
Redakcja gazetki szkolnej; 

1. Maja Sawicka II A  

2. Natalia Sadurska II A 

3. Wiktoria Rosiak II A 

 

Od redakcji 1 

Horoskop 2 

 Goście z Pozezdrza –

relacja      

Wycieczka do        

Warszawy —r elacja   

3 

 

 

4 

Żołnierze  

amerykańscy  

w szkole –relacja 

5 

Z  życia klasy  IIIa i 

IIIc 

6-7 

Konkursy, konkursy... 8-9 

Sport, sport 

Konkursy , 

 konkursy… 

 

Humor z zeszytów 

szkolnych. 

Kupon 

10-11 

 

 

 

12 

 

 

W tym numerze: 

Str.1 

 Drodzy Koledzy! 

W ciągu najbliższych trzech dni                    

(18,19 i 20 kwietnia 2018r.) czeka Was trud    

pisania egzaminu gimnazjalnego. 

My młodsi koledzy, życzymy Wam powodzenia 

oraz połamania piór. 

 Redakcja gazetki szkolnej 

Echo Szkoły 

Opiekunowie: 

pani Beata Bogumił 

pani Monika Klimaszewska 

 

Cena 1.50zł 

 

Już w tym numerze gazetki szkolnej „Echo Szkoły” będzie możliwość 

nabycia kuponu na nieprzygotowanie. W tym wydaniu bonus dotyczy 

dowolnie wybranej przez Was lekcji. Podczas zgłaszania                     

nieprzygotowania dajecie nauczycielowi kupon, który wycinacie             

z gazetki, tym samym nauczyciel nie może  wstawić nieprzygotowania.  

Kupon jest ważny   od 13.04.2018r. do 20.05.2018r.*    

Do nauczycieli kupon jest ważny tylko z podpisem opiekunów gazetki 

szkolnej, długopisem z czerwonym wkładem!  
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Byk Opanuj swój porywczy charakter, a spotka cię miła niespodzianka. Może okazać się nią 

zanikający cellulit, a może pierścionek od ukochanego, na który czekasz od miesięcy. Zacznij 

już teraz ćwiczyć reakcje przed lustrem, żeby znów nie zaskoczyć grymasem na twarzy.  

 Koziorożec  Otwórz się na kolory. W ten sposób uda ci się zakamuflować swój ponury          

charakter. Ocieplenie wizerunku pastelami i dodatkami zdecydowanie wskazane.   

Wodnik Rozejrzyj się, bo prawdziwy adorator czeka tuż za rogiem. Przestań marzyć o klonie  

Ryana Goslinga, bo takie praktycznie nie zdarzają się. Nie trzeba mieć wyrzeźbionej klaty,      

by być porządnym, kochanym człowiekiem. 

 Ryby  Zaufaj minimalizmowi. Po kilku sezonach w stylu Macadamian Girl postaw na klasyczną 

nowoczesność i czystość formy, a zobaczysz, że ludzie od razu będą traktować cię poważniej.   

Baran W końcu ułożą się twoje kontakty z rodziną. Okaże się, że ciocia jednak wcale nie       

nazwała cię „mentalnym dnem”, a „ukochanym kuzynem”. Dzięki wyjaśnieniu tego               

nieporozumienia znów będziecie mogli spotkać się na urodzinach nestorki rodu i pokłócić.  

Bliźnięta  Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Masz w sobie tyle uroku osobistego,    

że nawet tych kilka fałdek nie odwróci uwagi seksownego Amigo, który przyjechał do Polski   

na   wymianę studencką. Przyjaźń szybko zamieni się w amore, lecz jeszcze szybciej powiecie 

sobie adios!   

Rak Ciemność, widzę ciemność! Czarny wciąż pozostanie twoim ulubionym kolorem i bardzo 

dobrze – prezentujesz się w nim lepiej niż Naomi Campbell we własnej skórze. Pozazdrościć!   

Lew Pieniądze od mamy skończą się niebawem, więc trzeba będzie porzucić myśl o kupowaniu 

całych kolekcji ulubionych marek. Efekt? Lepsze stylizacje i większa kreatywność.   

