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Lubimy dobrą zabawę

W świątecznym nastroju

i.k.

i.k.
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IMIENINY MIKOŁAJA ?

Ale było wesoło

   MIKOŁAJKI W NASZEJ SZKOLE

M.P. .

Święty Mikołaj także
obchodzi swoje imieniny, z tej też
okazji na mikołajki wręczamy sobie
drobne upominki. W
średniowiecznej Europie Zachodniej
uważano świętego Mikołaja za
patrona dzieci. Do XIX wieku był to
na ziemiach polskich dzień wolny
od pracy. W 1969 roku w Kościele
katolickim zniesiono święto.
Współcześnie w Polsce nocą
podkłada się dzieciom (pod
poduszkę albo do buta) drobne
upominki: maskotki lub słodycze.
F.G.

Wrócisz za rok?

m.p.

M.P. m.p.
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Szkoła drugim
domem

Klasa V

.

W szkołe przy jednoczącym stole
  -wigilie klasowe-

.

.

. .

Tradycja górą!

20 XII w szkole było wspaniale.
Poranek wigilijny rozpoczął się od
nastrojowego występu w auli
szkolnej. Można było usłyszeć
muzykę w wykonaniu naszych
utalentowanych kolegów. Po
koncercie udaliśmy się do klas, by
wspólnie z rodzicami i
nauczycielami poczuć magię
zbliżających się świąt. Z.K. 

.

W tym roku
tradycyjne
Wigilie odbyły
się w kl. III i VI.
W pozostałych
klasach
zorganizowano
spotkania przy

kawie, napojach
ciastkach i
owocach. Było
naprawdę miło-
przy wspólnym
stole
śpiewający
kolędy rodzice,

uczniowie i
nauczyciele.
Niejednemu z
nas zakręciła
się łezka w oku.
 W całej szkole
zapanowała
rodzinna, ciepła

atmosfera.
Szkoła jest
naszym drugim
domem...

Z.K.
O.G.

Odświętne
stroje,
dzielenie się
opłatkiem,
składanie
świątecznych
życzeń,
uśmiech na
twarzach.Tego
się nie
zapomina...

M.P.

m.p.

i.k.

i.k.

i.k. i.k.

i.k.
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W KARNAWALE TO SĄ BALE

     Wenecja - serce karnawału Polskie zapusty i
karnawał w Rio

Polski akcent

Karnawał w
Wenecji
Podczas
maratonu
teatralnego
trwającego
podczas
karnawału
prezentowane
są znane,
weneckie teatry
z La Fanice. Z
karnawałem w
Wenecji wiąże
się wspaniała
tradycja       - Lot
Anioła 

- zjazd po linie z
dzwonnicy
wykonywany
przez sławne
osoby. Zwyczaj
ten nawiązuje do
popisów
dawnych
cyrkowców,
którzy
oznajmiali, że
karnawał się
rozpoczął.O.O.

W naszym kraju
karnawał pojawił
się za czasów
szlachty
sarmackiej.
Trwał on od
Trzech Króli do
Wielkiego Postu.
Pierwsza polska
tancerka na
karnawale w
Rio! 
W 2016r.
Katarzyna
Stocka to jedna
z głównych

tancerek
podczas
karnawału w
Rio. Tańczyła
przed orkiestrą!
Do tej pory to
miejsce było
zarezerwowane
tylko dla
brazylijskich
tancerek.O.O.

,,Lot Anioła"

onet

grafika google
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Nauka w Anglii
 i w Polsce

Polska

NAUKA TO
JEST TO!

.

.

W Polsce każdy obywatel naszego
kraju ma prawo do nauki.
Kształcenie w szkołach
publicznych jest bezpłatne. Tylko
szkoły podstawowe oraz
gimnazja(od 2017 roku wygaszane)
posiadają status instytucji
obowiązkowych Uczęszczanie do
szkoły jest obowiązkowe od 6 do
18 roku życia. Za brak zgłoszenia
dziecka do szkoły rodzice, czyli
prawni opiekunowie, mogą dostać
karę  grzywny. K.B.

Anglia

.

.

