
 Próbny sprawdzian klas VI 

 

 01.01.2014r. Światowy Dzień 

Pokoju 

06.01.2014r. Dzień Filatelisty 

09.01.2014r. Dzień Ligi Ochro-

ny Przyrody 

11.01.2014r. Dzień Wegeta-

rian 

15.01.2014r. Dzień Wikipedii 

18.01.2014r. Dzień Kubusia 

Puchatka 

21.01.2014r. Dzień Babci 

22.01.2014r. Dzień Dziadka 

26.01.2014r. Dzień Trans-

plantacji 

   9 stycznia 2014r. w Szkole 
Podstawowej w Resku odbył 
się próbny 
sprawdzian klas szóstych. 
  Rozpoczął się o 
godzinie 9.00, a zakończył o 
10.00. Każda klasa pisała 
test w innej klasie, pod 
opieką nauczycieli. Obowiąz-
kiem uczniów było napisanie 
zaproszenia, opowiadania 

oraz rozwiązywanie zadań 
otwartych i zamkniętych. 
Gdy czas minął, wszyscy 
rozeszli się do swoich klas. 
 Mam nadzieję, że 
wyniki sprawdzianu będą 
zadowalające i nauczyciele 
będą z nas 
zadowoleni. 
 
                                                                                                

 Kalendarium:  

 

Ważne tematy: 

  Wrażenia po  próbnym  spraw-

dzianie  szóstoklasistki. 

 Ważne uroczystości klasowe: 

Wigilia, Dzień Babci i Dziadka. 

 WOŚP - aktywny udział uczniów i 

sukces wolontariusza! 

 Jak korzystać ze skrzynek życzli-

wości i problemów? 

 Zabawa  z  zimą w tle! 

 Piękne wiersze o zimie!!! 

 Przysłowia ludowe. 
Próbny sprawdzian kl. VI 

1 

 Wigilia w 3 a 2 

 Udział w WOŚP naszej 
szkoły 

2 

 Dzień Babci i Dziadka w 
I a 

3 

 Rebusy, łamigłówki i 
zagadki o zimie. 

3 

 Skrzynki życzliwości i 
problemów. 

3 

 Wiersze o zimie - w tym 
twórczość uczniowska. 

4 
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 Przysłowie ludowe 

 Styczeń rok stary z nowym styka, czasem zimnem do 

kości przenika, czasem w błocie utyka. 

 Kiedy styczeń najmroźniejszy, wtedy roczek najpłod-

niejszy. 

 Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi, 

gdy styczeń mrozów nie daje, prowadzi nieurodzaje. 

 Jeżeli pszczoła w styczniu z ula wylatuje, rzadko po-

myślny rok nam obiecuje. 

 Gdy styczeń zamglony, marzec zaśnieżony. 

 Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi nadzieje. 

 Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany. 

 Gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę mróz doku-

czy. 

 Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa zima. 

 Kiedy w styczniu rośnie trawa, licha w lecie jest po-

trawa. 

 Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to. 

 Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają upały. 

 Styczeń mrozem trzeszczeć musi, wtedy chłopa plon 

przydusi. 

 Styczeń bywa łagodny, gdy październik śnieżny i 

chłodny. 



 

  Dwudziestego grudnia 

2013r. w naszej szkole odby-

ła się tradycyjna uroczystość 

- Wigilia Bożego Narodzenia.  

 Zebraliśmy się w na-

szej klasie, która była odpo-

wiednio przystrojona. Stała 

piękna choinka. Migotały na 

niej kolorowe światełka. Póź-

niej udaliśmy się do sali mu-

zycznej. Tam obejrzeliśmy 

przedstawienie o tematyce 

bożonarodzeniowej przygoto-

wane przez uczniów klasy 

drugiej „a”. Po przedstawie-

niu wróciliśmy do klasy. Ła-

maliśmy się opłatkiem i 

składaliśmy sobie życzenia. 

Poczęstowaliśmy się słody-

czami i owocami. Śpiewali-

śmy kolędy.    

Było bardzo uroczyście 

i sympatycznie.  Piękna jest 

nasza tradycja i tworzy w 

klasie rodzinną atmosferę.  
  Amelia Gadomska III a 

wylosowałem skarbonkę. W ten 

sposób pomogłem chorym dzie-

ciom.       

Dnia 12.01.2014 brałem 

udział w Wielkiej Orkiestrze 

Świątecznej Pomocy - w Cen-

trum Kultury. Występowałem na 

scenie z uczniami klas 1-3. Śpie-

wałem piosenki w języku polskim 

i angielskim. Najbardziej podoba 

mi się piosenka angielska pt. Jin-

gle bells. Osoby, które uczestni-

czyły w szkolnym konkursie re-

cytatorskim, mówiły wiersze. 

Skorzystałem z loterii, 

             Piotr Szyntor  3c     
 Podczas tegorocznego 
FINAŁU zaprezentowali się mię-
dzy innymi  uczniowie klasy: 1 a, 
2 a, 2 b, 3 a, 3 b, 3 c, 5 c. Wolon-
tariusz  z kl. 5 c zebrał najwięcej 
pieniędzy !!!                                                 

Relacje WASZYCH kolegów!!! 

Cieszę się, że ja swoim 

udziałem mogłam pomóc. 

Karolina Chechła IIIa 

dużo ludzi, którzy chętnie 

zbierali pieniądze. Wszyscy 

chcieli pomóc chorym i po-

trzebującym.  

Żeby było uroczyście , 

śpiewaliśmy piosenki i recy-

towaliśmy wiersze. Po wy-

stępach udaliśmy się na lote-

rię. Odbyły się również licy-

tacje różnych przedmiotów. 

 Był to dzień niezwy-

kły, radosny i pożyteczny. 

