
Resko Biega!!! 

01.05.2014r. Święto Pracy 

02.05.14r. Dzień Flagi Rze-

czypospolitej Polskiej 

03.05.14r. Święto Narodo-

we Trzeciego Maja 

04.05.14r. Dzień Straży Po-

żarnej 

05.05.14r. Dzień Walki  

z Dyskryminacją 

Osób Niepełnosprawnych 

06.05.14r. Światowy Dzień 

Astmy 

08.05.14r. Dzień Zwycię-

stwa 

09.05.14r. Dzień Europy 

15.05.14r. Międzynarodowy 

Dzień Rodzin 

18.05.14r. Międzynarodowy 

Dzień Muzeów 

22.05.14r. Dzień Praw 

Zwierząt 

23.05.14r. Światowy Dzień 

Żółwia 

24.05.14r. Europejski Dzień 

Parków Narodowych 

26.05.14r. Dzień Matki 

31.05.14r. Światowy Dzień 

bez Papierosa 

       1 maja 2014 w Resku 
odbyły się ,,Biegi o Strzałę 
Widanta''  
w różnych kategoriach wie-
kowych. Odbyły się one przy 
okazji majówki. 
             Biegi rozpoczęły się 
o godz. 11.00. Na początku 
dopisywała 
nam ładna pogoda. Jako 
pierwsi pobiegli przedszkola-
ki. Po nich 

uczniowie klas l-ll, potem lll
-lV, następnie V-VI i gimna-
zjaliści. 
Każdy, kto brał udział w 
biegu dostał pamiątko-
wą ,,Strzałę Widanta''. 
Około godz.13.00 rozpoczął 
się bieg na 10 km, który cią-
gnął się przez  
wąskotorówkę, gdzie został 
wyremontowany nowy most. 
             Według mnie biegi 

były bardzo dobrze spędzo-
nym czasem 
podczas majówki. 
             M. Romańczuk Vla 

Kalendarium:  

Ważne tematy: 

 Ważne wydarzenie sportowe-   

    Resko biega! 

 Maj -  ważne święta państwowe 

 Językowe  zmagania -  obóz 

   językowy i konkurs 

 Profilaktyka nam towarzyszy -  

przedstawienia 

 Relacje uczestników z debaty  - 

10lecie Polski w UE 

 Trzecioklasiści w Zielonej Szkole 

 Święto naszych MAM!!!  

 Łamigłówki dla wszystkich 

Przysłowia majowe, 
„Bieg o strzałę Widanta” 

1 

 8 MAJA — Dzień  Zwycięstwa, 
Święta majowe 

2 

 Obóz językowy w Świnoujściu  2 

 Przedstawienia profilaktycz-
ne, 
Konkurs Języka Angielskiego 

3 

 10lecie Polski w Unii  
Europejskiej, 

3 

 Dzień Matki 4 

 Rozrywka dla najmłodszych 4 

W tym numerze: 

 MAJ 2014 
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Polskie przysłowia ludowe 
na maj: 

-Chłodny maj, dobry uro-

dzaj. 

-Deszcz majowy, chleb goto-

wy. 

-Kiedy mokry maj, będzie 

żyto jako gaj. 

-Gdy kukułka kuka w maju, 

spodziewaj się urodzaju. 

-Grzmot w maju nie szkodzi, 

sad dobrze obrodzi. 

-Jeśli w maju grzmot, rośnie 

wszystko w lot. 

-Kiedy lipa w maju kwitnie, 

to w ulach miód zawiśnie. 

-Na pierwszego maja szron 

obiecuje dobry plon. 

-Pierwszego maja deszcz, 

nieurodzaju wieszcz. 



 8 MAJA – Dzień Zwycięstwa. Tego 

dnia świętujemy pokonanie nazistow-

skich Niemiec. Bezwarunkowa kapitula-

cja III Rzeszy została podpisana 8 maja 

1945 roku z USA i W. Brytanią 

w kwaterze gen. Eisenhowera w Reims, 

a 9 maja z ZSRR w Berlinie. 

Rocznica zakończenia  

II wojny światowej 

Dnia 08.05.2014r w Szkole 

Podstawowej w Resku miała miejsce 

uroczystość z okazji rocznicy zakończe-

nia II wojny światowej. 

Uczniowie wraz 

z nauczycielami wyruszyli na cmentarz, 

gdzie odbyły się uroczyste obchody. Wszy-

scy mieli na sobie galowe stroje. Następnie 

każdy reprezentujący daną  szkołę i gminę  

w Resku wypowiedział się na temat tego 

ważnego dnia. Przedstawiciele Szkoły Gim-

nazjum w Resku przedstawili krótką scenę 

teatralno-muzyczną ,gdzie śpiewali żoł-

nierskie pieśni i wypowiadali się na temat 

tego szczególnego dnia. Później wszyscy 

składali kwiaty i znicze pod pomnik żołnie-

rzy, wyrażając uczucie skruchy i szacunku 

do wszystkich kombatantów. 

