
Spotkanie z kuratorem sądowym 

1.12.2013r. – Światowy Dzień AIDS 

3.12.2013r. – Międzynarodowy Dzień  Osób 

Niepełnosprawnych 

4.12.2013r. – Dzień Górnika 

5.12.2013r – Międzynarodowy Dzień Wolon-

tariusza  

6.12.2013r. – MIKOŁAJKI 

8.12.2013r. – Dzień Kupca 

10.12.2013r. – Dzień Praw Człowieka 

13.12.2013r. – Dzień Pamięci Ofiar Stanu 

Wojennego 

17.12.2013r. – Dzień bez Przekleństw 

24.12.2013r. – Wigilia 

25-26.12.2013r. – Boże Narodzenie 

28.12.2013r. – Międzynarodowy Dzień Cało-

wania 

Dnia 27.10. 2013r. 

odbyło się spotkanie z p. To-

maszem  Soroczyńskim - ku-

ratorem sądowym (kurator 

sądowy działa przy sądach 

rejonowych, funkcjonariusz 

publiczny, pełniący swoje obo-

wiązki w jednym zespole ku-

ratorskiej służby sądowej i 

realizujący określone przez 

prawo zadania o charakte-

rze wychowawczo –

 resocjalizacyjnym, diagno-

stycznym, profilaktycznym i 

kontrolnym, które są zwią-

zane z wykonywa-

niem orzeczeń sądu). Roz-

mawialiśmy na temat: Praw-

ne konsekwencje  łamania 

prawa. Dowiedzieliśmy się o 

karach płatnych, a także 

karach zawieszenia w 

związku z kradzieżami, 

groźbami słownymi przeka-

zywanymi przez Internet i smsy. 

Dzięki temu spotkaniu dowie-

dzieliśmy  się kim jest prokura-

tor i jaką funkcję pełni. 

Odpowiedzialność karna  

nieletnich reguluje w zasadniczej 

części  ustawa o postępowaniu w 

sprawach nieletnich i kodeks 

karny.                                                                                                                           

Wiktoria Sałapata  Vc 

 Kalendarium:  

Ważne tematy: 

  Przestrogi kuratora sądowe-

go! 

 Świetna zabawa andrzejko-

wa. 

 Rywalizacja młodszych spor-

towców. 

 Mikołajkowe podarunki. 

 Święta tuż, tuż zwyczaje, 

tradycje. 

 Spotkanie z poezją - relacja 

trzech uczestniczek!!! 

 Świąteczny wiersz autorka , 

to wasza  koleżanka! 

 Pamiętajmy  o bezdomnych 

zwierzętach. 

 Spotkanie z kuratorem 1 

 Andrzejki w świetlicy 2 

 Zmagania gwiazdeczek 
olimpijskich 

2 

Mikołajki 2 

 Zwyczaje i tradycje 
świąteczne 

3 

 Wieczorek poetycki —
świąteczny 

 3 

 Wizyta w schronisku  4 

W tym numerze: 

  

Rok szkolny 2013/14, Numer 4 

  

 GRUDZIEŃ  2013  

Gazetka Szkoły Podstawowej w Resku 
 im mjr H. Sucharskiego 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Funkcjonariusz_publiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Funkcjonariusz_publiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wychowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Resocjalizacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Orzeczenie_s%C4%85dowe


 Jest taka noc w roku, kiedy świat realny 

łączy się ze światem magii, czarów i wróżb. 

…Od wieków w noc św. Andrzeja młode 

panny zbierały się, aby dowiedzieć się jaka 

będzie ich przyszłość. Noc św. Andrzeja 

jest nocą niezwykłą. Niezwykła była też 

zabawa andrzejkowa, która odbyła się w 

świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w 

Resku. 

Impreza była podzielona na dwie części.  

    Część pierwsza odbyła się w godzinach 

porannych. Bawiły się na niej dzieci z klasy 

III zaproszone przez wychowanków świe-

tlicy wraz z wychowawcą. 

    Druga część rozpoczęła się o godzinie 

czternastej, brali w niej udział wychowan-

kowie świetlicy z klas IV-VI. 