Panna nie masz łatwego charakteru, a jeśli dołożymy do tego liczne nałogi, to przedstawia nam 

się naprawdę nieciekawa postać. Na szczęście pod wpływem nowej miłości zmiękniesz i okaże 

się, że potrafisz być sympatyczna.  

Waga  Będziesz mieć więcej szczęścia niż zwykle. Odważ się więc zrobić to, o czym marzysz,    

a inni uważają za niemożliwe, a szybko osiągniesz swój cel. 

Skorpion Ludzie urodzeni pod znakiem Skorpiona odczuwają wielki lęk przed poniesieniem  

porażki w jakiejkolwiek dziedzinie. Z tego powodu przez większość życia są bardzo skryci. Jeśli 

coś się nie uda, kariera pójdzie nie po ich myśli albo przegrają w dyskusji – będą mogli szybko 

się przystosować bez okazywania, jak wielką ponieśli porażkę.  

Strzelec  Koniecznie popracuj nad swoim stylem. Nieumiejętnie łączysz kolory, co wpływa      

na cały twój wizerunek. Zaglądaj częściej na Fashion Post, a będzie lepiej!   
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Dnia 11 kwietnia naszą szkołę odwiedzili uczniowie i nauczyciele z zaprzyjaźnionej Szkoły 

Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu. Z tej okazji razem z Panią Agnieszką Kucisz      

przygotowaliśmy dla gości dzień pełen atrakcji.  

Spotkanie rozpoczęliśmy się od zabaw animacyjnych zorganizowanych przez panią Natalię Kucisz     

właścicielkę firmy Wonderland – Fabryka Kreatywności. Następnie udaliśmy się na warsztaty kulinarne 

w Restauracji „Twój Belweder”, podczas których przygotowaliśmy smaczne naleśniki. Kolejnym punk-

tem wizyty było zwiedzanie Muzeum Ziemi Piskiej w czasie którego dowiedzieliśmy się dużo ciekawych   

i interesujących informacji na temat zwierzęta zamieszkujących PuszczęPiską. Zwieńczeniem wizyty było 

wręczenie gościom przez Panią Wicedyrektor Krystynę Kamkę drobnych upominków i obustronne        

zapewnienie dalszej współpracy. 

Całe spotkanie przebiegło w miłej, rodzinnej atmosferze i z pewnością na długo pozostanie w naszej      

pamięci.  

Dziękujemy p. Anecie Karwowskiej, p. Łukaszowi Szymańskiemu, p. Natalii Kucisz,                                  

p. Małgorzacie Szumowskiej za gościnność i pomoc w przygotowaniu dzisiejszego dnia.  

Pani Joannie Klukowskiej, p. Katarzynie Nyczka, p. Barbarze Ladzińskiej                                                      

i  p. Katarzynie Sarnackiej – Paprota za wsparcie i pomoc.  

Uczniowie klasy 3a 

 

 



WYCIECZKA DO WARSZAWY 

14 marca 2018 r. uczniowie w  ramach projektu pt ” Piski    Cyfrowy Uczeń—PCU 

„ spędzili dzień w Warszawie. Zamiast   zajęć TIK, przedsiębiorczy Uczeń               

i Kompetencje  Językowe był: Sejm, TVP, Muzeum Wojska Polskiego                        

i McDonald’s. 

Było super, oby  więcej takich wycieczek. 

Teraz  czekamy na maj   i wycieczkę do Trójmiasta. 
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Wielkanocne zaproszenie dla żołnierzy armii amerykańskiej przygotowane przez uczniów klasy IV b i VIa z pomocą nauczy-

cieli: Maryli Chilińskiej, Iwony Raszczyk oraz Agnieszki Łazarczyk zostało przyjęte, dzięki czemu 27.03.2018 r. gościliśmy 

ich drugi raz w naszej szkole.  

