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„ Jeżeli masz dziecko, najszczęśliwszy z ludzi,
Które jest jako motyl i ptaszek i kwiat…
Spójrz w oczy swego dziecka,
W sercu ci się zbudzi radość,
Której nie zaćmi najsmutniejszy świat.”
Julian Ejsmond

Dzień dziecka!
W Polsce i innych krajach słowiańskich (np. Czechy, Słowacja, Ukraina)
1 czerwca obchodzone jest od 1952. Jego inicjatorem była organizacja zwana
„The International Union for Protection of Childhood “, której celem było
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata.
Nie we wszystkich krajach świata ,święto obchodzone jest tego samego dnia.
ONZ obchodzi „swój” Dzień Dziecka 20 listopada w rocznicę uchwalenia
Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku oraz Konwencji o prawach dziecka z
roku 1989. Francuski odpowiednik Dnia Dziecka to Święto rodziny,
celebrowane 6 stycznia.
Japońscy chłopcy świętują 5 maja, a dziewczynki 3 marca. 5 maja, czyli w
dniu chłopca przed swoimi domami Japończycy wywieszają zrobione z papieru
karpie(zwane Koinobori albo Satsukinobori). Karpie te symbolizują rodziców ojciec to karp czarny, matka czerwony - niebieski karp symbolizuje syna, ilość
karpi niebieskich wskazuje na liczbę potomków męskich w danej rodzinie.
Swoje święto w Turcji dzieci obchodą 23 kwietnia.
W Polsce od 1994 roku w Dzień Dziecka (1 czerwca) obraduje Sejm Dzieci
i Młodzieży.
Opracowała E.Roszkowska
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A 30 czerwca .........
W naszej szkole również obchodziliśmy NASZE święto.
Pan dyrektor rozpoczynając imprezę , złożył nam w imieniu swoim i nauczycieli
gorące i serdeczne życzenia.

Następnie wszystkie dzieci otrzymały słodki poczęstunek.
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PYYYY CHA!!!!

A po nim............rozgrywki w piłkę nożną dla klas starszych.

A dla młodszych dzieci ..............

Zawody zorganizowali:
- w klasach IV-VI SP i I-III gimnazjum p. Roman Leśniewski,
- w klasach I-III nauczania zintegrowanego p.Urszula Grzybowska oraz
p.Beata Roszkowska,
- w klasie „0” p. Beata Kamińska – Kołodzińska.
Było miło i bardzo wesoło! Dziękujemy dorosłym, że o nas pamiętali!
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''Biegi ku Słońcu''
9 maja 2008 r. nasza szkoła wzięła udział w biegach "Ku słońcu"
w Gąskach.
Było to X jubileuszowe, a zarazem ostatnie spotkanie miłośników biegania.

Wszystkich zawodników powitały władze miasta Olecka, a wśród nich
Burmistrz p. Wacław Olszewski.

Reprezentowało nas 19 uczniów w różnych kategoriach wiekowych.
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Wszyscy starali się jak mogli, aby nie zostać na „szarym końcu”.
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Wyróżnienie otrzymała Karolina Domańska z klasy III gimnazjum
za zajęcie IV miejsca. Gratulujemy!
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Organizatorzy dla umilenia czasu oczekiwania pomiędzy biegami ,
zorganizowali nam super atrakcje, z których mogliśmy korzystać zupełnie
za darmo!

Naszymi opiekunami były panie: M. Dziubińska i pani J. Minkowska.

