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26 maja 2010 roku w naszej szkole dzieci i ich mamy z klas klasy „0” ,I, II i III
szkoły podstawowej obchodziły Dzień Matki.
Dzieci wraz z wychowawczyniami przygotowały część artystyczną i poczęstunek.
Na buziach mam widać było uśmiech, a na niejednej z nich popłynęły łzy wzruszenia.

opr. E. Muciłowicz
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22.05.2010 r. - Klasa VI SP była na wycieczce w Biebrzańskim Parku Narodowym
(w ramach realizacji projektu "Skorzystaj z szansy").

Uczniowie poznali obiekty chronione : rośliny
i zwierzęta. Spacerowali po bagnach i słuchali
historii powstania parku.
Biebrzański Park Narodowy – jeden z 23. parków
narodowych na terenie Polski, utworzony w 1993 r.
Największy w Polsce, o powierzchni 59 223 ha.
Obejmuje dolinę Biebrzy począwszy od jej źródeł,
a skończywszy na ujściu do Narwi. Niemal cały bieg
rzeki Biebrzy znajduje się na terenie parku (ok. 155
km).
Siedziba Parku znajduje się w Osowcu-Twierdzy
w gmina Goniądz.
Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego
spotyka się zbiorowiska wodne, bagienne, torfowiskowe, szuwary, a także zbiorowiska leśne
(olsy, brzeziny, łęgi). Szczególnie cenna jest duża grupa zbiorowisk mechowiskowych,
zawierających liczne gatunki rzadkie i reliktowe (brzoza niska, wierzba lapońska, gnidosz
królewski), zanikające w innych częściach kraju.
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Na bagnach biebrzańskich gniazduje wiele gatunków ptaków związanych ze środowiskiem
bagiennym. Najbardziej charakterystyczne lęgowe gatunki ptaków to: batalion (widoczny
w emblemacie parku), wodniczka, dubelt, kszyk, kulik wielki, biegus zmienny, żuraw,
rybitwa białoskrzydła i białowąsa, puchacz, orlik krzykliwy oraz sowa błotna.
opr. K. Drobiszewska

25.05.1010 r. – naszą szkołę odwiedził pracownik Poleskiego Parku
Narodowego.
Poleski Park Narodowy - park narodowy położony w województwie
lubelskim, w polskiej części Polesia, utworzony 1 maja 1990 r.
Obejmuje liczne bagna, torfowiska i jeziora krasowe oraz naturalne
kompleksy leśne z bogactwem flory i fauny, znajdujące się na Równinie
Łęczyńsko-Włodawskiej.

Powierzchnia parku wynosi 9764,3071 ha, zaś
jego otuliny 13624,25 ha.
Roślinność parku jest bardzo bogata. Obfituje
w rośliny typowe dla terenów podmokłych
i bagiennych. Na terenie parku występuje
około tysiąca gatunków roślin naczyniowych,
z czego 170 to gatunki rzadkie, 81 podlega
ochronie gatunkowej, a kolejnych 15 znajduje
się w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.
Większość gatunków roślin to przedstawiciele
flory północnej, wśród których często
występują relikty epoki lodowcowej, na przykład brzoza niska, wierzba lapońska czy wierzba
borówkolistna. Innymi roślinami północnymi są turzyca bagienna i strunowa, gnidosz
królewski ora z rosiczka długolistna. Rzadkie gatunki charakterystyczne dla roślinności
atlantyckiej występujące w parku to między innymi wywłócznik skrętoległy i wąkrota
zwyczajna.
W faunie Poleskiego Parku Narodowego można spotkać wiele rzadkich gatunków zwierząt.
Liczy ona razem około 290 gatunków. Jej różnorodność wynika z ilości i różnorodności
siedlisk występujących w parku. Wiele zwierząt należy do gatunków
chronionych.http://pl.wikipedia.org/wiki/Poleski_Park_Narodowy - cite_note-6#cite_note-6
Obszar Poleskiego Parku Narodowego to jeden
z najbogatszych w ptactwo obszarów w kraju. W parku
stwierdzono występowanie około dwustu gatunków
ptaków, z których około pięćdziesiąt to gatunki lęgowe.
Wiele z nich to gatunki tak rzadkie jak czapla biała czy
czapla nadobna. Licznie występuje także bąk osiągając