 

Tego dnia odbył się Dzień Amerykański – który poprowadzili uczniowie klasy VI a – Adrian Gajewski i Miłosz Kałęka,       

uczniowie pełnili również rolę tłumaczy.  

Po powitaniu naszych gości, uczniowie i żołnierze zostali podzieleni na grupy i wypełniali kartę „Personal Questions”, co 

zmotywowało uczniów do rozmowy w języku angielskim. Było przy tym sporo emocji, ale wszyscy świetnie sobie poradzili.  

Po zakończeniu pierwszego zadania, wszyscy uczestnicy przeszli Tunelem Ciszy „Tunnel of Silence” do sali   gimnastycznej, 

żeby wspólnie budować Miasteczko Przyjaźni -„Town of Friendship”. Pomysłów na budowanie swojej ulicy było wiele,           

a powstało ich aż 9. Po wykonanej wspólnej pracy był czas na wspólne zdjęcia i krótkie rozmowy. 

 

Po przerwie, uczestnicy wykonali projekt „Easter”, podczas którego poznawali podobieństwa i różnice w obchodzeniu Świąt 

Wielkanocnych w USA i w Polsce. Podsumowaniem pierwszej części Dnia Amerykańskiego było obejrzenie prezentacji         

o Wielkanocy w Polsce oraz słodki poczęstunek w stylu amerykańskim przygotowany przez naszych wspaniałych Rodziców 

na których zawsze możemy liczyć. Nie zabrakło również hamburgerów na obiad oraz przepięknej dekoracji którą wykonali 

uczniowie wraz z nauczycielami: Bogumiłą Wawrzyńską, Beatą Bogumił, Karoliną Król, Elżbietą Sawicką, Dorotą Grzywacką, 

Joanną Klukowską, Agnieszką Łazarczyk, Marylą Chilińską oraz Iwoną Raszczyk.  

Drugą częścią tego spotkania zajął się pan Grzegorz Bazydło który poprowadził międzynarodowy mecz koszykówki. Po    

meczu niestety musieliśmy pożegnać naszych gości i wrócić na lekcje, ale żołnierze powiedzieli, że na pewno nas znów  

odwiedzą. Zatem trzymamy ich za słowo 

Dzień Kultury Amerykańskiej dostarczył uczniom wiele zabawy i stanowił odskocznię od codziennej szkolnej rzeczywistości. 

Pozostały nam wspomnienia i pamiątkowe zdjęcia.  
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Dnia 28 marca 2018r. Zgodnie z zapocząt-

kowaną w tamtym roku tradycją odbyły się 
w klasie 3a  warsztaty wielkanocne, które          

poprowadziły dla nas Pani Natalii Kucisz i 

Pani Pauliny Stygar z firmy Wonderland - 

Fabryka Kreatywności. Podczas spotkania     
wykonaliśmy przepiękne, kolorowe zającz-

ki, które zdobiły nasze domy w czasie 

Świąt oraz zatańczyliśmy „Taniec wielka-

nocnego kurczaka”. Wszyscy wykazaliśmy 
się dużym talentem, cierpliwością oraz 

precyzją, a radość z efektów naszej pracy 

była ogromna.  

W nocy z 16 na 17 marca 2018 odbyły się w naszej szkole niezwykłe zajęcia z programowania.       

Wzięliśmy w nich udział my oraz uczniowie kl. 3a z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orzyszu.      
Swoją przygodę rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum Ziemi Piskiej, gdzie pod osłoną nocy obejrzeliśmy 

film przygotowany z okazji 650-lecia nadania naszemu miastu praw osadniczych i bartnych. Dodatkowo 

w świetle latarek zwiedziliśmy wystawę „Kobiety w Powstaniu Warszawskim” i wystawę przyrodniczą. 

Potem kolacja i czas na dalszą zabawę, tym razem w szkole. Celem zabawy było zdobycie ukrytego 
skarbu. Aby go odnaleźć, musieliśmy wykazać się umiejętnościami zdobytymi podczas zajęć z programo-

wania. Zadania były w zaklejonych kopertach umieszczone w różnych zakamarkach na terenie szkoły.    