Opracowała J. Sienkiewicz
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14 maja 2008 roku - „GŁÓWKA PRACUJE”
Pod takim hasłem organizowany jest w naszej szkole konkurs wiedzy klas V.
Biorą w nim udział nie tylko nasi koledzy i koleżanki , ale również uczniowie
innych szkół z powiatu (i nie tylko).
Dnia 14.05.2008r. (czwartek) odbył się w naszej szkole II Powiatowy konkurs
logicznego myślenia "Główka pracuje" dla kl.V szkół podstawowych.
Rozpoczął się on o godz.13.00 i trwał ok. 2. godzin.
W konkursie wzięło udział 13. uczniów z poszczególnych szkół:
*Szkoła Podstawowa w Wieliczkach,
*Szkoła Podstawowa w Filipowie,
*Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku,
*Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku,
*Szkoła Podstawowa nr 4 w Olecku,
*Szkoła Podstawowa w Gąskach,
*Szkoła Społeczna w Olecku,
*Szkoła Podstawowa w Judzikach.
Była super zabawa i zdrowa rywalizacja. Czołowe miejsca zajęli :
I miejsce Karolina Fiećko (Szkoła Podstawowa nr 4 w Olecku)
II miejsce Zuzanna Łabanowska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku)
III miejsce Michał Waszkiewicz (Społeczna Szkoła Podstawowa w Olecku)
Z naszej szkoły udział wzięły dwie uczennice: Elżbieta Roszkowska oraz
Katarzyna Drobiszewska.
Wszystkiemu towarzyszyła miła atmosfera, a każdy uczestnik otrzymał
nagrodę.
Opracowała K. Drobiszewska
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RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI !!!!
Od 1988 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
organizuje 31 maja - Światowy Dzień bez Tytoniu.
Polska od początku uczestniczy w realizacji zadań związanych
z jego obchodami. W tym roku hasło brzmiało „Młodość wolna
od papierosa".
Edukacja młodzieży (docelowo 16-19 lat) na temat korzyści płynących z
niepalenia oraz zagrożeń wynikających z czynnego i biernego palenia tytoniu
to główny cel tej akcji, która ma trwać do końca sierpnia.
"Badania opinii społecznej wykazały, że 62 proc. chłopców i 55 proc. dziewcząt
w wieku 15 lat ma pierwsze doświadczenie z papierosami, a 14 proc.
jedenastolatków po raz pierwszy sięga po papierosa. To jest zjawisko bardzo
niepokojące i w związku z tym trzymiesięczna kampania społeczna w tym roku
jest skierowana do nastolatków".
W stolicach wszystkich państw Unii Europejskiej organizatorzy kampanii
Komisji Europejskiej "HELP - Dla życia bez tytoniu" nawoływaly do tego,
aby używanie tytoniu przestało być normą.
Polska znajduje się w czołówce krajów o największej konsumpcji tytoniu
na świecie, w Europie zajmuje piąte miejsce. Liczbę palaczy w naszym kraju
szacuje się na ponad 10 mln osób.
Nałóg powoduje, że co 6 sekund umiera 1 osoba. Pali co trzeci Polak, a
na świecie aż 1,3 miliarda ludzi. Większość palaczy nie wie, że z powodu
nałogu palenia , połowa z nich umrze między 35 a 60 rokiem życia. Nie zdają
sobie sprawy również z tego, że śmierdzą i nie pomogą żadne perfumy.

Opracowała K. Drobiszewska
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WYCIECZKA DO KIERMUS!!!!!!!
KIERMUSY DWOREK nad Łąkami to ostatnia ostoja tradycji szlacheckiej
na Podlasiu.
4 czerwca 2008 roku odwiedziliśmy tę miejscowość, która położona jest
w niezwykle urokliwej okolicy położonej na styku Narwiańskiego
i Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Zwiedziliśmy XVI wieczny kasztel obronny, w którym największym
zainteresowaniem cieszyła się stara broń.

Wyposażenie sali rycerskiej również wzbudzało w nas podziw. Niektórzy nawet
chcieli poczuć się jak władcy w tamtych czasach i dopasowywali się do tronu .

10

Czyżby przyszła królowa Elżbieta?

A to? Król Maciuś ?

Następnie mogliśmy podziwiac niezwykłe zwierzęta w ich naturalnym
środowisku. Były tam żubry królewskie, daniele albinosy, owce wrzosówki,
kozy, dziki.

Wychodząc poczyniliśmy pamiątkowe zakupy. Niektórzy nawet spore.
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Na zakończenie zjedliśmy pyszny obiad w Karczmie Rzym, której starodawny
wystrój bardzo nas zaciekawił.

Obok karczmy podziwialiśmy stare zabudowania. Dziś w tych domach
znajdują się pokoje hotelowe dla turystów.

Wracając zajechaliśmy do McDonalda w Białymstoku na pyszne lody
i nie tylko.
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Wycieczka odbyła się dzięki p. Alicji Marzannie Dziubińskiej, która z dużym
zaangażowaniem, pomimo małej liczby chętnych, doprowadziła do wyjazdu.
Był również z nami p. Roman Leśniewski, który bacznym okiem pilnował
byśmy wszyscy dotarli cali i zdrowi do domu.
Opracowała U. Korotko

