
Przedwiośnie i… Wiosna!!! 

03.03.2014r. Międzyna-

rodowy Dzień Pisarzy 

04.03.2014r. Ostatki 

05.03.2014r. Środa Po-

pielcowa, Dzień Denty-

sty 

06.03.2014r. Europejski 

Dzień Logopedy 

08.03.2014r. Dzień 

Kobiet 

10.03.2014r. Dzień 

Mężczyzn 

11.03.2014r. Dzień Soł-

tysa 

15.03.2014r. Światowy Dzień 

Konsumenta 

19.03.2014r. Dzień Wędka-

rza 

20.03.2014r. Dzień bez Mię-

sa 

21.03.2014r. Światowy Dzień 

Poezji i Światowy Dzień Lasu 

22.03.2014r. Dzień Morza 

Bałtyckiego 

27.03.2014r. Międzynarodo-

wy Dzień Teatru 

WIOSNA 

Pięknie jest wiosną na 

całym świecie. Wiosna 

pozdrawia nas barwnym 

kwieciem, Zielenią traw i 

ptaków śpiewem, rado-

snym słońcem świecącym 

na niebie. 

PRZEDWIOSNIE 

Koniec śniegu! 

Wiosna w biegu! Już bocia-

ny powracają, już skowron-

ki koncert dają. Tu krokusy, 

tam żonkile spoglądają na 

świat mile.  

Trawa zmienia swoją zie-

leń, chętnie ją polubi jeleń. 

Budzi się przyroda wkoło, 

Będzie pięknie i wesoło.  

Słońce teraz częściej świe-

ci, na dwór wzywa wszyst-

kie dzieci. 

 

   Marita Romańczuk Vla 

Kalendarium:  

Ważne tematy: 

 Marzec w przysłowiach! - prze-

czytaj. 

 Co  ciekawego działo się na obo-

zie językowym? 

 Relacja waszych  koleżanek z 

wizyty w DPS w Resku i Bibliotece 

Miejskiej. 

 Uczniowskie zmagania w konkur-

sach szkolnych i w próbnym 

sprawdzianie! 

 Powitaliśmy wiosnę!!! Trochę 

poezji. 

 Dzień Kobiet z przymrużeniem 

oka! 

 Wiosna i przedwiośnie –
poetycko. Przysłowia 

1 

Obóz językowy. 2 

 Spotkania integracyjne 
w DPS w Resku. 
 
Zajęcia w Bibliotece 

2 
 
 
2 

 Konkursy szkolne i 
próbny sprawdzian kl.VI 

2 

 Łamigłówki i rebusy. 3 

 Powitanie wiosny 3 

 Dzień Kobiet 
 

4 
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PRZYSŁOWIA: 

-W marcu jak w garncu. 

-Nie ma w marcu wody, nie ma w 

kwietniu trawy. 

-Gdy w marcu grzmoty, to w maju 

śnieg. 

-Czasem i w marcu, zetnie wodę w 

garncu. 

-Od dnia dwudziestego marca za-

grzewa słońce nawet starca. 

-Suchy marzec, mokry kwiecień, 

maj chłodny ? rok niegłodny. 

-W marcu śnieżek sieje, czasem 

słonko grzeje.  

-Marzec zielony ? niedobre plony. 

-Kiedy w marcu deszczu wiele, 

nieurodzaj zboża ściele. 

-Ile mgieł w marcu, tyle deszczów 

w czerwcu. 

-Źle się w marcu urodzić, bo trudno 

takiemu dogodzić. 



               Uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Resku wraz z opiekunami w 
dniach 5-9 lutego wybrali się na obóz 
językowy do Długopola Zdrój. 
              Zbiórka miała miejsce przed 
budynkiem gimnazjum o godz. 6.30.  
O godzinie 6.00 autokar wyruszył w 
drogę. Około 16.00 dotarł na miejsce.  
Zgodnie z programem uczniowie naj-
pierw zakwaterowali się w ośrod-
ku ,,Aleksander'', po czym udali się na 
kolację. Następnie odbyło się krótkie 
powitanie uczestników obozu przez 
wolontariuszy z różnych krajów. W ko-
lejnych dniach obozowicze: prowadzili 
dialogi w j. angielskim i polskim, robili 

róże plakaty, chodzili na spacery i 
podziwiali zabytki Długopola Zdrój. Na 
koniec każdego 
dnia odbywała się dyskoteka. W miedzy 
czasie uczestnicy byli na wycieczce  
w Kłodzku. Wszyscy zwiedzali muzeum 
i inne zabytki tego miasta. 
Dziewiątego lutego rano po śniadaniu 
uczniowie pojechali busem do Bystrzy-
cy Kłodzkiej, skąd pociąg zabrał ich do 
Wrocławia, a następnie do Szczecina.  
Do Reska dotarli ok. 23.00. 
                  Według mnie ta wycieczka 
była bardzo ciekawa i mam nadzieję, 
że niedługo się powtórzy.  
                       Marita Romańczuk Vla 

  18 i 20 marca 2014r. odbyły się w 

naszej szkole dwa ważne konkursy  sprawdzają-

ce wiedzę przyrodniczą i matematyczną uczniów 

naszej szkoły. W  ŚWIETLIKU wzięło udział 37 

uczestników a w KANGURZE 38 z różnych klas.  