 Dwunastego stycznia 

bieżącego roku w naszym 

mieście podobnie jak w in-

nych miejscowościach  odbył 

się 22  Finał Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy.  

Wolontariusze-  m.in. nasz 

kolega z klasy Dawid Gra-

dus - dzielnie zbierali pienią-

dze do puszek na zakup 

sprzętu dla chorych dzieci i 

starszych osób. Było bardzo 

 22.  Finał  
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

 w Resku 

„ Udana akcja zbierania pieniędzy 

dnia 3 stycznia 1993, 

zapoczątkowana przez Owsiaka, 

to był początek WOŚP— 

SIEMA !!!”   
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 23 stycznia 2014r.podczas 

uroczystego spotkania  z okazji Dnia 

Babci i Dziadka  zaprezentowaliśmy  

dla naszych Kochanych Dziadków  

wierszyki i piosenki. Wszystkie Babcie 

i Dziadkowie otrzymali w prezencie 

piękne portrety i serduszka z napisa-

mi SUPERBABCIA i SUPERDZIA-

DEK .  

Słodki poczęstunek, przygoto-

wany przez nasze mamy uprzyjemnił 

wspólnie spędzone chwile.  

                 Uczniowie klasy I a.  

 Dzień Babci i Dziadka w klasie  I a 

O północy żegnamy, 
po północy witamy. 

 

Noworocznych wiele życzeń 

 niesie mroźny ..... 

 

Jak nazywa się miesiąc 

mroźny i ponury, 

który zawsze z ochotą  gości 

u siebie Trzech Króli? 

ZAGADKI O ZIMIE  

trafią 

do innych uczniów, ponieważ skrzynka 

zamknięta jest na klucz. Piszcie i wrzu-

cajcie swoje problemy do niej ! Nie bójcie 

się niczego, jesteśmy po Waszej stronie !  

 Skrzynki otwierane są raz na 

tydzień w piątek.  Dostęp do listów ma 

tylko pani pedagog i pani dyrektor. 

               Julia Szczepańska VI c 

zowanie zabawy andrzejkowej !  

SKRZYNKA PROBLE-

MÓW: Gnębienie, zastraszanie lub 

przemoc wobec innego ucznia, to nie 

żarty ! Niektórzy boją się osobiście 

powiedzieć o tym pani pedagog, dyrek-

tor lub wychowawczyni .Skrzynka ta 

powstała po to, by móc napisać o swo-

im problemie.  Gdy wasi prześladowcy 

nie będą wiedzieli o skardze, tym le-

piej dla was.  Przykład listu : „ Bar-

tek z V d mnie bije i przezy-

wa”  ( pod spodem piszecie swoje imię 

i nazwisko lub imię i pierwszą literę 

nazwiska)  Listy te w żaden sposób nie 

 Od jakiegoś czasu w naszej 

szkole na piętrze koło pokoju nauczy-

cielskiego znajdują się dwie skrzynki : 

„Skrzynka życzliwości” i „Skrzynka 

problemów”. Pewnie większość z Was 

zastanawia się do czego one służą.  

SKRZYNKA ŻYCZLIWO-

ŚCI : Do niej możecie wrzucać różne 

listy np. z podziękowaniem dla nau-

czycielki, z pozdrowieniami itp. Każde-

mu na pewno przytrafiło się szkolne 

szczęście, za które warto podziękować 

lub po prostu za zorganizowaną impre-

zę szkolną np. „ Podziękowania dla 

Samorządu Uczniowskiego za zorgani-

 Skrzynki życzliwości i problemów Gnębienie, zastraszanie lub przemoc wobec innego ucznia, to 
nie żarty !   
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 Rebusy i łamigłówki o zimie - 
sporty zimowe 

Czego nie powinno być na obrazku? 



Grudzień 

Jak po grudzie mroźny grudzień 

brnie w kopiastych śniegach 

gdzie rok szronem osiwiały 

kresu już dobiega, 

 

gdzie las cały usnął w białym 

i puszystym futrze, 

gdzie się dłużą mroźne noce, 

gdzie dni coraz krótsze. 

 

Błysną świeczki na choince 

uśmiechy na twarzach. 

Odejdź grudniu, czas na ciebie, 

koniec kalendarza. 

 

W grudniu rzadko ptak zaśpie-

wa 
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Rosną w styczniu zaspy śniegu, 
że wóz w nich ugrzęźnie 
a na szybach rosną srebrne 
liście i gałęzie. 
Luty 
Często w nim bywają jeszcze 
mrozy trzaskające, 
za to jest w calutkim roku 
najkro tszym miesiącem. 
 
Lecz nie zrobi nam nic złego 
mroz ny koniec zimy, 
nakarmimy głodne ptaki, 

w piecu napalimy. 

 

Szczerzy luty zęby sopli, 

wszystko mrozem ściska. 

Niech tam sobie! Wkrótce 

przyjdzie "kryska na Matyska". 

 

  Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

 
"Kolorowy śnieg,, 
Czy wam nie przyszło nigdy 
do głowy, że śnieg powinien 
być kolorowy. Albo zielony, 
albo czerwony, liliowy albo 
beż. 
          Marita Romańczuk Vl a 
 
Styczeń 
Nowy Rok zawitał wreszcie  
stary sobie poszedł. 
Co tam rośnie w mrozach stycz-
nia? 
Dzień rośnie po trosze! 
 
Wróbelkowi serce rośnie, 
że wiosny doczeka, 
chociaż jeszcze droga do niej 
mroźna i daleka.  

  

„Chcemy pisać o wszystkim,  
zawsze ciekawie i atrakcyjnie!!!”  

 Nakład: 30 szt. 

Cena: 50 gr. 

WIERSZE O ZIMIE 

Oto wiersz Waszej koleżanki: 


