
  Świąteczne Życzenia  

01.04.2014r. Prima aprilis,  

 Międzynarodowy Dzień Książki dla 

Dzieci 

06.04.2014r. Dzień Leśnika  

i Drzewiarza 

07.04.2014r. Światowy Dzień Zdrowia 

11.04.2014r. Dzień Radia 

12.04.2014r. Dzień Lotnictwa 

i Kosmonautyki 

13. 04.2014r. Niedziela Palmowa 

14.04.2014r. Dzień Ludzi Bezdomnych 

16.04.2014r. Dzień Sapera 

20–21.04.2014r. Święta Wielkanocne 

22.04.2014r. Dzień Ziemi 

23.04.2014r. Światowy Dzień Książki  

i Praw Autorskich 

29.04.2014r. Międzynarodowy Dzień 

Tańca 

Wesołego królika, co po stole bryka,  

spokoju świętego i czasu wolnego,  

życia zabawnego w jaja bogatego  

i w ogóle wszystkiego najlepszego!!!  

 Kalendarium:  

Ważne tematy: 

 ABC Świąt Wielkanocnych —

przysłowia  i zwyczaje. 

 Relacja trzecioklasistów z Prze-

glądu  Teatralnego i odwiedzin 

przedszkolaków. 

 Obszerny artykuł z Konkursu 

Mitologicznego. 

 Relacja szóstoklasistki ze spraw-

dzianu  

 Wiele ciekawostek i łamigłówek. 

 Mistrzowie szkolnej ortografii!!! 

 „Mam Talent” - cóż to za kon-

kurs?! 

Wszystko o  Świętach 
Wielkanocnych . 

1 -2 

XX Szkolny Przegląd 
Teatralny  

2 

 Wizyta przedszkolaków 
w naszej szkole. 

2 

 Międzyszkolny Konkurs 
Mitologiczny. 

3 

 Sprawdzian klasy VI. 
 Ciekawostki 

3 

 Finaliści Konkursu Orto-
graficznego 

4 

 Konkurs „Mam Talent”, 
Łamigłówki 

4 
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                      Przysłowia na Wielkanoc 

1.Deszcz w Wielki Piątek napycha każdy kątek. 

 

2. Suchy post - dobry rok. 

 

4. W Wielki Piątek dobry zasiewu początek. 

 

5. Wdzięczy się jak prosię na Wielkanoc. 

 

9. Polak woli rękę złamać niż złamać post. 

 

10. Pogoda na Kwietną Niedzielę, wróży urodzaju 

wiele. 

 

11. W Wielki Piątek zrób początek, a w sobotę 

kończ robotę. 

 

13. W Wielki Piątek, dobry siewu początek. 

 

15. A jeżeli w Wielki Piątek mróz, to proso na górę 

włóż. 

 

16. Kto dzień i noc gości, to w Wielką Niedzielę 

pości. 

 

17. Gdy mokro w Wielką Niedzielę, rok się sucho 

ściele. 



Jajko jest symbolem życia, zarod-

kiem Wszechświata, jajko to zmar-

twychwstanie. Jajko pomalowane 

na czerwono miało odwracać od człowieka złe 

siły.                       

Palma, to pamiątka uroczystego wjaz-

du Chrystusa do Jerozolimy. Palmy 

miały chronić przed chorobami i za-

pewnić dobre plony. Obecnie palmy 

robi się z suszonych kwiatów, mchów, traw.    

Święcone, zwane też święconką, 

najpierw do święcenia noszono 

tylko baranka z chleba, później 

dokładano kolejno: ser, masło, ryby, 

olej, mięso, ciasto, wino, jajka i inne 

pokarmy.       

 Chleb, w tradycji chrześcijańskiej 

jest najważniejszym z symboli, 

ponieważ przedstawia ciało Chry-

stusa.                                                                                       

Wędlina jej obecność w koszyku miała zapewniać 

płodność i zdrowie. Była symbolem dostatku, bo 

nie każdy mógł sobie na nią pozwolić.  