4

największe zagęszczenie w kraju. Błotniaki łąkowe wykorzystują dużą ilość łąk. Inne rzadkie
ptaki gniazdujące to na przykład derkacz, dubelt czy kaczka podgorzałka. Gnieździ się tu
także bielik. Ptakiem będącym w herbie parku jest żuraw. Liczne są tu także sowy wraz
z największą z nich – puchaczem. Ptakiem zagrożonym wyginięciem a występującym
w parku jest wodniczka, która tworzy tu trzecią co do wielkości populację w kraju. W wyniku
programu introdukcji, w parku występuje dosyć liczna populacja cietrzewi.
opr. A. Korotko

27.05.2010 r. odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Logicznego Myślenia
"Główka Pracuje" ‘Judziki 2010

Uczniowie z kilku szkół naszego powiatu wykazywali się swoimi umiejętnościami,
sprawnością i intelektem.
Wyniki:
I miejsce - Aleksander Baliński SP Wieliczki,
II miejsce - Dawid Kozicki SP Kowale Oleckie,
III miejsce - Zuzanna Adamska SP nr 3 w Olecku.
Organizatorami konkursu byli p. Andrzej Malinowski oraz p. Małgorzata Skrocka.
opr. J. Domańska
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Wycieczka rowerowa
ŚWIETLICY-30 MAJA 2010 r.

1 czerwca w naszej szkole odbył się Dzień Dziecka. Pan Paweł Konieczny nauczyciel
wychowania fizycznego, zorganizował zawody w piłce nożnej.
Brały w nich udział uczniowie klas od IV do III G o wymieszanym składzie.
Wygrała klasa trzecia gimnazjum, drugie miejsce zajęła klasa szósta, a trzecie klasa pierwsza
gimnazjum.
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Panie z nauczania zintegrowanego zorganizowały zawody, a także oglądanie filmów
dla uczniów klas I, II, III SP.
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Dla dzieci z oddziału
przedszkolnego konkurencje
sportowe przygotowały panie
D. Cieślukowska
i B. Kamińska– Kołodzińska.
Zawody wspomagały
dziewczyny z klas starszych:
Kasia Drobiszewska, Kamila
Laszkowska, Paulina Pol,
Martyna Czubak i Iga
Zaniewska.

Na koniec imprezy była pieczona kiełbaska dla wszystkich i każdy dostał po lodzie.
opr. J. Sienkiewicz

W dniach 15-17 czerwca 2010 r. odbywał się biwak zorganizowany przez p. Danutę
Cieślukowską. Uczestniczyło w nim 25 dzieci z naszej szkoły. Opiekunkami były:
p. Balewska, p. Jackiewicz i p. Łuba. Panie zorganizowały wiele zabaw i spacer wokół jeziora
Wiewiórczą Ścieżką.
Dzieci były zachwycone biwakiem i serdecznie dziękują pani Cieślukowskiej.

opr. J. Sienkiewicz
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9 czerwca 2010 roku p. Marzenna Grodzicka zorganizowała w naszej szkole
II MISTRZOSTWA SZKOŁY W TABLICZCE MNOŻENIA
Udział w nich wzięło 12 osób, głównie uczniowie klasy VI, I gimnazjum oraz klasa
II gimnazjum.
Mistrzem została Iga Zaniewska, która jako jedyna nie popełniła żadnego błędu i oprócz
nagrody rzeczowej została zwolniona w przyszłym roku szkolnym z pisania i zaliczania
tabliczki mnożenia.
II miejsce zajął Hubert Pawluczuk
III miejsce zajęła Paulina Pol

Lato - jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu
umiarkowanego. Charakteryzuje się najwyższymi temperaturami powietrza w skali roku.
W świecie roślin jest to okres dojrzewania nasion i owoców, a w świecie zwierząt jest to
okres wydawania na świat nowego pokolenia i przygotowania go do samodzielnego życia.
Lato astronomiczne rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego 21 czerwca i trwa
do momentu równonocy jesiennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres
pomiędzy 22 czerwca 23 września (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień
później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas lata
astronomicznego dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, jednak z każdą
kolejną dobą dnia ubywa, a nocy przybywa.
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opr. A. Korotko

19 czerwca 2010 roku w naszej szkole gościli zawodnicy biorący udział w otwartym turnieju
szachowym juniorów. Turniej zorganizował dyrektor szkoły p. Andrzej Malinowski,
a sędzią głównym był p. Leopold Dudanowicz.