    W role wróżek wcieliły się dziewczynki z 

klas V: Natalia Gromek, Laura Wójtowicz, Agnieszka Babak, Emi-

lia Kotłów, Martyna Kowalicka i Zuzia Przybyłek. Wróżbom i przepowiedniom nie było końca. 

Oprócz wróżb odbyły się także konkursy, między innymi jedzenie jabłek zawieszonych na 

sznurku bez pomocy rąk i muzyczne krzesła. Nie zabrakło również wspólnych pląsów na par-

kiecie. Atmosfera była magiczna a powodów do radości wiele.  

   Wszyscy z utęsknieniem czekają na kolejny zlot wróżek, który odbędzie się już za rok. 

                                                                      Wychowawca świetlicy: M.Lipka-Harasiuk 

MIKOŁAJKI! 

Dnia 4 grudnia 2013 r. 

uczestniczyłem w Turnieju Gwiazde-

czek  Olimpijskich  w  Łobzie. Klasy I, 

II i III z SP Resko rywalizowały z 

uczniami z Węgorzyna , Dobrej, Łobza  

i Radowa Małego. Opiekunami  naszymi  

byli p. Dariusz Kęsy , p. Dominika Wa-

lentynowicz i p. Arkadiusz Majewski . 

zajęliśmy  III  miejsce wśród klas 

trzecich. Przyjechaliśmy  z pucharem , 

każdy z nas otrzymał medal . 

                                                                                                          

Sebastian Bartnicki klasa III c 

Sportowe zmagania GWIAZDECZEK! 
„Aby  Święta Bożego 

Narodzenia były Bliskością i 

Spokojem, a Nowy Rok —

Dobrym Czasem.” 
K.I.Gałczyński 

 Zabawa andrzejkowa w świetlicy! 

Str. 2   

Mikołajki 

 W piątek 6.12.2013r. z dalekiego kraju przyjechał do na-

szej  szkoły długo oczekiwany Święty Mikołaj. Stanął obok rozłoży-

stej choinki, przystrojonej ozdobami. Miał na sobie długi płaszcz w 

kolorze soczystej czerwieni. Trzymał ogromny wiklinowy kosz. Tam 

było wiele wspaniałych prezentów. 

 Mikołaj dobrotliwie uśmiechnął się do nas. Widać było, że jest zmęczo-

ny. My cierpliwie czekaliśmy na najważniejszy jego ruch- rozdanie paczek.  

 Otrzymaliśmy udane, oczekiwane upominki- kalendarze i inne słodkości. 

                                                                                          Damian Kocik III a 



Pierwsza 

gwiazdka, pięknie 

przystrojona choinka i opłatek to 

jedne z najważniejszych 

symboli Bożego Narodze-

nia.  

 Sianko wigi-

lijne. Kładziemy je pod białym ob-

rusem na stole, przy którym będzie-

my spożywać wigilijną kolacji. 

    Choinka. Ubie-

rana zazwyczaj w 

dzień wigilijny lub 

23 grudnia. Zielone 

drzewko to symbol 

życia i narodzin 

Zbawiciela.  

 

Kolędy. Zaczynamy je śpiewać przy 

wigilijnym stole. 

Są to pieśni, które 

opowiadają o Na-

rodzeniu Pana.  

 

 

Prezenty  

 

 

Święty Mikołaj  W 

Polsce czekamy na nie-

go 6 grudnia oraz w 

wigilię Bożego Naro-

dzenia.  

Wigilia 

Wieczór wigilijny w tradycji pol-

skiej jest najbardziej uroczystym 

i najbardziej wzruszającym wie-

czorem roku.  

Pasterka 

Tradycyjna msza odprawiana w nocy 

z 24 na 25 grudnia. 

 

Wieczorek Poetycki 

12.12.2013r odbył się drugi 

wieczorek poetycki w naszej szkole. Ze 

względu na to, że zbliżają się święta, wie-
czorek poetycki był także miłą, przytulną 
wigilią. 