SZKOLNE BIWAKI
W dniach 13 i 14 czerwca klasa IV była na biwaku koło Filipowa. W ciągu
dnia grali w siatkówkę, piłkę nożną i w dwa ognie. Około godziny 19.00 odbyło
się ognisko, natomiast o godzinie 24.00 wszyscy uczniowie zasnęli.
Następnego dnia po zjedzeniu śniadania odbył się mecz siatkówki między
dziewczynami, a chłopcami. Wygrali chłopcy …
Było fantastycznie, ponieważ towarzyszyła im miła atmosfera. Na szczęście
nikt się nie kłócił.
Biwak zorganizowała i była jego opiekunem p. Elżbieta Michaluk.
A w dniach 17- 18 czerwca na biwak pojechała klasa VI wraz
z wychowawczynią p. Dorotą Radzewicz.
Pomimo padajacego w dniu wyjazdu deszczu, uśmiechy na twarzach dzieci
nie zniknęły i dobrze, bo już w południe wyjrzało słońce.
Spanie pod namiotami i warunki inne niż w domu, są olbrzymią frajdą
dla każdego. Gry, zabawy, polowa kuchnia bardzo się uczniom podobały.
A wieczorem oczywiście ognisko i obowiązkowo śpiewy
przy akompaniamencie gitary, na której grała p. Radzewicz. Super!
Fajne są takie wyjazdy i fajnie, że znowu coś ruszyło w naszej szkole w tej
kwestii.
DZIĘKUJEMY!
Opracowała K. Drobiszewska
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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 i trwa do
momentu równonocy jesiennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej
okres pomiędzy 22 czerwca a 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.
Za lato klimatyczne przyjmuje się okres roku, w którym średnie dobowe
temperatury powietrza przekraczają 15°C. Pomiędzy latem klimatycznym i
sąsiednimi klimatycznymi porami roku nie ma etapów przejściowych, w
przeciwieństwie do zimy poprzedzanej przedzimiem, i następującym po niej
przedwiośniem.
Dla półkuli południowej wszystkie opisane daty i zjawiska są przesunięte o pół
roku. Za miesiące letnie na półkuli północnej uznaje się czerwiec, lipiec i
sierpień, a na południowej grudzień, styczeń i luty.
Opracowała U.Korotko

A jak lato to i WAKACJE!!!
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20 czerwca kończy się rok szkolny 2007/2008 .
Było raz lepiej, raz gorzej, ale .... dotrwaliśmy do jego końca! Mądrzejsi
i starsi, ze świadectwami w ręku, pożegnamy się na dwa miesiące, aby
wypocząć i nabrać sił na następny rok!

Najlepsi uczniowie roku szkolnego 2007/2008
Szkoła podstawowa
Klasa 4:
-Julia Sienkiewicz – średnia ocen 5,3 – zachowanie wzorowe
-Agata Korotko – średnia ocen 4,8 - zachowanie wzorowe
-Paulina Pol – średnia ocen 4,8 - zachowanie wzorowe
-Klaudia Łabęcka – średnia ocen 4,8 - zachowanie wzorowe
Klasa 5:
-Elżbieta Roszkowska - średnia ocen 5,27 - zachowanie wzorowe
Klasa 6 :
-Urszula Korotko- średnia ocen 5,38 - zachowanie wzorowe
-Iga Zaniewska- średnia ocen 5,00 - zachowanie bardzo dobre

Gimnazjum
Klasa 1:
- Natalia Szymanowska – średnia ocen 4,86 - zachowanie bardzo dobre
Klasa 2:
-Kamila Gliniecka - średnia ocen 4,93 -zachowanie wzorowe
Klasa 3:
-Aleksandra Skrocka - średnia ocen 5,33 - zachowanie wzorowe
-Magdalena Drobiszewska – średnia ocen 5,13 - zachowanie wzorowe
-Karolina Domańska - średnia ocen 4,87 - zachowanie wzorowe
-Michał Maciejewski - średnia ocen 4,8 - zachowanie wzorowe
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

Wakacyjna
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sonda
Już niedługo wakacje, postanowiliśmy więc sprawdzić, gdzie wybierają
się uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.
1. p.Elżbieta Michaluk - W lipcu razem z mężem wyjeżdżam do Chorwacji, liczę
na ładną pogodę i jeszcze ładniejszą opaleniznę.
2. p.Danuta Cieślukowska - W miesiącu lipcu zamierzam wspaniale bawić się
z grupą harcerzy z oleckiego hufca. Sierpień spędzę w Anglii. Atrakcją będzie,
poza muzeami, Winczester - katedra zbudowana w 979 r.
3. Agata Korotko - Na początku wakacji jadę z całą klasą na biwak do Filipowa.
Następnie będę nocować u moich przyjaciółek. W sierpniu jadę z rodzicami nad
morze ...
4. Klaudia Łabęcka - Wakacje chciałabym spędzić z moim bratem Adamem.
5.Krystian Żarkowski - Tegoroczne wakacje chciałbym spędzić w Italii.
Opracowała J. Sienkiewicz
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