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1.Rośnie zielona, jedzą ją krowy. 

2.Kwitnący miesiąc. 

3. Ptak, który powraca do nas na wiosnę. 

4. ... porządki. 

5.Nią topimy na przywitanie wiosny. 

6.Trzeci miesiąc wiosny. 
 

 

 
 

 

Redaktorzy: nauczyciele klas początkowych 

 

 

-12- 

 

 

                           ITAKA 
 

 

GAZETKA SZKOLNA 

PODBRZESKA SZKOŁA ŚREDNIA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 

 

MARZEC 2012  NR.7                                                     CENA 1 LT 

 
 

 
 

 

"Marzec" 

 Miesiąc marzec tak się maże 

 jak niegrzeczne dzieci. 

 To kroplami deszczu kapie 

 to znów słońcem świeci. 

 

 Wiatr swawolnik, czasem jeszcze 

 garścią śniegu rzuci, 

 ale wszyscy dobrze wiedzą, 

 że zima już nie wróci! 

 

                                                                   Irena Suchorzewska  
 

 

 



NOTATKI O WIOŚNIE 
 

     Nadeszła wiosna. Dni stają się coraz dłuższe. Słońce coraz bardziej 

przygrzewa. 

Na polach i łąkach topnieje śnieg. Wkrótce zakwitną pierwsze kwiaty: 

przebiśniegi, pierwiosnki i krokusy. Na gałązkach drzew pojawią się 

pączki. Za kilka tygodni przylecą bociany. 

     Wiosna - to moja ulubiona pora roku, ponieważ w marcu mam 

urodziny. 

 

                                                                             Karolina Bartoszko 

                                                                                       uczennica klasy 2 

 

     Wiosną jest bardzo ciepło.Już przylatują ptaki. Na rzekach roztopniały 

lody. Z traw topnieje puszysty śnieg. Na łąkach rosną kwiatki. Z 

zimowego snu budzą się zwierzęta. U mnie na wsi bociany wiją gniazdo. 

     Wiosną obchodzimy ciekawe święto – Wielkanoc. 

Lubię wiosnę!   

 

                                                                 Augustyna Driukaitė  

                                                                     uczennica klasy 2 

 

 

     Słoneczko świeci coraz mocniej. Nad polem śpiewa skowronek. 

Wkrótce przyleci bocian i inne ptaki. Budzi się cała przyroda.W ogrodzie 

kwitną kwiaty. Pada ciepły deszcz. Ptaki wesoło śpiewają. 

     Wiosna to cudowny czas. 

                                   

                                                                   Agnieszka  Wojczan 

                                                                      uczennica klasy 2 
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SPOTKANIE PSZYSZŁYCH PIERSZAKÓW  ORAZ 
POŻEGNANIE KLASY 1 Z ELEMENTARZEM 

 
     23 marca odbyło się spotkanie z rodzicami i dziećmi, którzy przyjdą w 

2012 - 2013 r.szk. do grupy przygotowawczej i do klasy pierwszej. Na 

spotkanie przybyło ich sporo. Na początku wszystkich przybyłych gości 

serdecznie przywitała p. Antonina Boiko, tymczasowo pełniąca obowiązki 

dyrektora szkoły i zachęciła do obejrzenia programu artystycznego, który 

rozpoczęli dzieci z grupy przygotowawczej inscenizując przedstawienie : 

,,Domku - domeczku.'' 

     Mali goście byli zachwyceni tańcami: które wykonali uczniowie klasy 

4 ,, Trojak '' oraz wesołą poleczką, którą zatańczyły dziewczynki z grupy 

przygotowawczej. Uczennica klasy 2 Karolina Bartoszko, lauratka 

konkursu - ,,Kresy 2011'' zadeklamowała wiersz Zofii Serdecznej ,, Sama 

w domu'', a uczennica klasy 3 Emilija Šukevičiutė zaśpiewała piosenkę ,, 

Na ir žąsys pas senelę''. Uczniowie klasy 1 pożegnali się z elementarzem, 

zadeklamowali piękne wiersze i zaśpiewali piosenkę o alfabecie.  

     Na zakończenie chórek uczniów klas początkowych wykonał piękne, 

wesołe piosenki ,, Solo z parasolem'', ,,Uśmiechnij się do nas'', które 

przyszykowała nauczycielka muzyki Irena Iljina. Po koncercie wszyscy 

zebrali się w klasie 4 na herbatkę i słodki poczęstunek. Przyszli uczniowie 

otrzymali prezenty : książeczki, malowanki oraz wykonane przez uczniów 

klasy 4 wiosenne kwiaty. 