 

 

 

Ser jest w sensie pozytywnym symbolem zależno-
ści między człowiekiem a siłami przyrody. Jako że 
pochodzi od krów, owiec i kóz, ma zapewnić rozwój 

stada zwierząt domowych.  

Sól życiodajny minerał. Uznawano ją za symbol 
oczyszczenia, za sedno istnienia i prawdy. Wierzo-
no, że posiada właściwości odstraszania zła. Sól 
chroni mięso przed zepsuciem. Poświęcona, ma 

chronić przed złem i zepsuciem nasze dusze.  

Chrzan obrazował ludzką siłę i krzepę fizyczną. 
Miał również wspomagać skuteczność innych świę-

conych pokarmów.  

                       

Ciasto, do święconki ciasto zostało 
włączone jako ostatnie. Symbolizo-
wało umiejętności i doskonałość. 
Najczęściej była to wielkanocna 

baba.  

 

Zajączek wielkanocny Zwyczaj, 
pochodzenia niemieckiego, 
obdarzania dzieci w święta Wiel-
kanocy słodyczami i innymi 
upominkami. Koszyczki z nie-

spodziankami od zajączka i z kolorowymi jajami 
wielkanocnymi, łakociami, a później także prezenta-
mi rzeczowymi, chowano w ogrodzie lub w różnych 
skrytkach domowych, a dzieci szukały ich od wcze-

snego ranka w Niedzielę Wielkanocną.    

młodszym kolegom rysować  bo-

hatero w opowiadania. Rysunki były 

bardzo ćiekawe. Dostalis my od nićh 

prezent, a my wręćzylis my im słod-

kie upominki.  

Gos ćie  wyrećytowali nam 

wiersz o ksiąz ećzće i w radosnym 

nastroju się poz egnalis my. 

Zosia Walćzykiewićz kl.III a 

 Dnia 4 kwietnia 2014r. 

przyszły do nas przedszkolaki.  

Na poćzątku się przedsta-

wialis my. Następnie ućzylis my się 

piosenki pt. "Jestem ućzniem". 

Potem ćzytalis my gos ćiom  bajkę 

pana Grzegorza Kasdepki  

pt."Strojnis " o przemijająćyćh po-

raćh roku. Po z niej rozpoznawali-

s my na slajdaćh występująće po-

staći .  Następnie pomagalis my  

 Odwiedziny przedszkolaków 

dzy i koleżanki z klasy drugiej „a” po-

kazali widowisko „W harmonii z przy-

rodą” przygotowaną pod opieką pani 

Jolanty Grygiel.  Spektakle bardzo mi 

się podobały.  Koledzy i koleżanki cie-

kawie zagrali swoje role. Przedstawie-

nia były urozmaicone piosenkami. 

Uwagę zwracały ciekawe dekoracje. 

Pierwsze miejsce w tegorocznym prze-

glądzie zajęła klasa druga”a”.  

Długo nie zapomnimy tej 

ciekawej lekcji teatru i dobrej zaba-

wy. 

 Amelia Gadomska kl.III a 

 XX Szkolny Przegląd 

Teatralny 

  Dnia  3 kwietnia 2014r.  ucz-

niowie  klas I-III Szkoły Podstawowej  

z wychowawcami  udali się do sali 

widowiskowej Centrum Kultury na  

XX  Szkolny Przegląd Teatralny.  

 Na początku  pani dyrektor 

Violetta Dynarska przywitała zgroma-

dzonych i życzyła występującym powo-

dzenia. Następnie uczniowie klasy 

pierwszej „a” pod nadzorem pani Re-

naty Gajdzis  zaprezentowali sztukę 

„Czerwony Kapturek”. Później  kole-

 XX Szkolny Przegląd Teatralny 

"Jeśli dwóch ludzi 

rozmawia, a reszta słucha 

ich rozmowy - to już jest 

teatr.”  

                      Gustaw Holoubek  

  SYMBOLE ŚWIĄTECZNE 

Str. 2   



peratury w Polsce, a miało to miejsce 29 
lipca 1921 roku w Prószkowie koło Opola. 
5 miliardów smsów wysłali Polacy w 2003 
roku. 
  
