
Pamiętajmy o zmarłych 

1.11.2013r. – Wszystkich Świętych 

3.11.2013r. – Hubertus –święto 

myśliwych, leśników jeźdźców  

10.11.2013r. – Światowy Dzień 

Nauki dla Pokoju i Rozwoju 

11.11.2013r – Święto Niepodległo-

ści 

13.11.2013r. – Międzynarodowy 

Dzień Niewidomych 

14.11.2013r. – Światowy Dzień 

Seniora 

16.11.2013r. – Międzynarodowy 

Dzień Tolerancji 

19.11.2013r. – Międzynarodowy 

Dzień Zapobiegania Przemocy-

Wobec Dzieci 

21.11.2013r. – Światowy Dzień 

Rzucania Palenia 

 W  ostatnim tygodniu 
października tradycyjnie jak każ-
dego roku uczniowie klas piątych i 
szóstych Szkoły Podstawowej w 
Resku odwiedzili wraz ze swoimi 
wychowawcami  miejscowy cmen-
tarz. Uporządkowali siedem gro-
bów byłych nauczycieli i pracow-
ników oświaty w Resku, którzy nie 
mają swoich rodzin. Na grobach 
złożyli stroiki i zapalili znicze. 
Stroiki wykonali wychowankowie 
świetlicy szkolnej wraz z wycho-

wawczyniami, a znicze przynieśli 
uczniowie klas czwartych. 
            Lucyna Seredyńska        
   - wychowawca kl.IV a 
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Przysłowia jesienne: 

- Deszcz w połowie listopada, tęgi 

mróz w styczniu zapowiada. 

- Gdy jesień bez deszczów będzie, 

w zimie deszczów pełno wszędzie. 

- Gdy jesień zamglona zima zaśnie-

żona. 

- Gdy łagodna jesień trzyma, będzie 

krótka, ostra zima. 

- Gdy mróz na �świętego Marcina, 

będzie tęga zima. 

- Gdy na Wszystkich �Świętych zie-

mia mrozem skrzepła, to gadają 

ludzie starzy, że zima będzie cie-

pła. 

- Gdy �Święty Andrzej ze śniegiem 

przybieży, sto dni �śnieg na polu 

leży. 

- Gdy w listopadzie grzmi, rolnik 

dobrze �śni. 

- Gdy w listopadzie liść na szczy-

tach drzew trzyma, to w maju na 

nowe liście spadnie jeszcze zima. 

- Jaka pogoda listopadowa, taka i 

marcowa. 

- W listopadzie goło w sadzie. 

19.11.2013r. – Międzynarodo-

wy Dzień Zapobiegania Prze-

mocy Wobec Dzieci 

21.11.2013r. – Światowy Dzień 

Rzucania Palenia 

26.11.2013r. – Światowy Dzień 

Pluszowego Misia 

29.11.2013r. – Andrzejki 

30.11.2013r. – Dzień bez Zaku-

pów 



29 października 2013r. w Szkole Podstawowej 
w Resku, odbył się ,,Wieczorek Poetycki''. 

Przybyli tam uczniowie klas I-VI oraz nauczyciele. Na 
spotkaniu zajęliśmy się twórczością Juliana Tuwima. Czy-
taliśmy i recytowaliśmy jego wiersze. Były to m.in. 
,,Rzepka'', ,,Zosia Samosia'', ,,Lokomotywa''. W między 
czasie piliśmy pyszną herbatkę oraz jedliśmy ciasteczka i 
pączusie. Pani B. Madej zaprezentowała nam, jak wyglą-
dało życie i twórczość naszego poety.  Dziękujemy pa-
niom: A. Bartkowiak, B. Madej i J. Knap za zorganizowa-

nie tak wspaniałego ,,Wieczorku Poetyckiego''. 

                     M. Romańczuk VI a                  

Dzień Patrona i Święto Niepodle-
głości w Szkole Podstawowej w Resku obcho-
dzimy 8 listopada 2013 r.  

Na początku rozmawialiśmy o 
majorze Henryku Sucharskim i tradycjach 
szkoły związanych z obchodami Dnia Patro-
na. Następnie udaliśmy się do sali gimna-
stycznej. W obecności zaproszonych gości 
złożyliśmy ślubowanie na sztandar szkoły. Po 
ślubowaniu przedstawiciele społeczności 
szkolnej przywołali wspomnienia dawnych 
lat. Śpiewali pieśni patriotyczne, recytowali 
utwory poświęcone ojczyźnie. Delegacje 
uczniów klas trzecich złożyły wiązanki kwia-
tów przed pamiątkową tablicą majora Hen-
ryka Sucharskiego. Po uroczystości udaliśmy 
się na „otrzęsiny” przygotowane przez 
uczniów klasy VI a. 

