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Adres szkoły: ul. Szkolna 1, Podbrzezie, rej. wileński 

 

GIMNAZJUM IM. ŚW.  

STANISŁAWA KOSTKI W PODBRZEZIU 

 

 

                                                                                                                       

2015 wrzesień– październik   

Nasza redakcja serdecznie wita po wakacjach! 

Mamy nadzieję że będziecie często zaglądać  

do naszej gazetki. Postanawiamy w tym roku  

nie opóźniać się z wydawaniem poszczególnych  

numerów. Możecie również poczytać 

,,ITAKĘ”na stronie internetowej naszego  

gimnazjum (http://www.kostkos.vilniausr.lm.lt/)  

w zakładce ,,Gazetka szkolna.   

 

ITAKA 

http://www.kostkos.vilniausr.lm.lt/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

1 Września  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pierwszego września, jak co roku, po długiej prze-

rwie w szkole znów zrobiło się głośno. Uczniowie z bukie-

tami kwiatów zebrali się na uroczystość rozpoczęcia roku 

szkolnego. 

Święto  rozpoczęło się od Mszy Świętej w kościele, w cza-

sie której ksiądz udzielił błogosławieństwa uczniom. Po 

mszy uczniowie oraz nauczyciele zebrali się przed szkołą na 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, które rozpoczęła dy-

rektor gimnazjum Jolanta Driukienė.  

Najbardziej podekscytowani świętem byli oczywiście  

Kącik Malucha  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Humor szkolny 

Przychodzi Jasio do domu szczęśliwy i mówi: 

- Nauczyłem się liczyć do dziesięciu:2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

- Jasiu, a gdzie jedynka? - pyta tata. 

- Jedynka jest w dzienniczku. 

 

Matka pyta syna: 

- Co przerabialiście dziś na chemii? 

- Materiały wybuchowe. 

- Nauczycielka zadała coś do domu? 

- Nie zdążyła. 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie. 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu:  

"Uczniowie chętnie wracają do szkoły  

po wakacjach."? 

Zgłasza się Jasio: 

- Kłamstwem, panie profesorze! 

 

Pierwszacy, którzy mieli rozpocząć ten szkolny rok już nie jako 

zerówka, lecz jako uczniowie, nie byli oni jednak onieśmieleni 

i pięknie zadeklamowali wiersze.  

 Po poważnych przemowach nauczycieli i wesołych 

wierszach pierwszaków nastąpił najważniejszy moment. Mo-

ment w którym uczniowie mogli wręczyć kwiaty pedagogom 

oraz podziękować za trud i cierpliwość, które wkładają ,ucząc 

nas i wychowując przez cały rok.  

 Po uroczystym apele nastąpią jednak  dni powszednie 

szczególnie trudne dla klasy maturalnej, pełne nowych wra-

żeń pierwszakom. Najważniejsze jednak, aby ten rok przyniósł 

sporo sukcesów wszystkim  uczniom i nauczycielom. 

 

 

 

 

 

 