Efekt czerwonych oczu na zdjęciach po-
wstaje na skutek przefiltrowania światła 
odbitego od siatkówki przez naczynia 
krwionośne. 
                Marita Romańczuk VI a 

Czy wiesz że... 
Dąb Bartek, jedno z najstarszych drzew 
w Polsce, ma około 700 lat. 
Dżinsy wymyślone 150 lat temu przez 
Leviego Straussa stały się symbolem 
Dzikiego Zachodu i amerykańskiej pop-
kultury. 
Żaby nie piją wody, lecz pobierają ją 
przez skórę. 
Albert Einstein czytał książki mając 3 
lata, a jako pięciolatek potrafił w pa-
mięci robić skomplikowane obliczenia. 
Doba marsjańska trwa 24 godzin 37 
minut. 
40,2 stopnie Celsjusza to rekord tem-

 CIEKAWOSTKI  

dział nam o tym, co będzie nas czekało we 

wrześniu. 

           Po spotkaniu uczniowie miejscowi 

rozeszli się do swoich domów, a dojeż-

dżający wrócili do szkoły na autobus. 

   

                Marita Romańczuk Vla  

        1 kwietnia 2014. w naszej szkole 

odbył się sprawdzian szóstoklasistów. 

Wszyscy uczniowie klas szóstych przy-

stąpili do niego.  

          Na początku  uczniowie zgroma-

dzili się w klasach o godz.8.30, 

po czym poszli do sali gimnastycznej. 

Test zaczął się o godz. 9.00 i trwał 60 

minut. Po sprawdzianie szóstoklasiści 

wybrali się z wizytą do gimnazjum. Tam 

odbyły się zajęcia otwarte, na których 

dowiedzieliśmy się wielu ciekawych 

rzeczy. Następnie miało miejsce spo-

tkanie z dyrektorem gimnazjum Panem 

Dariszem Siemaszem, który opowie-

SZÓSTOKLASIŚCI JUŻ PO SPRAWDZIANIE!!! 

„Wiedzę możemy zdobywać 

od innych, ale mądrości 

musimy nauczyć się sami.” 

                              Adam Mickiewicz   
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ROGI OBFITOŚCI PEŁNE WIEDZY I SŁODKOŚCI 

Szkoła Podstawowa w Resku juz  
drugi raz była organizatorem Międzysz-
kolnego  Konkursu Mitologićznego pt. 
„Znam mitologię”. 

24 kwietnia 2014r. szkołę odwie-
dzili bogowie i inni bohaterowie mitologii 
grećkiej. Byli to: m.in. Zeus, Posejdon, 
Afrodyta, Prometeusz, Demeter, Pandora, 
Mojry  i inni. Zaproszenie organizatoro w: 
Anny Bartkowiak i Anny Miszćzyszyn, 
naućzyćielek j. polskiego i historii przyjęli 
ućzniowie ze Szkoły Podstawowej w 
Bełćznej: Małgorzata Łapin ska, Renata 
Posak, Aleksandra Firsiof z opiekunem, 
panią Alićją Mielćzarek. Ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Łobzie przyjećhali : Marta 
Adamska, Dominik Marćhewka, Mateusz 
Wis niewski i opiekun, pani Renata Siar-
kiewićz. Szkołę Podstawową w Starogar-
dzie reprezentowały: Sylwia Łętka, Roksa-
na Grabarek oraz  Dominika Wiater. Grupę 
do konkursu przygotowywała pani Magda 

Jurjewićz, na konkursie opiekunem była 
pani Halina Narolewska. Gospodarzy, 
ćzyli Szkołę Podstawową w Resku repre-
zentowali: Hanna Pałubiak, Kamil Krako-
wiak, Kornel Soroćzyn ski. Opiekunem 
grupy była pani Joanna Knap. 