I choć wcale nie były łatwe, skarb został odnaleziony w firmie Wonderland – Fabryka Kreatywności, 

gdzie odbył się finał naszej zabawy. 

Dziękujmy Pani Anecie Karwowskiej – Dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej za bardzo ciepłe przyjęcie. Panu 

Łukaszowi Szymańskiemu za poświęcony czas i oprowadzenie nas po Muzeum. Pani Natalii Kucisz – wła-

ścicielce firmy Wonderland – Fabryka Kreatywności i Pani Paulinie Stygar za pomoc w zorganizowaniu 

finału naszej zabawy. Pani Alicji Daszkiewicz i uczniom kl. 3a ZSP w Orzyszu za przyjęcie naszego zapro-
szenia i miło spędzony czas. Pani Katarzyna Nyczka za wsparcie i pomoc. 



 

 

 

W dniach 26-27.03.2018r odbył się w naszej szkole  po raz kolejny kiermasz smakołyków    

i ozdób świątecznych. Na specjalnie przygotowanych stoiskach znalazły się własnoręcznie 

wykonane wielkanocne dekoracje, m.in. piękne stroiki, pisanki, bibułkowe zajączki, itp. 

Wszystkie ozdoby zostały zaprezentowane w holu. Kiermasz wzbudził ogromne                  

zainteresowanie zarówno wśród rodziców, jak i dzieci.  

Dnia 25.03.2018r  uczniowie klasy 3c  brali udział na Pływalni w Piszu w Festiwalu Kinder + 

sport. Był to twórczy i pełen  atrakcji  projekt dla uczniów klas I-III. Na uczestników     

czekało wiele gier, zabaw i konkurencji pływackich oraz Paweł Korzeniowski wielokrotny     

rekordzista i mistrz Polski, mistrz i dwukrotny wicemistrz świata, wielokrotny mistrz Europy 

w pływaniu. Gratuluję moim małym mistrzom zdobycia I miejsca-otrzymania medali,           

dyplomów i wspólnych fotografii z p. P. Korzeniowskim.  

 



POWIATOWY TURNIEJ SZACHOWY 

28.03.2018r. nasi uczniowie brali udział w Powiatowym Turnieju Szachowym w I Liceum 

Ogólnokształcącym w Piszu. 

Naszą szkołę reprezentowali: Duda Weronika kl.III b G, Polewaczyk Kacper, Kulikowski 

Bartosz, Prętkiewicz Gabriel kl.III c G. 

Polewaczyk Kacper zajął I miejsce w kategorii wiekowej - gimnazjum.  

GRATULACJE!!! 

http://zsp.pisz.pl/index.php/powiatowy-turniej-szachowy


Dnia 21.02.2018r. z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego odbył się szkolny konkurs recytatorski             

"Czytamy poezję  Czesława Miłosza". Uczniowie klas 7b i 2a, 2b, 2c, 3c gimnazjum zaprezentowali własne interpretacje wy-

branych wierszy Noblisty.  

Najlepszymi recytatorami okazali się: 

I miejsce Dominika Głowienka kl.3cG 

II miejsce Katarzyna Rakowska kl. 7b 

III miejsce  Wiktoria Zalewska 7b 

Wyróżnienie: Krystian Piechut kl. 2b G, Patrycja Bałdyga 

kl.2b G i Oliwia Cicha kl. 7b  
Uczniów do konkursu przygotowywały pani Aldona Maciej-

czyk, pani Barbara Milewska, pani Katarzyna Klimek i pani 

Anna Mielewczyk. Koordynatorem i pomysłodawcą III edycji 

konkursu była Katarzyna Klimek. 

Gratulacje i podziękowania dla uczestników!!! 

Dnia 27.02.2018r. nasi uczniowie reprezento-

wali szkołę podczas IV Gminnego Konkursu 

"Mały Ratownik" w Jeżach. 