Pierwsze miejsce zajął i zwycięzcą został w klasyfikacji generalnej (open)
Konrad Konewko (Szkoła Podstawowa nr 4 w Olecku).
W kategorii gimnazjum pierwsze miejsce zajął Patryk Sitkowski, drugie Jakub
Mrozowski, a trzecie Weronika Kisielewska (wszyscy Gimnazjum nr 2 w Olecku).
W kategorii kl. IV-VI SP zwyciężył Konrad Konewko (SP Nr 4 w Olecku).
W kategorii dziewcząt klas 0-III SP pierwsze miejsce zdobyła Gabriela Jeglińska, drugie
Klaudia Wiśniewska, a trzecie Aleksandra Dźwilewska (wszystkie SP nr 3 w Olecku).
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Piotr Turowski zwyciężył w kategorii chłopców klas 0-III SP. Drugie miejsce zajął
Nataniel Zaniewski, a trzecie Piotr Modzelewski (wszyscy SP nr 3 w Olecku).
Najlepszym zawodnikiem Zespołu Szkół w Judzikach okazała się Marietta Makarewicz,
a najmłodszymi uczestnikami byli Klaudia Wiśniewska i Mateusz Kondracki.
RED.

24 czerwca 2010 roku mszą świętą w kościele w Judzikach rozpoczęła się uroczystość
posadzenia drzewa pamięci – dębu upamiętniającego ofiary Katynia z 1940 roku.
Jeden dąb, to jedno nazwisko z listy katyńskiej.
Nasza szkoła uczciła pamięć porucznika Kazimierza Nuszla.

Na uroczystość przybyli: burmistrz Olecka p. Wacław Olszewski, dyrektorzy szkół
podstawowych i gimnazjum z gminy Olecko, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół
w Judzikach oraz ich rodzice.
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Część artystyczna przygotowana została przez p. Małgorzatę Korotko

Pogoda nie dopisała, ciągle padał
deszcz, ale wszyscy wytrwali
do samego końca.
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Ks. Proboszcz Dariusz Jasiulewicz poświecił dąb i tablicę pamiątkową
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25 czerwca 2010 roku zakończył się kolejny rok szkolny. W naszej szkole oddzielnie odbył
się apel gimnazjalistów, a następnie apel dla szkoły podstawowej.
Apel gimnazjalistów przygotowała p.Alicja Marzanna Dziubińska wraz z klasą III, która
zakończyła naukę w naszej szkole.

Najlepsze średnie w gimnazjum uzyskali:
Klasa I g -Katarzyna Drobiszewska 3,6
Klasa IIg -Urszula Korotko- 5,4 i Iga Zaniewska- 4,86
Klasa IIIg- Szymanowska Natalia -5,13 , Gliniecki Łukasz- 4,8,Popławski Karol- 4,6
Klasa VI wraz z p.Elżbietą Michaluk przygotowała część artystyczną na zakończenie roku
szkolnego w szkole podstawowej.
Najlepsi uczniowie szkoły podstawowej:
klasa I-Kamila Łęgowska
klasa II- Pazdyga Magda i Jakub Skrzypiec
klasa III- Gliniecki Dawid, Piotr Korotko, Weronika Czubak i Weronika Sienkiewicz
w kl I- III ocena opisowa, więc nie ma średnich ocen.
klasa IV- Marietta Makarewicz- 5,22
klasa V-Mateusz Rutkowski- 5, 09
klasa VI- Julia Sienkiewicz- 5,54, Agata Korotko- 5, 45, Paulina Pol – 4,91 i
Klaudia Łabęcka - 4,91
Najwięcej książek przeczytał (wypożyczył) - Jakub Skrzypiec kl. II- 57 książek
RED
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Wakacje (ferie) – okres wolny od nauki szkolnej
Terminy i długość wakacji są zróżnicowane w wielu krajach, a nawet w ich poszczególnych
częściach. Istotnymi czynnikami mającymi wpływ na terminy wakacji
miały święta religijne oraz rytm pracy rolników i związana z tym konieczność udziału
wszystkich członków rodziny, w tym dzieci, w pracach polowych.
W Polsce wakacje to potoczna nazwa ferii letnich. Obejmują okres od następnego dnia
po pierwszym piątku po 18 czerwca do ostatniego dnia sierpnia danego roku.

opr. A. Korotko
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