W konkursie wielką pomoćą dla 
prowadząćej  była obećnos ć  Hermesa - 
Maćieja Słodkowskiego oraz dwo ćh 
Muz :  Marity Roman ćzuk i Julii Szćze-
pan skiej. Dzieći wykazały się ogromna 
wiedzą. Rywalizaćja była bardzo wyro w-
nana. Ućzniowie startowali w ro z nyćh 
konkurenćjaćh: popisywali się zdolno-
s ćiami aktorskimi, wokalnymi,  podćzas 
prezentaćji swojej grupy. Rozwiązywali 
ro z ne krzyz o wki, łamigło wki, testy. Nie-
z le bawili się podćzas konkurenćji zwa-
nej Kalambury oraz odpowiadali na py-
tania losowe, kto re dokładnie sprawdza-
ły wiedzę ućzestniko w konkursu. 
Ućznio w oćeniało jury w składzie: pani 

Mariola Słodkowska – przedstawićiel Urzę-
du Miejskiego w Resku, pani Barbara Ra-
niewićz – kierownik Biblioteki Publićznej 
w Resku oraz pani Ewa Babeć – Jarosz, 
naućzyćielka logopedii w SP  Resko. 

W rywalizaćji szkoły zajęły nastę-
pująće miejsća: I miejsće SP Bełćzna, II 
miejsće SP Resko, III miejsće SP nr 2 Łobez, 
IV miejsće SP Starogard. Ućzniowie za 
pierwsze trzy miejsća  otrzymali nagrody 
ksiąz kowe i dyplomy. Wszysćy ućzestnićy 
zostali obdarowani słodkim rogiem obfito-
s ći oraz poćzęstunkiem. 

Dziękujemy naućzyćielkom z za-
przyjaz nionyćh juz  szko ł za udział w kon-
kursie, Dyrekćji oraz kolez ankom i pra-
ćownikom obsługi za wsparćie i pomoć. Do 
zobaćzenia za rok. 

                          Organizatorzy                                                                                                                                         

http://cytaty.eu/cytat/wiedze.html
http://cytaty.eu/cytat/wiedze.html
http://cytaty.eu/cytat/wiedze.html
http://cytaty.eu/autor/adammickiewicz.html


 W naszej szkole wkrótce 

odbędzie się konkurs „Mam Ta-

lent”.  Uczniowie będą mogli pu-

blicznie zaprezentować swoje ta-

lenty, np. śpiew, taniec , recytacja 

lub krótki występ teatralny. Wię-

cej szczegółów uzyskacie od swo-

jego wychowawcy oraz  dyrekcji 

szkoły.  

 Wszystkim chętnym ucz-

niom życzymy powodzenia !  

      Julia Szczepańsk
a VI c 

Redaktor naczelny: Julia Szczepańska 
Redakcja:  
Marita Romańczuk, Karolina Lewicka, 
uczniowie klas I-III 
Oprawa graficzna: Joanna Knap 
Opiekun:  
Joanna Knap (IV-VI), Anetta Kulesza  
(I-III) 
Współpraca: 
Lidia Stefaniak, Justyna Walczykiewicz,  
Marzanna Muszyńska 

Gazetka Szkoły 
Podstawowej w Resku  

Skoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

 Kategoria klas I-II 

1. Kowalczyk Martyna     kl. II b         

2. Kajma Natalia               kl. II a      

Kategoria klas III-IV 

1.Ciepliński Hubert           kl. III b      

2.Walczykiewicz Zosia     kl. III a     

Kategoria klas V-VI 

1. Śledzik Hanna              kl. V a       

2. Grablewska Klaudia     kl. VI b       

     GRATULUJEMY!!!  

 Lista finalistów eliminacji szkolnych SP Resko 

 do XI Gminnego Konkursu Ortograficznego Uczniów 

Szkół Podstawowych o Pióro Burmistrza Reska: 

„Chcemy pisać o wszystkim,  
zawsze ciekawie i 

Nakład: 30 szt. 

Cena: 50 gr. 

Konkurs „ Mam Talent ! „ 

 Główka pracuje !!! 


