
 Uwaga konkurs!!!  

 01.03.2016 r. Narodowy Dzień „Żołnierzy   

                   Wyklętych” 

03.03.2016 r. Międzynarodowy Dzień         

                   Pisarzy 

08.03.2016 r. Dzień Kobiet 

10.03.2016 r. Dzień Mężczyzn 

15.03.2016 r. Światowy Dzień Konsumenta 

20.03.2016 r. Niedziela Palmowa 

          Początek astronomicznej WIOSNY 

21.03.2016 r. Światowy Dzień Poezji 

22.03.2016 r. Dzień Ochrony Bałtyku 

23.03.2016 r. Międzynarodowy Dzień      

                   Meteorologii 

27.03.2016 r. Wielkanoc 

             Międzynarodowy Dzień Teatru 

 - Suchy marzec, mokry maj, będzie   

   żytko jako gaj.  

- W marcu jak w garncu. 

- Czasami w marcu zetnie wodę   

  w garncu. 

- Słońce marcowe, owocom              

   niezdrowe. 

- Marzec zielony - niedobre plony. 

- Ile w marcu dni mglistych, tyle  

   w żniwa dni dżdżystych. 

- Suchy marzec, mokry maj, będzie    

  żytko jako gaj. 

- W marcu, gdy są grzmoty, urośnie   

   zboże ponad płoty. 

 W  ramach progra-

mu „Szkoła uczy a nie tu-

czy” ogłaszamy kolejny konkurs 

(w grudniu oceniane były zdro-

we ciasta bożonarodzeniowe), 

tym razem na zdrowe ciasto lub 

sałatkę na „Dzień Matki”. Po-

szukajcie inspiracji, czyli cieka-

wych pomysłów w internecie. 

Możecie zgłosić swoje pomysły 

p. J. Walczykiewicz i zrealizować 

swoje przedsięwzięcie w formie 

prezentacji — na zajęciach w sali 

informatycznej. Czas realizacji - 

do połowy maja. Czekają atrakcyj-

ne nagrody, sprawcie radość swo-

jej mamie i weźcie udział - 

    zapraszamy. 

 KALENDARIUM: 

Ważne tematy: 

 Szkolny konkurs frazeolo-

giczny i gminny wiedzy po-

żarniczej za nami... 

 Powitaliśmy wiosnę —relacje 

waszych kolegów! 

 Wielkanocne tradycje! 

 Szóstoklasiści — kilka rad dla 

was przed sprawdzianem!!! 

 Warto przeczytać  str. 4… 

opowiadanie... 

Ogłoszenie nowego kon-
kursu!!! 

1 

 Jeszcze wspomnienie 
ferii zimowych. 

2 

 Powitanie wiosny 2 

 Tradycje wielkanocne 3 

 Rady dla szóstoklasistów 
przed sprawdzianem 

3 

 Relacja z Gminnego  
Konkursu Wiedzy Pożarni-
czej. 

3 

Twórczość uczniowska — 
opowiadanie  „Dobra 
nowina”.   

4 
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Wybrane przysłowia 

na marzec: 



 Mieliśmy pojechać na obóz 

karate do Ustronia koło Wisły. Czeka-

liśmy na autokar pod Aquaparkiem 

 w Koszalinie. Kiedy przyjechał piętro-

wy autokar z miejscami do spania za-

pakowaliśmy bagaże i weszliśmy do 

środka pojazdu. Jechaliśmy aż 12 

godzin. Gdy dotarliśmy na miejsce  

o 11:55, okazało się że w górach nie ma 

śniegu. 30 minut później przyjechał 

Pan Mieciu ze sprzętem narciarskim. 

   

 Po dopasowaniu snowboardu  

i butów, zostaliśmy ulokowani po poko-

jach. Ja z trójką kolegów dostaliśmy 

klucze do apartamentu składającego 

się z 2 pokoi kuchni i łazienki. Następ-

nego dnia, rano udaliśmy się na sztucz-

nie naśnieżony stok. Bardzo się ucie-

szyłem, ponieważ stanąłem pierwszy 

raz na snowboardzie. Po godzinnym 

szkoleniu z instruktorem, byłem z sie-

bie bardzo dumny, że już mogę udać 

się na duży stok i samodzielnie zjeż-

dżać na snowboardzie. Pomimo wielu 

upadków,  zjeżdżało się bardzo fajnie. 

Następne dni codziennie spędzaliśmy 

na stokach,  a po powrocie do ośrodka 

– korzystaliśmy z sauny i basenu. 

Czas spędzony na obozie, 

wspominam z uśmiechem. Poznałem 

tam fajnych kolegów i koleżanki. Nau-

czyłem się jeździć na snowboardzie. 

Był to świetny obóz – za rok na pewno 

pojadę tam ponownie. 

                         Szymon Dusz kl. V a

 21.03 - to Pierwszy Dzień Ka-
lendarzowej Wiosny, z tej okazji  
w naszej szkole odbyło się jej powita-
nie. Na początku czekało na nas ogni-
sko, na którym piekliśmy kiełbaski. Po 
ich zjedzeniu wyruszyliśmy pochodem 
nad rzekę Regę, gdzie topiliśmy ma-
rzannę. Główną atrakcją tego dnia były 
także balony z helem, które puszczali-
śmy  
w niebo po topieniu marzanny. Następ-
nie wróciliśmy do szkoły na pozostałe 
lekcje. 