 Dzień Patrona przebiegał uroczy-
ście i radośnie, był okazją pogłębienia pa-
triotycznej tradycji, rozbudzenia zaintereso-
wań historią naszego kraju. 
           Weronika Kowalewska  kl. III a 

                                                                                                                            

                                                                                                                 

 Dzień Patrona i Święto Niepodległości — Niezwykły dzień! 

WYWIAD Z PANIĄ BEATĄ MADEJ, 

NAUCZYCIELKĄ JĘZYKA POLSKIEGO W SP 

"Każdy ma w życiu swoje 
Westerplatte - jakiś wymiar zadań, 

które trzeba podjąć i wypełnić, 
słuszną sprawę, o którą trzeba 

walczyć, obowiązek, od którego nie 
można się uchylić".                                                                         

Jan Paweł II 

 
Wieczorek poetycki — Julian 

Tuwim 

Str. 2  

Emilia: Jakie są Pani wrażenia po wieczorku 

poetyckim, na którym przypomniano wiersze 

Juliana Tuwima? 

Pani: Ciekawy i oryginalny pomysł. Bardzo 

mi się podobało to spotkanie.  

Świetnie się bawiłam w towarzystwie 

uczniów i rodziców. 

Emilia: Który wiersz Juliana Tuwima podobał 

się Pani najbardziej i dlaczego? 

Pani: Z pewnością „ Rzepka”, ponieważ 

można przy nim świetnie i twórczo się poba-

wić. 

Emilia: Kiedy chodziła Pani do szkoły, rów-

nież organizowano takie wieczorki? Jeśli tak, 

jakiemu autorowi poświęcano najwięcej 

uwagi i którym utworom? 

Pani: Niestety, w czasach, gdy ja chodziłam 

do szkoły nie mogłam uczestniczyć w takich 

wieczorkach , gdyż byłam osobą dojeżdżają-

cą i popołudniowy przyjazd do szkoły był 

niemożliwy. 

Emilia: Był to pierwszy wieczorek poetycki 

w naszej szkole, czy będą następne? O ja-

kiej tematyce? 

Pani: Oczywiście. Kolejny planujemy już w 

grudniu o tematyce świątecznej-

bożonarodzeniowej. 

Emilia: Uczniom bardzo podobają się takie 

spotkania, czekamy na kolejne. DZIĘKUJĘ 

za poświęcony mi czas. 

Rozmawiała: Emilia Kotłów kl Vc 

SPOTKANIE Z KOMBATANTAMI 

Dnia 8.11.2013 obchodziliśmy w 
naszej szkole Święto  Patrona – mjr. H. Su-

charskiego.  

Uroczystość łączyła się bezpośred-
nio z Dniem Niepodległości. Z tej okazji 
odbył się apel, na którym wysłuchaliśmy 
wierszy i śpiewaliśmy pieśni o tematyce 
patriotycznej. Na uroczystość przybyli żoł-
nierze – mieszkańcy Reska, którzy walczyli w 
obronie naszego kraju podczas II wojny świa-
towej. Panowie: porucznik Józef Tomala, 
porucznik Jan Muszyński i podporucznik – 
Stanisław Sobuś, udzielali odpowiedzi na 
nurtujące nas pytania dotyczące służby woj-

skowej.  

Przy okazji okazało się, że J. 
Tomala to wujek jednego z naszych 
kolegów – Nikodema Tomali. Zbieżność 

nazwisk nie była przypadkowa.   

           Karolina Puch kl.VIc                                                             



 
Siódmego listopada uczestniczyli-

śmy w ogólnopolskiej akcji ”Śniadanie daje 
moc”. Na początku rozmawialiśmy o 
znaczeniu różnych produktów. Następ-
nie przygotowaliśmy kanapki.  Na 
drugiej lekcji jedliśmy sporządzone 
przez nas posiłki. Posprzątaliśmy sto-
ły. Najbardziej smakowało mi ciasto z 
galaretką. To był udany dzień. 

Zosia Walczykiewicz kl. III a 

 Śniadanie daje 
moc! 

W dniu 15.listopada 2013 r wraz z 

uczniami klas I-III uczestniczyliśmy w spotka-

niu z pracownikami Urzędu Miejskiego, którzy 

opowiedzieli nam jak należy opiekować się i 

chronić zwierzęta domowe.  

W klasie pani Paulina Harkot - dogo-

terapeutka i treserka psów ze Stowarzyszenia 

„Po To Jestem” pokazywała nam zabawy i 

sztuczki ze swoimi psami cocer spanielem- 

Tosią oraz border colie – Jasperem. Dowie-

 W piątek 15 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie z 

Komendantem Straży Miejskiej w Resku Panem Andrzejem Gajdzisem 

i Inspektorem do spraw Oświaty Panią Mariolą Słodkowską. Spotkanie 

dotyczyło opieki nad zwierzętami. 