W Anglii
uczniowie śpią
dłużej niz my...
Lekcje tam
zaczynają się
ok.9.00 i trwają
do15 lub16.00 z
przerwą na
lunch. W każdej
szkole
obowiązuje
tradycyjny strój.
 

W Anglii każdy poziom nauki kończy się egzaminem  z kilku dziedzin.
Do szkół podstawowych chodzą dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Są 3 typy
szkół: Infant Schools (5-7 lat), Junior S. (7-11 lat), Combined S. (5-11lat).
Po skończeniu szkoły jest egzamin, dzięki czemu można dostać się do
szkoły średniej - polskiego odpowiednika gimnazjum. Egzamin ten
składa się z kilku części: słownictwa, matematyki, zadań na logikę,
spostrzegawczość i inteligencję oraz test z jęz. angielskiego. W wieku 11
lat rozpoczyna się  nauka w szkole średniej, która trwa do lat 16, po
czym są egzaminy. Wiele z nich  (także język polski) można zdawać już
w wieku 14 lat. Uczniowie mogą wybrać od 6 do10 przedmiotów,
uzyskując stopnie A - G, gdzie A jest najwyższą oceną. Im więcej
certyfikatów, tym wieksze szanse na studia lub dobrą pracę. K.B. 

.

twitter

google

google

google

.
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              Walentynki

   � Klub globtrotera �   Skąd to święto?

google

.

Walentynki to święto zakochanych.
Jest obchodzone 14 lutego w wielu
krajach na świecie. W tym dniu
zakochani wysyłają sobie upominki
oraz wyznania miłosne w postaci
rymowanych wierszy. W Polsce
odbywają się regularnie od 2002
roku. Ten zwyczaj zapoczątkował
 biskup Walenty. Po jego śmierci
 uznano go za patrona
zakochanych. Legenda mówi, że
zakochał się w niewidomej córce
strażnika więzienia, która pod
wpływem tej miłości odzyskała
wzrok. Bartek Kamiński

Pałac Kultury Nauki podarował
Polsce Związek Radziecki. Został
wybudowany w l.1952–55.
To największy budynek w Polsce.
Obiekt jest siedzibą wielu firm oraz
instytucji: kin, teatrów, muzeów,
uczelni. Organizowane są tam
wystawy i targi. Część ludności
uważa go za symbol stalinizmu,
dlatego chciano go zburzyć.To
miejsce godne polecenia, ponieważ
na górze znajduje się widokowy
taras, z którego można podziwiać
panoramę pięknej Warszawy B.K

waletynki

google
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             Maniacy komputerowi

A może do kina?
Assasin's Creed

Dzięki
przełomowej
technologii
Callum Lynch
doświadcza
przygód
swojego
przodka
asasyna
Aguilara,
żyjącego w XV-
wiecznej
Hiszpanii, który
miał za zadanie
chronić złote
jabłko,

pradawny
artefakt.
Wkrótce
podejmuje
walkę z
potężnymi
templariuszami.
Warto iść do
kina! Polecam.
Krzesimir  

KINO

Głód przed seansem

k.z.

W styczniu
wybraliśmy się  
z kolegami do
ełckiego kina na
film, który
bardzo
chcieliśmy
obejrzeć. Był to
Assasin's
Creed. Przed
seansem
poszliśmy do
KFC, przecież
tak rzadko
mamy okazję,
by schrupać

te pyszne
kurczaczki. Po
solidnym posiłku
udaliśmy się do
celu naszej
podróży. Jeśli
chcecie
wiedzieć, o
czym był film,
zapraszam do
recenzji lub
obejrzenia filmu
samodzielnie!
K.Z.

