
Szkolny Konkurs Frazeologiczny klas IV – VI  

04.02.2015 r. Światowy Dzień Walki 

z Rakiem 

09.02.2015 r. Dzień Pizzy 

11.02.2015 r. Światowy Dzień Cho-

rego, 

Dzień Dokarmiania Zwierzyny Le-

śnej 

12.02.2015 r. Tłusty Czwartek 

13.02.2015 r. Światowy Dzień Radia 

14.02.2015 r. WALENTYNKI 

17.02.2015 r. Światowy Dzień Kota, 

Ostatki 

18.02.2015 r. Środa Popielcowa 

21.02.2015 r. Międzynarodowy 

Dzień Języka Ojczystego 

 

22.02.2015 r. Dzień Myśli Braterskiej 

23.02.2015 r. Ogólnopolski Dzień Wal-

ki z Depresją  

Przysłowia o LUTYM: 

- Gdy ciepło w lutym, zimno w marcu bywa, 

długo potrwa zima, rzecz to niewątpliwa. 

 

- Kiedy w lutym rosa pada, nowe mrozy 

zapowiada. 

 

- Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy już 

niedługa zima. 

 

- Jeśli luty śnieżny, mroźny, spodziewaj się 

wczesnej wiosny. 

 

- Gdy wiatr ostro w lutym wieje, chłop ma do-

brą nadzieję. 

 16 lutego 2015r. 

odbył się  Szkolny Konkurs 

Frazeologiczny klas IV – VI 

Celem konkursu było 

propagowanie wiedzy o języku 

ojczystym i wdrażanie do sa-

mokształcenia i motywowanie 

uczniów do poszerzania wie-

dzy z zakresu języka polskiego 

(związki frazeologiczne). 

W konkursie wzięli udział na-

stępujący uczniowie klas 

czwartych: K. Brzeziński, 

A. Golmont, O. Janik, Sz. Ko-

ściuk, M. Niedźwiedzki, N. 

Pyś, P. Ślęzok, 

z klas piątych: P. Babij, J. Fili-

pek, A. Gucwa, M. Najderek, 

A. Szcześniak, 

 K. Szcześniak, P.Turzyńska, 

natomiast klasy szóste repre-

zentowali: 

K. Cichewicz, N. Gromek, E. 

Kotłów, K. Krakowiak, M. 

Miłek, A. Ostrowski,  

M. Słodkowski, K. Soroczyń-

ski, H. Śledzik. 

W wyniku rywalizacji testy 

najlepiej napisali : 

W klasach IV: 

1 miejsce: Michał Niedźwiedz-

ki - 25p. 

2 miejsce: Norbert Pyś – 24p. 

3 miejsce: Kamil Brzeziński – 

11p. 

Pozostali uczniowie: P. Ślęzok- 

10p., Sz. Kościuk – 9p., O. 

Junik – 8p.,  

A. Golmont – 3p.  

W klasch V: 

1 miejsce: Paulina Babij – 20p.  

2 miejsce: Kinga Szcześniak – 14p.  

3 miejsce: Julia Filipek – 13p.  

A. Gucwa – 10p. ,P. Turzyńska – 

9p., A. Szcześniak – 7p., 

M.Najderek -3p. 

W klasach szóstych: 

1 miejsce: Adrian Ostrowski – 38p. 

2 miejsce: Kamil Krakowiak – 37p. 

3 miejsce: Maciej Słodkowski – 

35p. 

E. Kotłów – 33p.,H. Śledzik – 33p., 

M. Miłek – 31p., K. Cichewicz – 

28p., 

K. Soroczyński – 25p., N. Gromek 

– 19p. 

Wszystkim uczestnikom dziękuję 

za udział w konkursie, a zwycięz-

com gratuluję. 

 

    Organizator: Anna Bartkowiak                                                                         

 KALENDARIUM: 

Ważne tematy: 

  Kto zwyciężył w konkursie 

frazeologicznym w kl. IV,V,VI? 

 Jak spędziły ferie koleżanki z 

klasy szóstej? 

 Czy udał się tegoroczny bal 

karnawałowy? 

 Kto dostał się do gminnego 

etapu konkursu recytatorskie-

go? 

 Relacja ze szkolnych walenty-

nek!!! 

 Wrażenia z konkursu „The Bat 

Kit”. 

 Wiersze waszych koleżanek i 

kolegów  z kl. VI  i III. 

 Wyniki Szkolnego konkursu 
frazeologicznego 

1 

 Ferie zimowe  w relacji 
szóstoklasistek 

2 

 Bal karnawałowy w naszej 
szkole 

2 

 Szkolny konkurs recytator-
ski  i frazeologiczny 

2 

 Walentynki -  jak  je 
obchodziliśmy? 

3 

 Podsumowanie I półrocza- 
apel  podsumowujący. 
 
