
 Odwiedzamy groby 
zmarłych nauczycieli 

01.11.2014 r. – Wszystkich Świętych 

02.11.2014  r. – Dzień Zaduszny 

03.11.2014 r. – Hubertus –święto myśliwych, leśników 

i jeźdźców  

10.11.2014 r. – Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i 

Rozwoju 

11.11.2014 r. – Narodowe Święto Niepodległości 

13.11.2014 r. – Międzynarodowy Dzień Niewidomych 

14.11.2014 r. – Światowy Dzień Seniora 

16.11.2014 r. – Międzynarodowy Dzień Tolerancji 

19.11.2014 r. – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania 

Przemocy wobec Dzieci 

20.11.2014 r. – Światowy Dzień Rzucania Palenia 

26.11.2014 r. – Światowy Dzień Pluszowego Misia 

29.11.2014 r. – Andrzejki                                     

 

 Charakterystyczne obrzędy i zwyczaje 

jesienne 

 Gromadzenie zapasów - 

Zapobiegliwie robią je ludzie i 
zwierzęta.  

 "Na Marcina gęś do komi-

na" -Zwyczaj pieczenia gęsi 
wiąże się z legendą o św. Mar-

cinie. Na Pomorzu piecze się 
precle , a w Poznaniu rogale 

marcińskie. 

 Darcie pierza, przędzenie 

wełny - praca kobiet i dziew-
cząt wiejskich przy tkaniu, 

przędzeniu, darciu pierza i 

szatkowaniu kapusty.  

 Święto Zmarłych - Święto 

Zmarłych to dzień wspomnień 

o ludziach, którzy odeszli. 

 Wykopki i pieczenie ziem-

niaków -  Przy zbieraniu 
ziemniaków pracowały zazwy-

czaj kobiety, potem w ogni-
skach dzieci piekły ziemniaki. 

 W dniach poprze-

dzających Święto Zmarłych 

(1 XI) Uczniowie szkoły 

podstawowej porządkowali 

groby nieżyjących nauczy-

cieli oraz pracowników 

szkoły: A. J. Umperowiczów 

(kl. VI a i VI c), J. Kozłow-

skiego (V a), C. Jędrzejew-

skiej (V b), A. Piotrowskiej 

(VI c). Pomnikiem żołnierzy 

przy szkole zajęła się kl. 

VIb, a grobami poległych 

żołnierzy na cmentarzu - 

dzieci ze świetlicy. Zostały 

postawione znicze, a także 

stroiki.                 

      Monika Majczyk kl. VI b                                                                 
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Dnia 10 października ucznio-

wie klasy I i II Filialnej Szkoły Pod-

stawowej w Łosośnicy odwiedzili bi-

bliotekę w Szkole Podstawowej w Re-

sku. Uczniowie mieli możliwość obej-

rzeć nie tylko księgozbiór przeznaczo-

ny specjalnie dla nich, ale również za-

poznać się ze sposobem wypożyczania 

książek i właściwym zachowaniem się w 

bibliotece.  Dzieci chętnie brały ak-

tywny udział w zajęciach słuchając 

bajek czytanych przez Panią Bożenę 

Brzozowską, która zachęcała 

do czytania książek oraz ko-

rzystania ze zbiorów biblioteki. Pierw-

szoklasiści  

i drugoklasiści wyjeżdżali z Reska bar-

dzo podekscytowani, pełni nowym wia-

domości,  

o których rozmawiali w klasie jeszcze 

przez kilka następnym dni. Dzieciom 

towarzyszyła wychowawczyni, nauczy-

cielka Marta Więczkiewicz. 

wiednio dobrana muzyka i gra świateł. Po 

spektaklu miało miejsce krótkie spotkanie z 

aktorami, w którym przedstawiciele każdej 

klasy szóstej wzięli udział w quizie wiedzy o 

sztuce. Zwyciężczynią została Zuzia, która w 

nagrodę otrzymała autografy od aktorów. 

      Wszyscy zadowoleni wrócili do szkoły.      

                                      Uczniowie  VI c 

 Dnia 06.11.2014 r. wybraliśmy się 

na przedstawienie teatralne do Nowogar-

dzkiego Domu Kultury. Spektakl nosił tytuł 

„Ten obcy”. Na widowni zasiedli szóstokla-

siści, gdyż sztuka była adaptacją powieści 

Ireny Jurgielewiczowej, lektury omawianej 

w szkole podstawowej. 

Na scenie można było zobaczyć 

najważniejsze fakty z treści książki. Akto-

rzy swoją grą wiernie odtworzyli odtworzy-

li główne postacie: Ulę, Pestkę, Mariana, 

Julka i Zenka. Scenografia idealnie pokazy-

wała wyspę, na której bohaterowie spędzali 

wakacje. Zmianę scen sygnalizowała odpo-

 Przedstawienie „Ten obcy” 

ferze, popijając herbatkę, zajadając  

ciasteczka kolorowałem jesienne symbole. 