Marcin to młody i wesoły chłopak. Pomagał swojej mamie w pracach
domowych, odrabiał lekcje oraz bawił się z rówieśnikami. Pewnego dnia
tata Marcina kupił nowy komputer. Podekscytowany
wydarzeniem chłopak wszedł na internet. Był zafascynowany jego
możliwościami.  Mijały kolejne dni, a on coraz częściej i dłużej serwował
po internecie. Zapominał o swoich codziennych obowiązkach, nie bawił się
 też z kolegami. Pewnego dnia mama zaniepokojona zachowaniem syna
zabrała mu urządzenie. Marcin kilka tygodni szalał, używał wulgarnych
słów. .Jednak nieoczekiwanie  przestał kłócić się z rodzicami. Mama już
myślała, że nieszczęście minęło. Co prawda Marcin wracał później ze
szkoły, ale rodzice sądzili, że zapisał się na zajęcia dodatkowe lub bawił
się z kolegami. Jednak pewnego ranka, robiąc zakupy,
zauważyli zakapturzonego chłopca biegnącego przez rynek. Wydał im się
znajomy, więc zaciekawieni  poszli za nim. Dotarli do... kafejki
internetowej. Przerażonym rodzicom  pozostało tylko jedno wyjście.
By uratować syna, wysłali go na dwutygodniowy wyjazd, wyjazd  bez
dostępu do internetu, bez komórki! Trochę obawiali się, czy chłopak
wytrzyma. Jakaż była radość rodziców, gdy po powrocie syn przywitał się
z mamą, przy obiedzie zrelacjonował swoje wrażenia z zimowiska,
 pozmywał naczynia i poszedł na dwór pograć z kolegami. w piłkę.  Nawet
nie zapytał o telefon i nie zajrzał do komputera...
              Pamiętajcie -   Internet to nie samo zło, 
                           trzeba tylko  umieć z niego korzystać.        K.Z

Nasi kinomani w
Ełku

krzesimir

krzesimir

gogle grafika
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WIEŚCI HARCERSKIE-BIWAK

W Pieczonkach było super

KOŁO RATUNKOWE

Chcesz być samodzielny?
Zapraszamy do drużyny! 

Redaktor nacz.- Oliwia Owczarek,
Sekretarz redakcji - Zuzanna
Kujawa,
Redaktorzy: Fabian Gajgał, Olga
Gryszko, Bartłomiej Kamiński,
Krzesimir Zagraba, Kacper
Borowiak.

Mail redakcji: 
redakcjabystrzak@gmail.com

.

Uratuję Cię

To było
niezapomniane
przeżycie! 17
grudnia w nocy
na biwaku w
Pieczonkach
przy blasku
ogromnego
ogniska Olga,
Igor i Lena za
dobrze

wykonane
zadanie
(przygotowanie
pochodni)
zostali
odznaczeni
krzyżami
harcerskimi.
Gratulacje! O.G.

,

W dniach 16-18 grudnia w Świetlicy Wiejskiej w Pieczonkach odbył się długo przez nas
oczekiwany biwak naszej drużyny, w którym wzięło udział  9  harcerzy oraz drużynowy
Dawid Godz. Wieczorem graliśmy w gry planszowe i bawiliśmy się w rycerzy. W nocy, by nie
zmarznąć,  pilnowaliśmy ognia i dokładaliśmy drewna do piecyka, Niektórzy jednak szybko
zasnęli i nie dopilnowali, aby płomień nie zgasł. Rano musiała być rozgrzewka. Następnego
dnia wspólnie piekliśmy pierniczki. Najwięcej frajdy było przy ich ozdabianiu. Każdy się bardzo
starał, bo przeznaczone były na niedzielny kiermasz w  kościele w Bystrym. Ostatniego dnia
bawiliśmy się w różnego rodzaju zabawy harcerskie. Najbardziej podobała się wszystkim gra
w  Ząbki ,w trakcie której można było wykazać się swoją siłą i sprytem. Niestety czas szybko
płynął i musieliśmy wracać do domów. Biwak bardzo nam się podobał i z niecierpliwością
czekamy już na kolejną eskapadę, która będzie miała miejsce już w styczniu w czasie ferii
zimowych. Na pewno zdamy Wam relację. Czuwaj! O.G

.

m.p.