 Tłusty czwartek 

3 

 Twórczość uczniowska 4 
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W tym roku miałam dużo 

planów: odpocząć, gdzieś wyjechać, 

coś zwiedzić, podreperować kondy-

cję fizyczną, np. jazdą na rolkach 

lub na rowerze. Ponieważ z nazwy 

były to ferie zimowe, liczyłam, na 

to, że spadnie śnieg, niestety, było 

deszczowo. W związku z tym, że 

pogoda nie dopisała, siedziałam w 

domu, chodziłam z koleżanką na 

halę sportową,  gdzie grałyśmy w 

kosza.  W końcu mogłam się wy-

spać! Obejrzałam również filmy i 

programy telewizyjne, które mnie 

interesowały, np. „Szkoła” na 

TVN. Rozśmieszył mnie film pt . 

,,Sezon na misia 2’’. Z moich pla-

nów  niewiele się spełniło, połowa 

została w sferze marzeń, ale nie 

żałuję. Dobrze, że mamy FERIE!    

  PATRYCJA DEDIUK Z KL. 6A 

,, Moje ferie zimowe'' 

stawa, właściwa interpretacja tek-

stów. Uczestników było wielu, ko-

misja miała trudne zadanie – wy-

brać najlepszych. Po konkursie 

otrzymaliśmy dyplomy uznania, 

laureaci wystąpią w konkursie 

gminnym – w Centrum Kultury. 

       Szymon Kościuk kl. IV B    

 

 Dnia 05.02.2015 uczestni-

czyłem w Szkolnym konkursie recy-

tatorskim.  Organizatorem była 

moja wychowawczyni z kl. I, p. 

Ewa Babec – Jarosz, logopeda. W 

komisji zasiadały panie: Ilona 

Dutkowska - Kulpa, Monika Hara-

siuk i Justyna Walczykiewicz. Mó-

wiłem wiersz pt.: „Kurcze Blade” 

autorstwa W. Chotomskiej i frag-

ment prozy P. Gripariego pt.: „Był 

sobie kiedyś”. Oceniane były: płyn-

ność mówienia, odpowiednia po-

Szkolny konkurs frazeologiczny— relacja uczestniczki 

 Szkolny konkurs recytatorski 

ne dla nas różne atrakcje. Uczest-

niczyliśmy w  konkursach i  słu-

chaliśmy gry na instrumentach 

muzycznych. Były robione pamiąt-

kowe zdjęcia. Bawiliśmy się świet-

nie do utraty tchu!!! 

Lena Szawarska klasa Ia        

ladą, przygotowane przez szkolne koło 

Caritas. Z utęsknieniem czekamy na 

następną zabawę.  

      Natalia Gromek 6 c  

W piątek, 6 lutego 2015r. w 

Centrum Kultury w Resku odbył 

się bal karnawałowy. Bawili się na 

nim uczniowie klas I- III. Każdy z 

nas przygotował piękne przebranie 

i ruszyliśmy do tańca oraz zabawy. 

Oprócz zabawy zostały przygotowa-

Dnia 06.01.2015 r.  odbył się 

bal karnawałowy. Po trzeciej lekcji 

klasy 4-6 poszły do Centrum Kultury. 

Bal był prowadzony przez muzyków, 

którzy organizowali różne konkursy i 

śpiewali piosenki do, których można 

było tańczyć. Jeden konkurs, w któ-

rym sama brałam udział polegał na 

jak najlepszym zatańczeniu  do 4 pio-

senek  w parach.  Zajęłam 4 miejsce. 

Świetnie się bawiłam tańcząc. Poczę-

stunkiem były pączki i soczki, ale rów-

nież samemu można było sobie zaku-

pić galaretkę z bitą śmietaną i czeko-

 Bal Karnawałowy w Centrum Kultury  

Być zadowolonym. 

Radować się! Oto sens życia. 

Cieszyć się  

przede wszystkim życiem! 

Mascha Kaleko  

,,Moje wymarzone ferie’’ 

Str. 2   

Tegoroczne ferie spędzi-

łam u babci w Resku. Z koleżanką 

Patrycją chodziłyśmy na zajęcia na 

halę sportową w SP Resko i grały-

śmy w koszykówkę. Żałuję, że nie 

było śniegu, mogłabym nacierać się 

śnieżkami. FERIE POWINNY BYĆ 

DŁUŻSZE. ;) :) 

Emilia Kotłów VIc  

      Dnia 16.02.2015r. odbył się szkolny konkurs 

frazeologiczny.  W sali nr 17 zebrali się ucznio-

wie klas IV-VI. Pisaliśmy od 8.30-9.15 Organiza-

torką była pani Anna Bartkowiak. 