Czekamy na wyniki i życzymy wszystkim najwyż-

szych lokat!!!  

W kwietniu odbędą się kolejne konkursy. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do zdrowej ry-

walizacji wiedzowej i życzymy powodzenia. 

 Konkury szkolne: ŚWIETLIK i KANGUR 

ZAJĘCIA W BIBLIOTECE Dnia 05.03.2014 udaliśmy się do wraz z klasą, panią 

wychowawczynią Joanną Knap i  panią Justyną Walczykie-

wicz, do Domu Pomocy Społecznej w Resku. Uczestniczyliśmy 

w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez instruktorów 

DPS-u, wraz z mieszkańcami tamtejszego ośrodka. Robiliśmy 

kwiaty na Dzień Kobiet. Spotkanie miało charakter integra-

cyjny. 

                                                   Emilka Kotłów kl. Vc 

Tolerancja dla osób niepełnosprawnych! 

 „ Bądźmy zawsze otwarci 

na drugiego człowieka!” 

 Obóz językowy!!! 

Str. 2  

Próbny sprawdzian kl.VI 
Dnia 13.03.2014r odbył się próbny spraw-

dzian szóstoklasistów. 

 Najpierw nauczyciele sprawdzali, czy ucz-

niowie mieli ze sobą legitymację szkolną oraz po-

trzebne przybory. O godzinie 9:00 rozpoczęliśmy pi-

sanie a skończyliśmy o godzinie 10:00. Rozwiązywa-

nie testu odbyło się na sali gimnastycznej, gdzie każ-

dy uczeń siedział w osobnej ławce i walczył o jak 

największą ilość punktów. 

Julia Szczepańska VI c 

Dnia 19.03.2014r uczniowie klas szó-

stych wybrali się do biblioteki publicznej z pa-

nią Anną Bartkowiak.   

Zapoznaliśmy się tam z zasadami, które 

dotyczą zachowania się w tym miejscu. Szlifo-

waliśmy swoją spostrzegawczość, szukając w 

słownikach różnych słów i ich znaczenie. 

 Pod koniec, klasa VI c wręczyła pani 

bibliotekarce wielki bukiet kwiatów w ramach 

podziękowań za niezwykle interesujące zajęcia. 

Julia Szczepańska VI c 



 Łamigłówki i rebusy 

się z Marzanną .  

Wiosna powitała nas pięk-
ną słoneczną pogodą. Z uśmie-
chem na twarzy wróciliśmy do 

szkoły. 

21.03.2014r. cała BRAĆ  
UCZNIOWSKA i  GRONO  PEDA-
GOGICZNE  SP Resko powitało   

WIOSNĘ.   

W asyście Straży Pożarnej 
i Policji kolorowym korowodem 
przemaszerowaliśmy ulicami mia-
sta nad Regę i tam rozstaliśmy 

 „WIOSNA  piękna, wonna i 

radosna !!!” 
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Wyszukał Oliwier Gutalewicz kl. III b 

Kolorowy śnieg  

Czy wam nie przyszło nigdy do 

głowy,  

że śnieg powinien być kolorowy?  

Albo zielony, albo czerwony,  

liliowy albo beż.  

 

Śnieg ten lepiłoby się wspaniale,  

a bałwan biały nie byłby, ale  

albo zielony, albo czerwony,  

liliowy albo beż.  

Śnieżki tak samo w zimowej 

porze  

 

byłyby wtedy w jakimś kolorze:  

albo zielone, albo czerwone,  

liliowe albo beż.  

 

Bardzo kolory by się przydały,  

a tu tymczasem wciąż pada 

biały,  

biały bielutki, miękki mięciutki,  

świeży, świeżutki śnieg. 

 

Wyszukała: Emilia Kotłów 

kl.Vc 

    

 POWITANIE  WIOSNY!!! 

W marcu  

 Raz śnieg pada, 
a raz deszczyk. 

Na jeziorze 

lód już trzeszczy. 

Błękit nieba 

lśni w kałuży, 
bałwan w słońcu 

oczy mruży. 
- Koniec zimy. 

Przerwa. 

Dzwonek. 

- To nie dzwonek, 

to skowronek! 

 
             Jula Szczepańska VI c 
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Gazetka Szkoły 
Podstawowej w Resku  

  

Skoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

 Marzec w poezji. 

 Nakład: 30 szt. 

Cena: 50 gr. 

    D
ZIEŃ  KOBIET  

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

 Wiosenna AURA sprzyja… 

 więcej radości i uśmiechu na 
twarzy!!! 