http://humoris.pl/tekst/przychodzi-jasiu-do-domu-szczesliwy-i-mowi-nauczylem-sie-liczyc-do-dziesieciu-2-3-4-5-6-7-8-9-10-jasiu-a-gdzie-jedynka-pyta-tata-jedynka-jest-w-dzienniczku-3606
http://humoris.pl/tekst/przychodzi-jasiu-do-domu-szczesliwy-i-mowi-nauczylem-sie-liczyc-do-dziesieciu-2-3-4-5-6-7-8-9-10-jasiu-a-gdzie-jedynka-pyta-tata-jedynka-jest-w-dzienniczku-3606
http://humoris.pl/tekst/przychodzi-jasiu-do-domu-szczesliwy-i-mowi-nauczylem-sie-liczyc-do-dziesieciu-2-3-4-5-6-7-8-9-10-jasiu-a-gdzie-jedynka-pyta-tata-jedynka-jest-w-dzienniczku-3606
http://humoris.pl/tekst/przychodzi-jasiu-do-domu-szczesliwy-i-mowi-nauczylem-sie-liczyc-do-dziesieciu-2-3-4-5-6-7-8-9-10-jasiu-a-gdzie-jedynka-pyta-tata-jedynka-jest-w-dzienniczku-3606
http://humoris.pl/tekst/matka-pyta-syna-co-przerabialiscie-dzis-na-chemii-materialy-wybuchowe-nauczycielka-zadala-cos-do-domu-nie-zdazyla-11627
http://humoris.pl/tekst/matka-pyta-syna-co-przerabialiscie-dzis-na-chemii-materialy-wybuchowe-nauczycielka-zadala-cos-do-domu-nie-zdazyla-11627
http://humoris.pl/tekst/matka-pyta-syna-co-przerabialiscie-dzis-na-chemii-materialy-wybuchowe-nauczycielka-zadala-cos-do-domu-nie-zdazyla-11627
http://humoris.pl/tekst/matka-pyta-syna-co-przerabialiscie-dzis-na-chemii-materialy-wybuchowe-nauczycielka-zadala-cos-do-domu-nie-zdazyla-11627
http://humoris.pl/tekst/matka-pyta-syna-co-przerabialiscie-dzis-na-chemii-materialy-wybuchowe-nauczycielka-zadala-cos-do-domu-nie-zdazyla-11627
http://humoris.pl/tekst/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domowe-otworzcie-zeszyty-jagoda-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obiedzie-to-czemu-tej-pracy-domowej-nie-odrobilas-bo-jestem-na-diecie-11636
http://humoris.pl/tekst/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domowe-otworzcie-zeszyty-jagoda-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obiedzie-to-czemu-tej-pracy-domowej-nie-odrobilas-bo-jestem-na-diecie-11636
http://humoris.pl/tekst/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domowe-otworzcie-zeszyty-jagoda-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obiedzie-to-czemu-tej-pracy-domowej-nie-odrobilas-bo-jestem-na-diecie-11636
http://humoris.pl/tekst/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domowe-otworzcie-zeszyty-jagoda-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obiedzie-to-czemu-tej-pracy-domowej-nie-odrobilas-bo-jestem-na-diecie-11636
http://humoris.pl/tekst/nauczyciel-sprawdza-zadanie-domowe-otworzcie-zeszyty-jagoda-kiedy-odrabiasz-lekcje-po-obiedzie-to-czemu-tej-pracy-domowej-nie-odrobilas-bo-jestem-na-diecie-11636


                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 Święto Jesieni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowy Marsz  

Żywej Pamięci  

 11.09.2015 roku odbył się już po raz piętnasty Między-

narodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Ofiarom 

masowych wywózek i stalinowskich represji oddało hołd kil-

kanaście tysięcy osób z kraju i zagranicy. Najliczniej przybyła 

młodzież szkolna. Przemarsz tradycyjnie rozpoczął się przed 

Pomnikiem Katyńskim. Później przy  Grobie Nieznanego Sybi-

raka odbyły się modlitwy za zmarłych. Uczniowie gimnazjum 

im. św Stanisława Kostki  przybyli na tą uroczystość i mieli 

możliwość złożyć hołd przy mogile nieznanego żołnierza, a 

także usłyszeć o Sybirze z ust ludzi, którzy tam byli. 

 

Święto jesieni jest jednym z najważniejszych 

świąt w tradycyjnym kalendarzu chińskim, obchodzo-

nym piętnastego dnia ósmego miesiąca. Jednak w na-

szym Gimnazjum to święto tradycyjnie obchodzimy w 

ostatnim tygodniu września. W tym roku święto jesie-

ni oraz Dzień Języków Europejskich odbyło się nie tak, 

jak co roku, ponieważ młodsi uczniowie musieli z wa-

rzyw i owoców przyszykować personaże z baj-

ki ,,Rzepka’’, a uczniowie klas gimnazjalnych przedsta-

wić bajkę w różnych językach: języku polskim, rosyj-

skim, angielskim oraz litewskim. W wyniku powstał 

wspaniały godzinowy teatrzyk, podczas którego każdy 

uczeń mógł wykazać swoje zdolności artystyczne.   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

2 października uczniowie klasy 1 wzięli udział w spo-

tkaniu z Policjantami Komisariatu Policji w  Podbrzeziu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem spotkania było utrwalenie zasad bezpiecznego 

poruszania się na drodze. Uczniowie chętnie odpowiadali 

na pytania, dotyczące  zasad ruchu drogowego oraz ko-

nieczności noszenia odblasków, przypomnieli sobie numery 

alarmowe. 