                                                                                                                         

Julia Szczepańska VI c 

i niezadowolenia społecznego 

z ówczesnej sytuacji politycznej, gospo-

darczej kraju. Organizowano alternatyw-

ne pochody, dochodziło do zamieszek 

i krwawych starć z milicją.  

2 MAJA – Święto Flagi Państwowej, sto-
sunkowo nowe święto, wprowadzone de-
cyzją Sejmu RP 20 lutego 2004 roku, 
związane z wejściem Polski do Unii Euro-
pejskiej. Ma na celu propagowanie odręb-
ności terytorialnej, historycznej 
i kulturowej naszego kraju. 
3 MAJA – Święto Konstytucji 3 Maja, 
pierwszej uchwalonej w Europie konsty-
tucji, drugiej na świecie po Stanach Zjed-
noczonych, opracowanej przez Sejm 
Czteroletni w 1791 roku. Twórcami kon-

1 MAJA — Święto Pracy. Międzynarodo-

we święto ludzi pracujących, obchodzo-

ne niegdyś corocznie w masowych pocho-

dach i wiecach (począwszy od roku 

1890). Datę pierwszego maja wybrano 

dla uczczenia rocznicy wybuchu strajku 

robotników amerykańskich w Chicago, 

w 1889r. W latach "zimnej wojny" stało 

się okazją do manifestowania potęgi mi-

litarnej państw socjalistycznych oraz 

ogromu poparcia społecznego dla rządów 

komunistycznych. Ze względu na przymu-

sowy charakter świętowania uległo de-

precjacji. W czasach Solidarności było 

okazją do wyrażania sprzeciwu 

 ŚWIĘTA MAJOWE 

graliśmy w gry terenowe, uczyliśmy się 

posługiwać kompasem, spacerowaliśmy 

po plaży, graliśmy w unihokeja i w siat-

kówkę, piekliśmy kiełbaski 

na ognisku, zwiedzaliśmy rezerwat 

ptaków. W piątek ok. godz. 16.00 po-

wróciliśmy do Reska. 

      Według mnie ten wyjazd był udany, 

pełny wspaniałych wrażeń i atrakcji. 

                     Marita Romańczuk VIa 

   5 maja 2014r. rozpoczął się obóz 

językowy klas IV-VI. Trwał on 5 dni. 

Rano o godz. 8.20 zebraliśmy się 

przed szkołą i czekaliśmy na autobus. 

     Około godziny 10.30 dojechaliśmy 

do Świnoujścia. Następnie pani prze-

wodnik opowiedziała nam ciekawostki o 

tym mieście. Największą atrakcją było 

wejście na szczyt latarni morskiej, 

pokonując ok. 290 schodów. Po zakwa-

terowaniu w ośrodku „Kaliszanka” uda-

liśmy się na pyszny obiad. Potem za-

częliśmy zajęcia. Przez następne dni: 

 Obóz językowy w Świnoujściu! 

 „Poznaj obce języki, 

zanim cię na nie 

wezmą.”  

(Jacek Wejroch) 

Str. 2   

stytucji byli król Stanisław August 
Poniatowski i Ignacy Potocki, a także 
Hugo Kołłątaj i Stanisław Małachowski. 
Konstytucja znosiła "liberum veto", 
przywracała dziedziczenie tronu, 
przyznawała prawa mieszczaństwu, 
brała w obronę chłopów. Ta ustawa 
zasadnicza miała na celu naprawę 
Rzeczypospolitej, która znajdowała 
się wówczas w trudnej sytuacji spo-
łecznej i politycznej (rozbiory). 
W okresie panowania władzy totalitar-
nej to ważne wydarzenie historyczne 
było skazane na zapomnienie. Dzisiaj 
znowu możemy jawnie obchodzić tę 
szczególną rocznicę zwycięstwa de-
mokracji. 



W dniu 14.05.2014  odbyło się 
przedstawienie pod tytułem: 
„Sindbad”. Przedstawienie  było bar-
dzo ciekawe i śmieszne. Bardzo mi 
się podobało. Najlepszą postacią był 
czarnoksiężnik.                                               

          Sebastian Bartnicki kl.IIIc 

W dniu 14.05.2014 oglądaliśmy 

przedstawienie pod tytułem: ,,Sindbad” . 

Przedstawienie było bardzo ciekawe i 

śmieszne .  Najbardziej podobały mi 

Sindbad i wiedźma. Rozmawiały o złotej 

księdze, która miała magiczną moc. Dzię-

ki niej można było się zmienić w księcia i 

być mądrym.                                                                                                    

   Piotrek Szyntor kl. IIIc 

 

Konkurs  Języka  Angielskiego 

dla kl. II i III 

 Dnia 8 maja b. r. odbył się 

Szkolny Konkurs Języka Angiel-

skiego, w którym  wzięło udział 15 

uczniów z kl. II a, II b, III b i III 

c. Siedmioro uczniów z najlepszy-

mi wynikami reprezentowało SP 

Resko na szczeblu powiatowym (SP 

1 w Łobzie). Byli to: Martyna Ko-

walczyk, Natalia Kajma, Kamil Gór-

ski (kl. II), Eryk Jeż, Hubert Cie-

pliński, Aleksandra Adamowicz i 

Hanna Kurzyk (kl. III).  