Nauczycielka klasy 4 Teresa Geglis 

i pedagog grupy przygotowawczej  

Janina Jankowskaja 
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FESTIWAL SZTUKI 
 

     21 marca w naszej szkole odbył się tradycyjny Festiwal Sztuki -2012. 

Na festiwal do naszej szkoły przybyli jurorzy, pani Walentyna 

Kwaracijienė, starszy specjalista wydziału oświaty rejonu wileńskiego, 

pan Jan Gabriel Mincewicz wicemer rejonu oraz muzycy z różnych szkół 

naszego rejonu. 

     W tegorocznym Festiwalu uczestniczyły szkoły: Szkoła Podstawowa w 

Jęczmieniszkach, Filia Podbrzeskiej Szkoły w Pikieliszkach, Podbrzeska 

Szkoła Średnia ,,Verdenės'', Szkoła Podstawowa w Wesołówce oraz 

uczniowie naszej szkoły. 

     Na zakończenie festiwalu wszyscy uczestnicy zaśpiewali wspólną 

pisenkę finałową: ,, Vienas žodis". 

     Pan Jan Gabriel Mincewicz jako kierownik zespołu ,,Wileńszczyzna" 

serdecznie podziękował uczestnikom Festiwalu za piękne przyszykowanie 

i wykonanie utworów muzycznych. 

     Pełniąca tymczasowo obowiązki dyrektora naszej szkoły Anna 

Jankowska, wręczyła podziękowania za udział w festiwalu. 

                                                                           

                                                                                 Irena Iljina 

                                                                                   nauczycielka muzyki    

     . 
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WIERSZE , WIERSZYKI.... 
 

Wiosna 

 

 Już nadchodzi wiosna,                     Ciepła to jest pora,                     

skowronki śpiewają,                         zielona i radosna. 

                pierwsze kwiatki rosną                     Na podwórku już się zbiorą 

            i żabki kumkają.                                wszystkie dzieci wiosny. 

 

     Cieszy ona wszystkie dzieci, 

  bo nadchodzi zabaw czas 

            i się budzi wszystko w świecie. 

    Wiosna! Wiosna woła nas! 

 

                                                     Augustyna Driukaitė 

                                                        uczennica klasy 2 

 

               Zające                                                           Już wiosna 

 

      Zające mieszkają na łące,                        Wiosna - to kwitnąca łąka                            

      gdzie są kwiatki pachnące                       i brzęczenie bąka. 

      konwalie, stokrotki, kaczeńce.                Świergot ptaków, zieleń drzew 

      Kochają to miejsce                                  i wesoły dzieci śpiew. 

       i za żadne skarby by go nie oddały,                           

      dlatego, że urodziły się tam                                             Daniel Patecki                   

       i bardzo lubią baraszkować na łące,                                 uczeń klasy 2 

      gdzie rosną kwiatki pachnące. 

                                       uczniowie klasy 2                     
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PIERWIOSNEK 
 

 

 

Jeszcze w polu tyle śniegu,  

Jeszcze strumyk lodem ścięty,  

 

 

 

A pierwiosnek        już na brzegu 

Wyrósł śliczny, uśmiechnięty. 

 

 

  

Witaj, witaj kwiatku biały,  

Główkę jasną zwróć – do słonka, 

 

  

Już bociany przyleciały, 

 

 

 

W niebie słychać głos skowronka. 

 

 

 

W. Broniewski 
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TYDZIEŃ BEZ PRZEMOCY 
 

     „Jedyny sposób żeby mieć przyjaciela, to być przyjacielem” 

Ralph Waldo Emerson 

     19-23 marca w naszej szkole odbył się projekt „Tydzień bez 

przemocy”. Uczniowie i nauczyciele mieli wiele  pomysłów jak wzmocnić 

przyjaźń między uczniami, uczyć tolerancji. 

     W klasach początkowych cały tydzień zakwitały drzewa dobrych 

uczynków. Każdy się starał, by jego  kwiatów było jak najwięcej. 

Uczniowie wszystkich klas własnoręcznie wykonali bransolety przyjaźni, 

które nosili w ciągu całego tygodnia, tym samym udowadniając swoje 

dobre intencje do innych ludzi. Do specjalnych skrzynek uczniowie mogli 

wrzucać zapisane na kartkach swoje dobre, złe myśli i uczynki. Skrzynka 

ze złymi myślami i uczynkami została spalona. Najbardziej atrakcyjną 

zabawą było wykonanie najdłuższej wstęgi przyjaźni, która owinęła całą 

szkołę.  