Frazeologia, to zasób charakterystycznych dla 

danego języka połączeń wielowyrazowych, zwa-

nych związkami frazeologicznymi lub krótko 

frazeologizmami.  Na konkursie pojawiły się takie 

frazeologizmy jak, np. '' Siedzieć cicho jak mysz 

pod miotłą'' 

Potocznie frazeologią nazywane są piękne słowa 

bez pokrycia . 

                     Napisała: Emilia Kotłów kl.VIc 



 Ten liścik z całusem dziś do Ciebie 

leci, humor Ci poprawi, a sercu żar 

roznieci. Pomyśl dzisiaj o mnie tak 

słodko i miło, żeby w środku zimy 

cieplej się zrobiło. 

 

Gdyby moje serce Twego nie kochało 

To by nic do Ciebie nie napisało, 

Lecz moje serce tak Twoje miłuje 

Że ręka pisze co ono dyktuje. 

   Wyszukała: Zosia Walczykiewicz kl. IV b   

Z okazji Dnia Walentego, 

ślę całusa ogromnego, 

Kocham Cię swym sercem małym, 

jesteś dla mnie Światem całym. 

Słodkie całuski! 

 Dnia 16 lutego 2015 r. odbył się 

apel podsumowujący pierwsze półrocze. Spo-

śród kilku konkursów, najważniejszy był dla 

mnie udział w Ogólnopolskim konkursie słucha-

nia ze zrozumieniem „The bat kid”, w którym 

zdobyłem 2 miejsce, na 50 punktów miałem 

33. Uważam, że dobrze wypadłem, myślę, że 

mogę napisać jeszcze lepiej na prawdziwym 

sprawdzianie 1 kwietnia. 

             Maciej Pejcz klasa 6b                                                                                                                               

16.02.2015r na apelu szkolnym 

dostałam nagrodę za udział w Ogólono-

polskim konkursie języka angielskiego 

słuchania ze zrozumieniem "The Bat 

Kid". Wzięłam udział dobrowolnie, po-

nieważ lubię rozwiązywać testy ze słu-

chania w języku angielskim i chciałam 

się sprawdzić. Przed konkursem można 

było rozwiązać podobne w internecie - 

organizator zamieścił kilka przykłado-

wych. Jedno z zadań, np. o walizkach 

dotyczyło słuchania tekstu, w którym 

mama i jej dzieci rozmawiają o tym, co 

zabierają ze sobą na wakacje i grupują 

odpowiednio rzeczy dla każdego osobno. 

Takie konkursy wzmacniają wiarę w 

siebie i w swoje umiejętności, dzięki 

temu łatwiej będzie podejść do prawdzi-

wego egzaminu 1 kwietnia 2015r.  

           Monika Majczyk VIb    

Tłusty Czwartek 

12.02.2015 r.  

 Konkurs "The Bat Kid".  

„Tam gdzie będzie twoje 

serce, będzie i twój skarb” 

(Paulo Coelho)   
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Dnia 11 i 12 lutego ( środa i czwar-

tek ) uczniowie z Samorządu Uczniowskiego 

chodzili po klasach i zbierali walentynki wy-

konane samodzielnie przez naszych uczniów. 

W piątek, 13 lutego nastąpił ważny dla 

wszystkich (zakochanych) moment  - rozda-

nie serduszek i liścików oraz kartek. Ja dosta-

łam 9 walentynek, 5 od chłopaków, 4 od 

koleżanek. Było mi bardzo miło.  

Zamiast walentynek można było 

kupić " miłosne galaretki "  przygotowane 

przez Szkolne Koło Caritas.  

Ten dzień mi się podobał, ponieważ cieszy-

łam się z walentynek otrzymanych od koleża-

nek i kolegów. Te walentynki były naprawdę 

miłe i radosne.  

                        Natalia Gromek 6 c    

   W środę i czwartek Ucznio-

wie Samorządu Uczniowskiego przecho-

dzili po klasach ze skrzynką, do której 

uczniowie wrzucali walentynki dla zako-

chanych i przyjaciół. W piątek 

13.02.2015r. rozpoczęło się rozdanie ser-

duszek z wierszykami miłosnymi. Ja 

dostałam 9 walentynek.  

Zamiast walentynek można było 

kupić galaretki z bitą śmietaną i czeko-

ladą, przygotowane przez Szkolne Koło Cari-

tas. Lubię takie dni w szkole, oby było ich 

więcej.      Małgosia Mielczarek 6 b                 

      13.02.2015r w walentynki 

szkolne były rozdawane przez Samorząd Ucz-

niowski „walentynki”, które zostały zrobione 

przez uczniów dla jakiejś osoby. Ja dostałam 

dwie, były ładne. Najwięcej w klasie 

„walentynek” dostała Małgosia. W VI b prawie 

wszystkie osoby dostały walentynki. Tylko chy-

ba pięć osób ich nie dostało. Cały dzień  był 

fajny. A najbardziej mi się podobało, jak my-

ślałyśmy nad tym, kto do kogo napisał, miały-

śmy podejrzenia, ale nie wiedziałyśmy, czy to 

faktycznie ta osoba.   