Po spotkaniu każdy z uczniów otrzymał odblask świetlny. 

Serdecznie dziękujemy za piękną współpracę. 

 

Spotkanie z Policjantami  Dzień Nauczyciela 

Dzień Nauczyciela to zawsze radosny dzień w szkole. 

Uczniowie składają życzenia wszystkim pracownikom 

szkoły. Są to takie momenty, kiedy tak naprawdę wie-

my, że warto wkładać trud w naukę i wychowanie, bo 

ile serca dajemy naszym uczniom, tyle serca do nas 

wraca. 

W dniu 2 października w  Gimnazjum im. św. Stanisła-

wa Kostki w Podbrzeziu odbyła się uroczystość z okazji 

Międzynarodowego Dnia Nauczyciela. Aby uświetnić 

tegoroczne święto postanowiono, przyznać i wręczyć 

nauczycielskie nominacje. Nagrody zostały przyznane 

wszystkim nauczycielom – każdemu w swojej jedynej 

niepowtarzalnej kategorii. 

Nauczycieli uhonorowano w następujących katego-

riach: „Dobra dusza”, „Mistrz spokoju”, „Miss elegan-

cja”, „Mama Nr. 2”, „Mistrz pomysłów”, „Mistrz kultu-

ry”, „Sokole oko”, „Mistrz głosu”, „Mistrz humoru”, 

„Złoty wykładowca”, „Mistrz cierpliwości”, „Przyjaciel 

dzieci i młodzieży”, „Mistrz kaligrafii”, „Stróż porząd-

ku”, „Złoty słowik”, „Pomocna dłoń”, „Mistrz odwagi”, 

„Szkolna modnisia”, „Dyrektor na dziesiątkę” oraz „ 

Miss uśmiechu”. 

Wioleta Brodowska  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Есенинские чтенияЕсенинские чтенияЕсенинские чтения   

   В этом году отмечается 120-летие со дня рождения гениально-

го поэта России XX века - Сергея Есенина. Не только на родине 

поэта, но и в других странах проходят различные мероприятия в 

честь великого русского поэта. Стихи Есенина переведены на 

многие языки мира, но все же многие предпочитают читать его в 

оригинале.  

     Произведения С. Есенина, романсы и песни на его стихи зву-

чали 21 октября в Пабяржской гимназии им. св. Станислава 

Костки Вильнюсского района. В программе литературно-

музыкального вечера «Лирический роман Сергея Есенина», по-

священного юбилею поэта, принимали участие ученики ближай-

ших гимназий: Пабяржской гимназии «Вярдянес», Авиженской 

гимназии, Майшягальской гимназии им. великого князя литов-

ского Альгирдаса.  

     Гениальный поэт всегда современен. Его стихи близки нам, 

нашему времени. В своем лирическом наследии он оставил нам 

яркие, светлые образы родной природы. Выражение глубоких 

человеческих чувств через картины природы – самая характер-

ная особенность есенинской лирики. «Я сердцем никогда не 

лгу», - признавался поэт. Стихи о природе и о любви благотвор-

но воздействуют на молодое поколение.  Как старшеклассники, 

так и ученики младших классов охотно читали стихи Есенина со 

сцены. Романсы на стихи поэта, прозвучавшие на этом вечере, 

помогли создать особую атмосферу праздника есенинской поэ-

зии.  

     Участники поэтического вечера с удовольствием делились 

своими впечатлениями, благодарили организаторов праздника 

за прекрасные минуты, проведенные с Есениным, за возмож-

ность лучше познать поэзию и самого поэта, а также выразили 

надежду, что такие поэтические чтения станут традиционны-

ми. 

     Неумолимо движение времени. Одно поколение сменяет другое… 

Движется, живет своими законами мир поэзии. Беспрерывно рож-

даются и вспыхивают в этом чудесном мире новые поэтические 

звезды и звездочки. Одни сгорают и навсегда затухают, другие до-

ходят к нам на протяжении десятилетий и лишь немногие со вре-

менем становятся все ярче и ярче. Имя одной из таких лучезарных 

звезд в бессмертном поэтическом созвездии – Сергей Есенин. 

 

Валентина Горшаненко, учитель-методист русского языка  

 

 

 

 

 

 


