
 
 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

1. Czerwone korale na gałęziach trzyma, 

Każdy uczeń wie, że to... 

2. Rosną na dębie w małych czapeczkach, 

zje je wiewiórka zamiast orzeszka. 

3. Z brązową skórką, w skorupce schowane, 

zrobisz z nich ludzika – to... 

4. Kiedyś na drzewach rosły zielone, 

teraz na ziemi leżą kolorowe. 

5. Gdy w dzień szary pada z nieba, 

parasola nam potrzeba. 

6. Jak ten miesiąc się nazywa, 

w którym szkoła się zaczyna? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktorzy: nauczyciele klas początkowych 

 

-12- 
 

 

  ITAKA 

 

 

GAZETKA SZKOLNA 

  PODBRZESKA SZKOŁA ŚREDNIA IM. ŚW. STANISŁAWA 

KOSTKI 

 

  WRZESIEŃ  2012  NR.1                                           CENA  1 LT 
 

 
 

WITAJ NASZA DOBRA SZKOŁO! 
 

Jeszcze w uszach szumią morskie fale, 

Śpiewa głośno rześki, górski wiatr. 

Na wakacjach było, było tak wspaniale. 

Ale teraz już do szkoły nadszedł czas. 

A choć żal nam letnich chwil wesołych, 

To do szkoły każdy chętnie mknie, 

Aby spotkać znów kolegów dobrych 

I przygody opowiadać  swe. 

 

Witaj szkoło, witaj nasza dobra szkoło! 

Przyjmij nas radośnie, miło i wesoło, 

Bo wracamy wypoczęci i szczęśliwi, 

Mamy mnóstwo dobrych chęci, wiele siły. 

                  

       1. j                  

2.                            

     3.                     

   4.                      

      5.                  

6.                          



 

Szczególny dzień 

 
 Piękny słoneczny dzień, 3 września br., dodał odwagi i 

optymizmu dla tych, któtrzy poraz pierwszy przyszli do szkoły: 

to uczniowie ,, zerówki'' i klasy pierwszej. Ten dzień rozpoczął 

się uroczystą Mszą świętą w kościele. 

 Nadszedł czas uroczystego wyjścia na plac szkolny, 

wszyscy czekali na pierwszaków i dwunastaków. 

 Dyrektor szkoły p. Jolanta Driukienė przywitała 

zebranych i złożyła życzenia. 

 Wiele emocji wywołał występ uczniów klasy pierwszej, 

którzy głośno i śmiało deklamowali wiersze. Z rąk 

wicedyrektor p. Anny Jankowskiej uczniowie klasy pierwszej 

otrzymali Paszporty Pierwszaka i kolorowe plecaki wypełnione 

przyborami szkolnymi, a dzieci z ,, zerówki'' otrzymali piękne 

piórniki. Te prezenty ufundowało Staworzyszenie ,, Macierz 

Szkolna i Samorząd Rejonu Wileńskiego. 

 Największą atrakcją podczas apelu był przyjazd 

uczestników, Rajdu Katyńskiego.Uczniowie dowiedzieli się o 

rajdzie, fotografowali się na dużych motocyklach, otrzymali 

dobre upominki, śpiewali wspólnie piosenki i wiele innych 

wrażeń...... 

 Po zakończeniu uroczystości dzwonek szkolny zaprosił 

wszystkich do klas na pierwszą lekcję wychowawczą. To był 

naprawdę szczególny dzień dla małych dzieci i napewno 

zostanie w pamięci jak kolorowy sen. 

Nauczycielka klasy 1c 

                                                                      Teresa Geglis 
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            Dzień Języków Europejskich w naszej 

szkole 
 

26 września - Dzień Języków Europejskich. W naszej 

szkole tego dnia lekcje odbywały się nietradycyjnie. Pomimo 

to na korytarzach panowała cisza. Uczniowie całej szkoły, od 

najmłodszych do najstarszych, zajęci byli przyszykowaniem 

scenek, rysowaniem plakatów oraz szykowaniem 

tradycyjnych sałatek czterech narodów europejskich : Angli, 

Litwy, Polski i Rosji. 

Oficjalna część święta odbyła się na piątej lekcji. W 

naszej szkole nauczają tylko czterech języków, chociaż w 

Europie jest ich o wiele więcej. A więc uczestnicy byli 

podzieleni na 4 grupy: język polski, język litewski, język 

rosyjski i język angielski. 

Każda z grup przedstawiła krótkie scenki, uczniowie 

zaśpiewali piosenki oraz zapoznali ze składnikami 

przygotowanych sałatek. 

Podsumowaniem całej imprezy był suty 

poczęstunek. Wszyscy wspólnie degustowali sałatki, jedli 

kibiny i pili kompot. 

,, I ja tam byłem, kompot piłem po brodzie ciekło i 

bajka uciekła’’. 