Chociaż pogoda tego dnia nam 
nie dopisała, i tak dobrze się bawili-
śmy. Ten dzień uznaję za bardzo udany 
i mam nadzieję, że lato przyjdzie tak 
szybko jak wiosna !!! 

        Kinga Szcześniak kl. VI B 

   Dnia 22.03.br.na piątej godzinie lekcyjnej odbył się szkolny konkurs 

frazeologiczny, w którym brali udział wybrani uczniowie klas 4-6. Organizatorem 

konkursu była p. Ewa Babec - Jarosz. Obejmował on  wiadomości z zakresu mitolo-

gii, historii i życia codziennego. Zadania polegały na  uzupełnieniu danych przysłów 

lub połączeniu brakujących fragmentów w jedną całość. Gratulujemy wygranym 

(lista wyników wkrótce pojawi się na tablicy informacyjnej naszej szkolnej gazetki) 

oraz życzymy pogłębienia wiedzy na temat frazeologizmów. 
                                                                               Kinga Szcześniak kl. VI B  

 Szkolny konkurs frazeologiczny 

bawił i ciekawie spędził czas. 

       Bartosz Jędrzejczak kl. III a                                                                                      

 Dnia 21.03.2016 r. w naszej 

szkole odbył się Dzień Wiosny. 

 Na trzeciej lekcji przeszli-

śmy ulicami miasta z piękną marzanną  

i z balonami z helem. Następnie spalili-

śmy ją i wypuściliśmy balony w niebo. 

Tym właśnie akcentem pożegnaliśmy 

zimę, a z wielką radością przywitali-

śmy wiosnę. Po powrocie do szkoły 

upiekliśmy sobie kiełbaski i bawiliśmy 

się. 

 Myślę, że każdy dobrze się 

 Powitanie WIOSNY 

„Gdzie kwitnie kwiat 

- musi być wiosna, 

a gdzie jest wiosna 

-wszystko wkrótce zakwitnie.”  
Fredrich Rückert  

     „Ferie zimowe” 
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Wyspa Wielkanocna - skąd się 

wzięła ta nazwa? 

Odpowiedź jest bardzo prosta! Otóż, 

nieznana nikomu wyspa na Pacyfiku  

z charakterystycznymi kamiennymi 

posągami została odkryta 5 kwietnia 

1722 roku-dokładnie w Niedzielę 

Wielkanocną, przez holenderskiego 

podróżnika. 

Dlaczego na Wielkanoc jemy 

mazurki? Jego symbolika jest ściśle 

powiązana z okresem Wielkiego Postu. 

Mazurek to nagroda, którą się je po 

czterdziestu dniach Wielkiego Postu. 

Ciasto przywędrowało do Polski z Turcji 

w XVII wieku. Jego nazwa wywodzi się 

od Mazurów czyli mieszkańców  Mazow-

sza. 

Zwyczaj malowania jajek na 

Wielkanoc zapoczątkowała Maria Mag-

dalena. Polska legenda mówi, że ka-

mienie, którymi ukamienowano święte-

go Szczepana, zamieniły się w czerwo-

ne jajka. Jajka stanowią początek ży-

cia. 

Wyszukała: Alicja Szcześniak  

Jajko wielkanocne -  

Easter egg - Osterei 

 

Koszyk wielkanocny -  

Easter basket - Osternest 

 

Wesołych Świąt –  

Happy Easter - Frohe Wei-

hnachten  
                   Wyszukała: Alicja Szcześniak  

 WIELKANOC 

dającego się z pięciu pytań. Spośród 

sześciu osób wybierane są trzy najlepsze 

z największą ilością punktów, które bę-

dą reprezentowały szkołę w Łobzie- na 

etapie powiatowym. Ostatnie starcie na 

szczeblu wojewódzkim,  jedna osoba  z 

powiatu  będzie w nim uczestniczyła. 

Gratulujemy trzem osobom z naszej 

szkoły : Magdzie Olejniczak kl.(6c), Ma-

rii  Strózikowskiej kl.(5b), Krystianowi  

Woroniukowi kl.(6a) i życzymy dalszych 

sukcesów ! 

                            Kinga Szcześniak kl.6b 

Dnia 16.03.2016r- odbył się  

Gminny  Konkurs   wiedzy pożarniczej, 

do którego przygotowywała nas pani 

Lucyna Seredyńska. Najpierw pisaliśmy 

test składający się z 30 pytań zamknię-

tych, które dotyczyły m. In. Symboli, 

elementów historii, wykorzystywanego 

sprzętu itp. Nie wszyscy wiedzą, że pa-

tronem strażaków jest św. Florian  fran-

ciszkanin trzyma w ręce wiaderko (to 

też było pytanie konkursowe). Sześć 

osób dostało się do etapu ustnego, skła-

 Gminny  Konkurs  Wiedzy Pożarniczej  

7.Uważnie czytaj tekst sprawdzianu. 