        Milena Łażewska VI b 

     Tłusty czwartek – w ka-

lendarzu chrześcijańskim ostatni 

czwartek przed wielkim postem, 

znany także jako zapusty. Tłusty 

czwartek rozpoczyna ostatni ty-

dzień karnawału. W Polsce oraz 

w katolickiej części Niemiec, we-

dle tradycji, w tym dniu dozwolo-

ne jest objadanie się. 

Dzień Babci i Dziadka 
13 lutego 2015 roku odbył się 

uroczysty poranek z okazji Dnia Bab-

ci i Dziadka. 

Dla naszych gości przygotowaliśmy 

montaż słowno – muzyczny „Dla na-

szych kochanych babć i dziadków” i 

słodki poczęstunek. Dziewczynki za-

prezentowały prosty układ gimna-

styczny do piosenki „Bałkonica”. 

 Dziadkowie byli wzruszeni i 

zadowoleni. 

                  Uczniowie kl. II a      

 W piątek 13.02.2015 r. gościliśmy w 

naszej klasie Babcie i Dziadków. Przywitali-

śmy gości wierszem i piosenką. Był też po-

kaz tańca. Po poczęstunku zaprosiliśmy do 

zabawy. Miłą atrakcją było wspólne  drzewa 

genealogicznego. Na zakończenie wręczyli-

śmy laurki i przebiśniegi. Wszyscy byli zado-

woleni z tego miłego spotkania.  

                                     Uczniowie klasy II b 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czwartek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_post
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karnawa%C5%82


 Zadaję Ci pytanie: 
Czy kochasz mnie, kochanie? Jeśli tak, to bardzo się cieszę I z koszem pocałunków do Ciebie spieszę. 

Gdy Cię widzę to się wstydzę. Gdy słyszę Twój głos, to czerwieni mi się nos. 

Więc tą kartką mówię, że Cię bardzo lubię. 
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 Gazetka Szkoły 
Podstawowej w Resku  
im mjr H. Sucharskiego 

„Kotek” 

Kotek, kotek, mały psotek. 

Ciągłe się bawi i Cię rozbawi. 

Bawić się lubi, nic go nie trudzi. 

Słodki, mały, zabawny, na nudę dosko-

nały. 

                    Milena Łażewska kl. VI b 

„Trzy mazaki” 

Jeden mazak - żółty był. 

Drugi mazak - na zielono maluje. 

A ostatni różowy był i pisał, pisał i się 

wypisał. 

Wszystkie mazaki w płacz, bo różowy 

w koszu śpi. 

         Agnieszka Buczek kl. VI b                                               

Moja rodzina jest kochana, 

siostra wiecznie roześmiana, 

mama bardzo zabiegana. 

Tata sportowiec wielki 

podnosi coraz większe hantelki. 

Ja tatę zawsze dopinguję 

I karate sobie trenuję. 

        Sergiusz Walentynowicz  kl III b 

                                                                                  

„Rodzina” 

Rodzina to wszystko co mam, 

Rodzina to wszystko co kocham. 

       Rodzice to Ci , którzy dbają, 

      Rodzice to Ci, którzy pomagają. 

Szanuj i doceniaj Rodzinę swą, 

Ponieważ masz Rodzinę jedną. 

                    Kacper Wołodko kl. III b 

 
Szkoła Podstawowa  

72 –315 Resko 

„Kosz” 

Trwała liga koszykówki, koszykarz nie 

trafił do kosza, a kibice HA, HA. 

Po nietrafionym koszu, kibice rzucili 

koszykarzem do kosza. 

Koszykarze po zjedzeniu chipsów 

wrzucili paczkę do kosza,  

a kosz: ja takiej paczki nie znoszę. 

Po zdobyciu prze drużynę przeciwną 

kosza, wszedł lepszy zawodnik. 

             Jakub Piskło, Jakub Fabisiak, 

Jakub Szeliga  kl. VI c 

„Figura” 

Tu figura, tam figura, krzesło to też 

figura. 

Tu napis, tam napis i tutaj też jest 

napis. 

Figury i napisy skaczą po naszych 

kartkach , 

co chwilę powstają nowe napisy i nowe 

figury, 

a na kartkach brak miejsca. 

   Laura Wójtowicz, Wiktoria Sałapata, 

Julia Kamińska    kl. VI c 

 Pomysły  - wiersze: SZÓSTOKLASISTÓW i TRZECIOKLASISTÓW 

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

Nakład : 30 szt. 

Cena : 50gr. 