     Były też oglądane i omawiane filmy o przemocy, a  na zakończenie 

dzieci całej szkoły stanęły do wspólnego zdjęcia, formując żywe serce 

przyjaźni. 

Dorota Baranowska 

psycholog szkoły 

Maria Motiejūnienė  

nauczycielka klasy 3 
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WRAŻENIA Z WYCIECZKI 
 

18 marca uczniowie naszej szkoły wybrali sie do teatru Opery i 

Baletu na balet „Śnieżka i siedem krasnoludków”. Wszyscy byli bardzo 

zachwyceni pięknymi dekoracjami, kostiumami aktorów oraz całą 

atmosferą , która panowała na sali.  

Pełni satysfakcji i pod wrażeniem obejrzanego baletu uczniowie na 

lekcjach plastyki i języka polskiego odzwierciedlili to w twórczych 

pracach.   

 

 nauczycielka klasy 1 

Iwona Wojnowska 
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JARMARK KAZIUKOWY 

 
     2 marca w naszej szkole  odbył się „Jarmark Kaziukowy”. W  jarmarku 

aktywnie uczestniczyli uczniowie klas początkowych, a także klasa piąta, 

szósta, siódma i ósma. Uczniowie sprzedawali słodkie wypieki oraz inne 

wyroby, które sami wykonali. 

      W holu szkoły panował miły, wesoły nastrój. Każdy mógł za 

symboliczną cenę kupić smaczne pączki, ciasteczka i inne słodycze. 

 
Uczniowie klasy 4 
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http://www.kostkos.vilniausr.lm.lt/?attachment_id=857
http://www.kostkos.vilniausr.lm.lt/?attachment_id=862


ŚWIĘTO ODRODZENIA NIEPODLEGŁOŚCI LITWY 
 
     11 marca na Litwie obchodzimy jedno z najważniejszych świąt 

państwowych. W tym roku przypada 22 rocznica uchwalenia Aktu 

Odrodzenia Niepodległości Litwy. 

     9 marca w naszej szkole odbyła się uroczystość poświęcona Dniu 

Odrodzenia Niepodległości Litwy. Tegoroczne obchody święta rozpoczęły 

się od samego rana. Uczniowie klas początkowych pod kierownictwem 

swych pań w szkolnej auli eksponowali wystawę rysunków – aplikacji na 

temat „Moja Ojczyzna“. Można było tu oglądać prace maluchów, 

przedstawiające górę Gedyminasa, górę Trzech Krzyży oraz przepiękną 

przyrodę litewską. 

     Później uczniowie klas 1-12, dyrekcja szkoły oraz nauczyciele obejrzeli 

piękny program artystyczny, przyszykowany przez uczniów klas 6 i 10 

pod kierownictwem p. Wiolety Brodowskiej. Koncert rozpoczął się 

pięknym wierszem poety litewskiego J. Marcinkiewicziusa. Następnie, po 

wspólnym wykonaniu hymnu państwowego, nauczyciel historii, pan T. 

Wincel, przedstawił film o drodze dążenia Litwy do Odrodzenia 

Niepodległości. Wiersze, przeplatane tańcami i pięknymi piosenkami w 

wykonaniu chóru szkolnego, którym kieruje p. I. Iljina, sprawiły, że czas 

minął prędko, a uroczystość pozostawiła niezatarty ślad w świadomości 

dzieci i dorosłych.                                                     

Wioleta Brodowska 

nauczycielka geografii 
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ŚWIĘTO POEZJI 
 

     15 marca w naszej szkole odbyło się ,, Święto Poezji''. Uczniowie klas 

początkowych oraz dzieci z grupy przygotowawczej przyszykowali wiele 

ciekawych wierszy, które pięknie deklamowali. Komisja w sład której 

należały: pani od biblioteki Natalija Chochłacziowa, pani Janina 

Jankowska, pedagog grupy przygotowawczej oraz pani Iwona Wojnowska 

nauczycielka klasy pierwszej, serdecznie podziękowały wszystkim 

uczniom za uczestnictwo w konkursie oraz wręczyły podziękowania. 

     Dyplom otrzymała uczennica klasy 2, Augustyna Driukaitė, która dalej 

uczestniczyła w rejonowym konkursie recytatorskim w Kienie. 

 

Nauczycielka klasy 2  

Krystyna Radzewicz 
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