8.Rozwiązując test, pamiętaj: zaczy-

naj od tego, co umiesz; od zadań, 

które wydają Ci się łatwe. 

POWODZENIA !          

SPRAWDZIANU? 

1.Zjedz w domu lekkie śniadanie. 

2.Nie przychodź do szkoły za wcze-

śnie. 

3.Pamiętaj, by zabrać ze sobą 

wszystkie potrzebne pomoce. 

5.Gdy otrzymasz arkusze sprawdzia-

nu, słuchaj uważnie instrukcji nau-

czyciela i postępuj zgodnie  

z nimi.  

6.Zanim przystąpisz do pracy, wyko-

naj kilka spokojnych, głębokich od-

dechów i pomyśl: „Jestem dobrze 

przygotowany, poradzę sobie z tym 

sprawdzianem”.  

-  Pracuj systematycznie. 

- Ćwicz rozwiązywanie tego typu 

testów. 

- Czytaj dokładnie polecenia do za-

dań, zwracaj uwagę na szczegóły. 

- Odpowiadając, skup się jedynie na 

tym, o co jesteś pytany - tylko to 

jest oceniane. 

- Przed sprawdzianem zaufaj swojej 

wiedzy. 

- To sprawdzian umiejętności, nie 

wiedzy. 

JAK DOBRZE FUNKCJONOWAĆ W DNIU 

 Rady dla szóstoklasistów przed sprawdzianem: 

 Śmigus dyngus 

Każdy dziś każdego leje, 

Każdy leje i się śmieje, 

Nikt dziś nie oszczędza wody, 

Leje stary, leje młody, 

Oblewamy siostrę, brata, 

Dziś oblewa się pół świata! 
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 Marzanna 

Marzanna, zimowa panna, 

w słomianej sukience 

 rozpostarła ręce. 

W lęku drżąca cała,  

topić się nie chciała. 

z rozwichrzonym włosem,  

ognie ją poniosą. 

Niechaj śnieg i mrozy 

 wiośnie się ukorzą 

i porą radosną zawitaj nam  

wiosno! 
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tak długiej podróży. 
 - Pyszne! - chwalił bociek- Dawno czegoś 
takiego nie jadłem! 
  Kiedy zjadł wszystkie szarańcze, rozpo-
czął opowieść: 
  Byłem w Polsce, poznałem tam miłe 
dzieci. Dużo im o tobie opowiadałem  
i o Afryce. Było im przykro, że Ty Simba 
nie masz tylu ubrań, komputera, telewi-
zora, ani nawet roweru, że nie możesz 
chodzić do szkoły i uczyć się. Postanowiły 
Ci pomóc..., będą odkładać swoje kie-
szonkowe i wpłacać dla Ciebie. Dzięki 
temu będziesz mógł się uczyć. Czyż to 
nie wspaniałe? 
    Simba był bardzo zaskoczony 
 i trochę nie dowierzał Panu Klekotowi, 
więc jeszcze bardziej się zdziwił, kiedy 
okazało się, że wśród darów, lekarstw, 
środków czystości, które nosili i rozpako-
wywali misjonarze, była osobista paczka 
dla niego. Były w niej zdjęcia dzieci 
 z polskiej wsi i listy, które przetłuma-
czyła mu nauczycielka- misjonarka. 
    Simba okazał się zdolnym i mą-
drym uczniem. Miał teraz przyjaciół 

gdzieś w dalekiej Polsce i dzięki nim, 
może teraz być szczęśliwszy. A Pan 
Klekot zadowolony odleciał do polskich 
dzieci. 
                  Ada Ostrowska klasa V a. 

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

Kończyło się lato. Pan Klekot 
zbierał się do odlotu. Żal mu było opusz-
czać Polskę, ale bardzo stęsknił się za 
Simbą. Miał dla niego dobrą nowinę. 

Po długim i uciążliwym locie, 
wylądował wreszcie na afrykańskiej zie-
mi. Było to miejsce wyjątkowo urokliwe, 
do którego Pan Klekot zawsze chętnie 
wracał. Miejsce pełne słońca, zielonych 
roślin, egzotycznych drzew, z których 
zwisały owoce, a małpy skakały z gałęzi 
na gałąź. W koronach tych drzew siedzia-
ły kolorowe papugi, a nad nimi latały 
wielkie, barwne motyle. Malutkie kolibry 
spijały nektar z okazałych, pięknych 
kwiatów. Między krzewami przechadzały 
się afrykańskie zwierzęta: słonie, żyrafy, 
lwy... Pan Klekot nie pozostał jednak 
wśród bocianów, tylko postanowił odna-
leźć swojego przyjaciela. 
- Witaj Panie Klekocie! Wróciłeś wresz-
cie! Zawołał uradowany Simba. 
- Nie wiesz nawet jak się cieszę, że Cię 
widzę – klekotał radośnie Pan Klekot. 
   Simba poczęstował go szarańczą,  
a ptak zajadał łapczywie- zgłodniał po 

 Twórczość uczniowska: opowiadanie „Dobra nowina” 

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

 Nakład : 30 szt. 

Cena : 50gr 