.

red.

twiter
m.p.
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KRYSZTAŁOWA
KULA

KONKURS
KLASY 1-3

ROZRYWKA

Kryształowa
Kula

Dlatego jeszcze
tylko jedna
osoba mogła
podjąć
wyzwanie-jeśli
jej się nie
powiedzie,
królewna
zostanie zaklęta
na wieki.
Lecz chłopiec
natychmiast
pomyślał,

że spróbowałby
wykonać
takie zadanie.
Niestety, nikt nie
wiedział, gdzie
leży Zamek
Złotego Słońca.
Chłopiec długo
wędrował,
pytając
napotkanych 
ludzi o
wskazówki...
cdn

.

KONKURS
 KLASY 4-6

1. Mówi się rękoma
czy ręcami?
2. Dlaczego
orkiestra nie gra na
moście?
3. Jak nazywa się
miasto, które żegna
się z ryżem?
4. Nie je, nie pije a
chodzi i bije.

Mariusz, Ania,
Kacper i Zosia
mają wspólny
ogródek. Każdy
z nich na
osobnej grządce
sadzi swoje
ulubione
warzywa -
pomidory,
sałatę, marchew
i pietruszkę.
Trzecia grządka
należy do Zosi.
Sadzi tam
marchewkę.

Grządka Ani
znajduje się
między grządka
Zosi, a
Mariusza.
Kacper nie lubi
pietruszki ani
sałaty. Mariusz
z kolei uwielbia
sałatę. Do kogo
należą
poszczególne
grządki i co jest
na nich
uprawiane?

HUMOR
Jak nazywa
się kwiatek,
który świruje?
FIOŁEK ;)

- Wiesz,
mamo, Kazio
wczoraj
przyszedł
brudny do
szkoły i pani 
wysłała go do
domu!
- I co,
pomogło?
- Tak, dzisiaj
cała klasa
przyszła
brudna.

.

Humor
szkolny

* Była to
wyspa
położona z
dala od morza.

* - Dzieci,
pracujemy w
parach.
- A po ile
osób? - pyta
uczeń.

twitter in
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Pióra w dłoń! Napisz do nas,
wydrukujemy Twoją
twórczość. Czekamy!

.

Wywiad z panem od historii-
Jacentym Ordowskim

red. Olga, Zuzia, Bartek

Red. Dzień dobry, jesteśmy redaktorami szkolnej gazetkiBystrzak i
chcielibysmy przeprowadzić z Panem krótki wywiad. Wiemy, że nie ma
Pan wiele czasu, bo za chwilę Wasze kolejne przedstawienie. 
J.O. Proszę, cieszę się, że interesujecie się teatrem i historią.
Red. Jak doszło do założenia pańskiego zespołu teatralnego?
J.O. 18 lat temu najpierw powstałTeatr Młodego Aktora, a dopiero później
obecna drużynaApis. Stopniowo dołączają do nas inni, którzy również
kochają historię.
Red. Skąd to zainteresowanie historią, przeszłością naszego kraju?
J.O. Studiowałem historię i zawsze mnie inspirowala do pracy.
Red. Jak często wyjeżdżacie na występy, gdzie spicie?
J.O. Codziennie występujemy w innej miejscowości i tam też śpimy.
Red. Czy zawód aktora to ciężka praca, jak często macie próby?
J.O. By przygotować inscenizację, spotykamy się 4 razy w tygodniu.
Red. Pora na scenę. Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.

.

           Czytam/piszę,
                bo lubię ღღღ

Warto czytać
książki. To one
przenoszą nas
w nieznane
krainy,
pozwalają
zrozumieć
świat i samego
siebie.  Czytaj
jedną w
miesiącu. B.K.

WALENTYNKOWE MYŚLI
 ❤❤❤                                                           ❤❤❤

                W dniu imienin Walentego
                dziś otrzymasz coś mojego. 
            Przyjaźń, prezent, bukiet kwiatów
             no  i milion słodkich buziaków.

             Dzisiaj strzelił w nas Amorek,
         Twój uśmiech jest dla mnie jak fiołek.
              Właśnie sobie uświadomiłem,,
            że dzieki Tobie się rozweseliłem. 

               Jak Cię widzę moja kochana,
          uśmiech  wskakuje na  usta od rana.
                Niech ten dzień nie ma końca,
                   tak jak miłość pełna słońca,

                                                    ❤❤❤  Bartek K

.

żywa lekcja historii

onet ca
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