Robert Wojczan 

                                                         11 klasa                              
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UCZESTNICY RAJDU KATYŃSKIEGU 
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Święto Jesieni 
 

  27 września w szkole odbyła się wystawa prac 

uczniowskich ,, Jesienne fantazje''. Każda klasa, poczynając od 

grupy przygotowawczej i kończąc klasą dwunastą musiała 

przedstawić na wystawę jedną kompozycję tematyczną, 

sporządzoną z różnych darów jesieni. Większość prac były 

wykonane z pomysłem, starannie. Komisja, w skład której 

weszły panie D. Adomavičienė, I. Ivanova i A. Purikovienė, 

postanowiła nie wyłaniać najlepszych prac, gdyż wszyscy 

starali się w miarę swych sił. Wszyscy otrzymali duże 

czekolady, które dla szkoły przywieźli uczestnicy Rajdu 

Katyńskiego. Oprócz tego każda klasa  z rąk pani wicedyrektor 

szkoły A. Jankowskiej otrzymała podziękowanie. Pani 

Jankowska podkreśliła, że w następnym roku napewno pojawią 

się nowe pomysły, jak urozmaicić święto. 

 

Szymon Jankowski 

uczeń klasy 4 
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Lato, pobądź z nami! 
 

Moje wakacje 

     Wakacje spędziłam wesoło. Często bawiłam się z kolegami i 

koleżankami. Pomagałam mamie w ogrodzie. Z babcią chodziłam 

po grzyby do lasu. Byłam z rodzicami nad morzem. Była 

wspaniała pagoda, więc dużo kąpałam się i opalałam. 

Chodziłam też na karuzele i atrakcjony wodne. 

     Lato minęło szybko i już jestem w szkole.  

Karolina Bartoszko 

                                                                                        uczennica klasa 3 

 

Moje lato 

      Jak szybko upłynęły letnie wakacje. Latem byłem u babci . 

Mogłem tam długo spać i oglądać telewizję. Też jeździłem na 

rowerze. Z kolegami bawiłem się w wesołe gry. 

Czasem pomagałem rodzicom w ogrodzie. Lecz najbardziej 

podobało mi się kąpać i nurkować w jeziorze. 

      Szkoda, że lato się skończyło i znów trzeba iść do szkoły. 

Daniel Patecki 

                                                                                      uczeń klasy 3 

 Wakacje 

     Lato minęło bardzo szybko. 

W piękną pogodę jechałem nad jezioro. Tam wesoło mijał czas. 

Koło domu spotykałem się z przyjaciółmi. Razem bawiliśmy się w 

piłkę. 

Często byłem u babci. Tam zbierałem jagody. 

                                                                         

                                                                              Robert Brodowski 

                                                                         uczeń klasy 3 
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Na wakacjach 

     Wakacje spędziłem w tym roku na wsi.Pomagałem rodzicom. 

Porządkowałem drzewo na opał , kosiłem trawę. 

Dużo opalałem się i kąpałem w stawie. Z kolegami grałem w piłkę i 

inne gry. 

W czasie wakacji nie zapomniałem o czytaniu książek. 

     Jak dobrze było na wakacjach. 

 

                                                                  Karol Daniel Naruszewicz 

                                                            uczeń klasy 3 

 

Notatki o jesieni. 
Złota jesień 

       Jesień jest piękną porą roku. We wrześniu idziemy do szkoły.  

Pogoda się zmienia. Z drzew padają złote liście. Za oknem często 

padają deszcze. Ptaki odlatują do ciepłych krajów. Wiewiórka 

szykuje orzechy na zimę. Lisy robią nory. 

Niebo ciągle jest pochmurne. Jesienią są ogromne kałuże. 

 

                                                                           Augustyna Driukaitė 

                                                                           uczennica klasy 3 

Idzie jesień złota 

          Idzie złota jesień. Dni stają się coraz krótsze i chłodniejsze. 

Często pada deszcz. Liście na drzewach są kolorowe. Z dala 

wyglądają niby złota szata. 

          Jesień jest nie tylko kolorowa, ale też bogata. Daje ludziom 

mnóstwo darów. 

Sady czerwienią się od jabłek. W ogrodach  dojrzewają warzywa. 

          Jesienią też wszystkie dzieci śpieszą do szkoły. 

 

                                                                           Karolina Bartoszko 

                                                                           uczennica klasy 3 
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Jesień 

        Jesienią rzadziej świeci słoneczko. Dzieci idą do szkoły. 

Ptaki odlatują do ciepłych krajów. Przekwitają ostatnie 

kwiaty. Robi się coraz zimniej. Częściej pada deszcz. W lesie 

rosną grzyby. Ludzie kopią ziemniaki i inne warzywa. 

        Jesień to piękna pora roku. Lubię tę porę roku. 

 

                                                                          Agnieszka Wojczan 

                                                                           uczennica klasy 3   
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