Mateusz, Marysia i Damian  z kl. IIIA wykazali 

się dużą wiedzą i umiejętnościami zajmując    

II MIEJSCE, za co im serdecznie dziękujemy i 

gratulujemy.  Uczmy ratować i ratujmy jeśli 

będzie taka potrzeba - wspólne działania    

przynoszą efekty. 

 

Uczniów do konkursu przygotowały:                 

p. Katarzyna Sarnacka - Paprota, p. Agnieszka 

Kucisz i p. Joanna Klukowska. 



W dniu 7 kwietnia 2018 roku w Ruciane-Nida odbyły się Mistrzostwa Powiatu 

Piskiego w Mieszanych Sztafetowych biegach Przełajowych w kategorii-

gimnazjum. Nasza drużyna w składzie : Pieloch Roksana 2aG, Przyborowska 

Paulina  2bG, Korzep Weronika  7b, Trzcinka Weronika 3aG,               

Kaczmarczyk Izabela 3aG, Mrozowska Weronika 2cG, Piechut Krystian 

2bG,    Czerniak Kacper 2bG,  Dardziński Artur 3aG, Rokuszewski Daniel 

3aG,        Jankowski Marek 3aG miała do pokonania mieli około 800m. Nasz 

zespół zdeklasował kolejne drużyny, gdyż do mety dobiegliśmy jako pierwsi z 

przewagą ponad  jednego całego okrążenia nad drugim zespołem.                    

Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco: 

I miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Piszu, 

II miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu, 

III miejsce Gimnazjum w Ruciane-Nida, 

Zenon Bednarczyk 



 

W poniedziałek 9.04.2018r. Odbył się Konkurs BRD, nasza drużyna 

w składzie :Hermanowska Ewa 3cG, Głowienka Dominika 3cG,    

Kobus Norbert 3cG, Duda Oskar 3cG  zajęła II miejsce w finale    

gminnym. 

Adrian Gajewski z klasy 6a w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym 

z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych uzyskał tytuł 

finalisty. 

Gratulacje ! 
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Dedal potrafił różne rzeczy, więc pewnego dnia żona Minosa urodziła dziecko. 

 Chłop wolał iść gdzieś pod drzewo, byle nie robić u pana. 

 Chłop był wyciskany przez pana. 

 Podczas burzy babcia wystawiła święty obraz, aby piorun uderzył w niego, a nie w dom. 

 Gospodyni doiła krowę i ryczała wniebogłosy. 

 Zamożni chłopi nigdy nie wychodzili za mąż za biednych, tylko za siebie. 

 Dzieci nie miały od dawna w ustach bochenka chleba. 

 Jeżeli człowieka porazi prąd elektryczny, należy go wyciągnąć z kontaktu i zakopać w ziemi. 

 W Australii dotkliwie odczuwa się brak rąk do pracy i dlatego jest mały przyrost naturalny. 

 Aby ustrzec tasiemca przed chorobami, należy często myć ręce. 

 Człowiek jest ssakiem, bo nie znosi jajek, a jeśli, to je zjada. 

 Kogut był własnością Marka, który piał codziennie na pobudkę. 

 Papuga potrafi mówić nawet takie wyrazy, których człowiek nie powtórzy. 

 Kochanowski stara się uderzyć w najczulsze miejsca szlachcica. 

 Pasek dobrze czuł się na wsi, lubił zwierzęta i dlatego się ożenił. 

 Kajetan Koźmian przez 25 lat gładził swój język. 

 Mickiewicz spotykał wielu ludzi, od których zawsze coś wynosił. 

Z TYM KUPONEM MOŻESZ ZGŁOSIĆ DODATKOWE NIEPRZYGOTOWANIE Z DOWOLNEGO PRZEDMIOTU. UWAGA! Kupon jest 

ważny od 13 kwietnia do 20 maja 2018r. Można go użyć raz, usprawiedliwiając nieprzygotowanie. Oddajemy kupon        

nauczycielowi.                                    *Oryginalny kupon ma podpis jednego z opiekunów gazetki czerwonym długopisem*  

Podpis opiekuna gazetki ……………………………………….....………  