 Zaczęliśmy od wspólnego śpiewa-
nia kolęd. Później robiliśmy różne papierowe 
ozdoby i układaliśmy je na choince. Dzieci i 
rodzice czytali bożonarodzeniowe wierszy-
ki i śpiewali świąteczne piosenki w różnych 
języka.  Na stołach mieliśmy słodkie poczę-

stunki. Każdy mógł napić się kawy lub 

herbaty ze swoim znajomym i miło 
spędził  czas. Każdy miał możliwość wyre-

cytowania wierszyka lub zaśpiewania 
piosenki podczas tego cudownego, świą-

tecznego spotkania. 

Dnia 12.12.2013 odbył się w naszej 

szkole II wieczorek poetycki, tym razem o 

tematyce Bożonarodzeniowej. Na spotka-

niu licznie przybyli uczniowie kl. I - VI, 

nauczyciele i rodzice. Najmłodsze uczest-

niczki to dziewczynki w wieku 3 i 4 lat. 

Główną atrakcją wieczorku było wspólne 

czytanie wiersza L. J. Kerna pt. "Choinka", 

który został przedstawiony w formie bo-

żonarodzeniowego drzewka, wszyscy 

uczestnicy w sposób, plastyczny udekoro-

wali drzewko - kolorowali obrazki odzwier-

ciedlające poszczególne ozdoby. Na choin-

ce nie zabrakło również wyrazów  w języku 

angielskim. Śpiewaliśmy pastorałki i bożo-

narodzeniowe piosenki w j. polskim angiel-

skim i niemieckim. Czytaliśmy wiersze o 

świętach znanych polskich poetów. Zakoń-

czyliśmy życzeniami w trzech językach. 

Bardzo mi się podobało.                                                                                                                              

Zosia Walczykiewicz III a   

           12 grudnia 2013r. w Szkole 

Podstawowej w Resku odbył się  ,, 

Świąteczny Wieczorek Poetycki''. Jak 

sama nazwa wskazuje wieczorek ten, 

nawiązywał do tematyki świątecznej. 

Na początku każdy z nas po-

częstował się pyszną herbatką oraz 

ciasteczkami. W międzyczasie śpiewa-

liśmy kolędy i pastorałki. Następną 

atrakcją było wysłuchanie wierszy, 

mówionych przez nauczycieli  oraz 

uczniów. Ciekawym zajęciem było tak-

że kolorowanie symboli świątecznych, 

którymi później udekorowaliśmy ,, na-

szą choinkę''. 

Tym miłym akcentem zakoń-

czyliśmy spotkanie, które według mnie 

było bardzo udane i mam nadzieję, że 

niedługo się powtórzy. 

                                              

                      Marita Romańczuk Via        

 

II wieczorek poetycki! 

 „Wszyscy 

wszystkim ślą 

życzenia!!!!” 
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Wigi
lia 

Gdy na niebie pierwsza gwiazdka wschodzi 

Gdy moja kochana rodzina przychodzi, 

Gdy w domu pachnie choinką ,wypiekami 

Babką barszczem i ciasteczkami. 

Gdy wspólnie razem śpiewamy kolędy, 

Dzielimy  opłatek,  dajemy prezenty 

Gdy opowiadamy sobie różne historie, 

W ciepłym, miłym rodzinnym gronie 

Gdy zapalamy wieczorem  świeczkę 

Marzymy wtedy  by ten dzień trwał wiecznie 

Niech ten czas nigdy nie mija 

Niech zawsze trwa ta cudowna wigilia 

         
         

         
         

         
         

         
         

         
         

     

Julia Szczepańska  VI C 

  

 17.12.2013r. klasa Vc wraz z wy-

chowawcą odwiedziła schronisko dla zwie-

rząt w Sosnowicach koło Golczewa. Wy-

jazd ten  był nagrodą za zgromadzenie 

największej ilości karmy w akcji: „Paczka 

dla Ciapka” w naszej szkole i zorganizowa-

ny został przez panią M . Słodkowska i pa-

na A. Gajdzisa , strażnika miejskiego. 

Dzieci przekazały pieskom zgromadzoną 

karmę dla zwierząt. Wszyscy bardzo poru-

szeni losem bezdomnych zwierząt wrócili 

do szkoły. 

     Uczniowie kl.Vc 

 Wizyta w schronisku dla zwierząt ! 

 Nakład : 30 szt. 

Cena : 50gr. 
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Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

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

 Twórczość uczniowska 

    Uśmiechnij się! 