                          GRATULUJEMY! 

  PRZEDSTAWIENIA 

PROFILAKTYCZNE 

krainy królowej śniegu, śpiącej królewny.  

 Pogoda nam dopisała, codziennie 

chodziliśmy na plażę. Budowaliśmy zamki 

z piasku i chodziliśmy po wodzie. Piekliśmy 

kiełbaski. Często jeździliśmy „Ciuchcią 

Retro”.  

Wycieczka bardzo mi się podoba-

ła, ponieważ spędziłam czas w gronie kole-

gów i koleżanek z klas trzecich. Dowiedzia-

łam się wiele o nadmorskiej przyrodzie i 

historii okolicy. 

Zosia Walczykiewicz kl.IIIa 

W dniach 20-25 maja 2014r. poje-

chaliśmy  do „Zielonej Szkoły” w Niechorzu.  

Tam z latarni morskiej podziwialiśmy uro-

ki okolicy. Byliśmy w Parku Miniatur Mor-

skich. Widzieliśmy różne latarnie. Najbar-

dziej podobała mi się latarnia Gdańsk Port 

Północny. W Muzeum Rybołówstwa Mor-

skiego oglądaliśmy galerię obrazów. Podzi-

wialiśmy piaski wybrzeży świata, przyrodę 

Bałtyku: ssaki, morskie, ryby, rośliny. Wi-

dzieliśmy chatę rybaka i pokój nawigatora. 

Byliśmy również w „Bajkowej Chatce”, w 

której przenieśliśmy się między innymi  do 

Zielona szkoła klas III 

 Przez 10 lat w Unii Europejskiej 

dostaliśmy dużo profitów. Przede wszyst-

kim przemysł został  unowocześniony  po-

przez komputeryzację i nowe technologie. 

Wprowadzono wiele zmian w proce-

sach  przetwarzania i odzysku odpadów. 

Została poprawiona komunikacja. Wybudo-

wano wiele dróg i  autostrad. Poprawiono 

też wiele starych dróg, stworzono bardzo 

dobrą logistykę . Usprawniono też system 

edukacyjny poprzez szerokie remonty szkół 

i likwidację  nierentownych placówek. 

Ogólnie wizerunek naszego kraju zmienił 

się diametralnie na korzyść wszystkich 

Polaków. My Polacy powinniśmy cieszyć 

się , że jesteśmy w Unii.   

 Było to bardzo pożyteczne spotka-

nie na którym dużo się dowiedzieliśmy , i 

już jesteśmy świadomi tego, że przynależ-

ność do UE stanowi wiele korzyści dla nas 

młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosłe 

życie. Wiemy , że taka sytuacja stawia nam 

szerokie możliwości własnego rozwoju a 

także możliwość zdobycia dobrego wy-

kształcenia, które da nam dobry start na 

współczesnym rynku pracy.   

                             Uczestniczka debaty - 

Kinga Szczęśniak kl. IV b 

 

bata nam się podobała i wiele nas nau-

czyła o UE. 

            Zuzia Nerka, Wiktoria Górska 

i Hania Śledzik kl. Va 

Zaproszeni goście, którzy wzięli 
udział w debacie:  

- Urząd Miasta i Gminy Resko – Pani 
Mariola Słodkowska i Pan Tomasz Szpak 

- Zespół Szkół – Pani wicedyrektor Gim-
nazjum Agata Popielarz i Pan dyrektor 
Dariusz Siemasz 

- SP Resko – Pani wicedyrektor Ryszar-
da Czaban 

- Spółka Wodociągi i Kanalizacje  - Pan 
Paweł Manowiec 

- Dom Pomocy Społecznej – Pani Halina 
Krutowska 

- Ośrodek Pomocy Społecznej – Pani 
Iwona Lewandowska 

        Organizatorzy:  

               Joanna Knap i Beata Madej 

 Dnia 22 maja 2014r. w naszej 

szkole odbyła się debata na temat 10-

lecia członkowstwa Polski w Unii Euro-

pejskiej. W spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele różnych instytucji z 

Reska, nasza Pani Wicedyrektor i ucz-

niowie klas IV-VI. Każdy uczeń dostał 

na kartkach dwie propozycje i wypo-

wiadał się na temat tego, co dała na-

szej gminie UE. Musiał zdecydować, co 

było zyskiem , a co stratą. Unia Euro-

pejska daje nam więcej korzyści. De-

 10lecie Polski  

w Unii Europejskiej  

— debata 

„Zjednoczeni  

w różnorodności”                                                                     

      motto Unii Europejskiej                                                                                          
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 26 Maja     Dzień Matki –  najcieplejsze ze świąt w całym roku,     obchodzone w wielu krajach. 
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Gazetka Szkoły 
Podstawowej w Resku  

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

 Uśmiechnij się!!! 

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

Nakład: 30 szt. 

Cena: 50 gr. 