 Na początku Pani Słodkowska przeczytała wiersz o bezdom-

nym piesku. Później Pan komendant opowiedział nam o tym, że bez-

domne psy trafiają do schroniska. Gdy tam przebywają potrzebna jest 

im karma.  

W związku z tym pracownicy naszej Gminy zachęcali nas do 

udziału w akcji „ Zamiast lizaka kup karmę dla zwierzaka”  

Pomysł nam się podoba i chętnie przyłączymy się do tej 

akcji, ponieważ jest ona bardzo potrzebna. 

Karolina Chechła i Jakub Leszczyński klasa III a 

dzieliśmy się także w jaki sposób obchodzić 

się z psem, skąd wiedzieć, czy pies jest 

smutny czy wesoły oraz w jaki sposób psy 

pomagają chorym dzieciom. Przedstawione 

zostały także zasady bezpieczeństwa w kon-

taktach ze zwierzętami. To był wyjątkowy i 

bardzo pouczający dzień. 

                     Maria Strózikowska- klasa III c.                                                                                                                                                                   

 Zwierzęta !!! 

Główkuj !!! Może się uda... 

 Czym się zajmuje DOGOTERAPEUTKA?  

Przeczytaj!  

Naprawdę warto! 

Str. 3  

Zgadnij! 
1. wigilijna zupa z buraków - - - - - - -   
2. łamiemy się nim z rodziną - - - - - - - 
3. ryba morska podawana na zaostrzenie apety-
tu - - - - - 
4. zielona, na niej bombki - - - - - - - 
5. małe pierożki z grzybami - - - - - 
6. pojazd Mikołaja - - - - - 
7. składamy je bliskim na święta - - - - - - - - 
8. gdy sypie za oknem, dodaje uroku świętom - 
- - - - 
9. błyszczy na niebie - - - - - - - 
10. przeddzień świąt zakończony uroczystą 
wieczerzą - - - - - - - 
11. śpiewane przy świątecznym stole - - - - - - 
12. na nim sianko i dodatkowe nakrycie - - - - - 
13. ryba podawana tradycyjnie na wigilijnym 
stole - - - - 
  
Napisała: MARTYNA  KOWALICKA  
kl.V c 



 Twórczość uczniowska — LIMERYKI 

Uśmiechnij się! 

ANDRZEJKI — ciekawe wróżby 
 i szczypta humoru! 

 
 
 
 

„Chcemy pisać o wszystkim,  
zawsze ciekawie i atrakcyjnie!!!  
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Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

 Na łące  stał wielki dąb, 

któremu urósł ząb. 

Był on wystający, a na dodatek sterczący. 

Aż w końcu zdenerwował się dąb 

i wyrwał niechciany ząb. 

 

Pewien kozioł z Pacanowa 

wyglądał jak tłusta krowa 

miał taki wielki brzuch, 

że obsiadło go tysiąc much. 

Taka to była dola koziołka z Pacanowa. 

 

                                    
Marita VI a 

 29 listopada - Andrzejki - wieczór 
wróżb (choć utarło się, że bawić i wróżyć 
można także w imieniny Andrzeja - 30 listo-
pada).  
 
 Dawniej tego wieczoru wróżyły 
sobie tylko panny, kawalerowie zaś bawili się 
w podobny sposób w przeddzień św. Katarzy-
ny - czyli Katarzynki.  
 
Wróżby andrzejkowe:  

LANIE 
WOSKU  
 
 
 

 
 
 
SERDUSZKO  

KLEKS  

 

 

 

 

            KARTECZKI  

 

 

 

 

 

 

 

BUTY  
 

 

SPORT— jesteśmy sławni !!! 
 

 

 
 

 

 
 

 

Dnia 18.11.2013 ja ( Karolina Puch ) 

razem z panią Agnieszką Kmieć  i panią Dyrektor  Wiolettą Dynarską - 

Adamowicz pojechałam do Świętoborca ( okolice Łobza ) na „ V 

Sejmik Sportowy ’’ . Na początku była rozmowa o najlepszych i 

najważniejszych sukcesach osób , które reprezentowały powiat 

łobeski. Były to cztery osoby - z Dobrej: Milena Sadowska i Ryszard 

Rzepecki, z Siedlic -  Anna Turzyńska , z Reska byłam ja . Dostałam 

nagrodę (statuetkę) za  1 miejsce w trójboju lekkoatletycznym, który 

odbył się w Koszalinie. Otrzymałam również dodatkową nagrodę za 2 

miejsce w  zawodach wojewódzkich sztafety 4x100 w Policach. Wśród 

nagrodzonych osób była jeszcze uczennica klasy VI b – Natalia 

Wawrzyniak . Niestety, nie mogła przyjechać , nagrodę odbierze na 

apelu , wręczy ją pani Dyrektor .  

                                            Karolina Puch VI c 