Bardzo mi się podobało, z niecierpliwością 

czekam na następny wieczorek - o tematy-

ce bożonarodzeniowej.                            

 Kacper Bandos kl. VI c   

podobają wieczorki, ponieważ jest miła 

atmosfera, możemy się spotkać z ró-

wieśnikami.                                            

 Zosia Walczykiewicz i                       

 Michał Niedźwiedzki kl. IV  

                                                                                             

 Dnia 4 listopada 2014r. brałem 

udział w wieczorku poetyckim o tematyce 

jesiennej. Czytaliśmy wiersze o jesieni 

takich autorów jak: Maria Konopnicka, Ju-

lian Tuwim, Leopold Staff. Przypomniano 

również tradycje  związane z  Halloween, w 

formie zabawy muzycznej. W miłej atmos-

Dnia 04.11.2014r. odbył się u 

nas w szkole wieczorek poetycki pt. 

,,Kolorowa jesień”. Na początku posłu-

chaliśmy wierszy czytanych przez 

uczniów naszej szkoły oraz rodziców i 

nauczycieli. Następnie malowaliśmy 

obrazki dotyczące Halloween i jesieni. 

W międzyczasie uczestniczyliśmy w 

śpiewaniu angielskich piosenek. Po 

skończonej pracy wywiesiliśmy pokolo-

rowane własnoręcznie obrazki i zakoń-

czyliśmy spotkanie. Bardzo nam się 

KOLOROWA JESIEŃ -   
       Wieczorek   poetycki 

 „Czasem to ludzie wokół 

zmuszają nas do gry 

w teatrze życia.”  

Wizyta uczniów z Łosośnicy w bibliotece 

Str. 2  



 Dnia 7.11.2014r. w Szkole Podsta-

wowej w Resku odbyła się uroczystość zwią-

zana z obchodami  Święta Patrona Szkoły. 

 W akademii brali udział uczniowie 

klas I-VI. Honorowym gościem był żołnierz 

pan Jan Muszyński, który walczył w II wojnie 

światowej oraz bliscy Westerplatczyka Stefa-

na Nercia, Irena i Mirosław Nerć. 

 Podczas uroczystości uczniowie 

klas III złożyli ślubowanie na Sztandar Szko-

ły. Pani dyrektor Violetta Dynarska Adamo-

wicz przyjęła przysięgę od przedstawicieli 

trzecioklasistów. Podczas uroczystości roz-

brzmiewały pieśni patriotyczne oraz fragmen-

ty poezji narodowej. 

                        Lena Szawarska klasa I a  

 Dnia 07 listopada 2014r. w 

naszej szkole odbyła się uroczystość Dnia 

Patrona (mjr. Henryka Sucharskiego). W 

czasie uroczystości głos zabierali min. 

pani dyrektor, pan burmistrz Reska.  

Odbył się również występ klas 4-6, w 

którym uczniowie śpiewali pieśni wojsko-

we. W czasie uroczystości sztandar na-

szej szkoły udał się do Szczecin Dąbia, 

by być obecnym na uroczystości umiesz-

czenia Znaku Pamięci na grobie Wester-

platczyka -  Stefan Nercia.  

      Martyna Miłek kl. 6 a                                                                                                                                                                                                                        

 

Dnia 07.11.2014r. odbyła się uroczystość 

z okazji Święta Patrona. Wszyscy musieliśmy 

ubrać się na galowo. 

Najpierw z rana przyszliśmy do klasy, z naszą 

panią wychowawczynią rozmawialiśmy  o patro-

nie - mjr. Henryku Sucharskim. Następnie roz-

wiązaliśmy zadania związane z postacią Patrona. 

Po lekcji z wychowawcą  przeszliśmy klasami na 

salę gimnastyczną, tam słuchaliśmy pieśni wo-

jennych, obejrzeliśmy krótkie przedstawienie. Na 

uroczystość przybyli goście, pani przewodnicząca 

Rady Rodziców Katarzyna Pesta-Kędzierska, 

nasza  dyrektor pani Wioletta Dynarska- Adamo-

wicz , Proboszcz parafii w Resku Mirosław  So-

cha, pan Adam Szatkowski były dyrektor, komba-

tant  Jan Muszyński, wice dyrektor pani Gabriela 

Łachmanowicz. Po przedstawieniu gości przez 

prowadzącego Kamila Krakowiaka, niektórzy za-

brali głos, m. in. pan A. Szatkowski, który opowie-

dział o Znakach Pamięci. Obejrzeliśmy prezentacje 

o Stefanie Nerciu, na grobie którego nasza szkoła 

postawiła Znak Pamięci (delegacja uczniów, nau-

czycieli, gości ,m.in. rodziny zmarłego )      

               Wiktoria Sałapata  kl VIc                                       

 Święto Patrona — ZNAK PAMIĘCI 

Dnia 13.11.2014r. w Łobzie odbył 

się etap rejonowy Konkursu Języka 

Polskiego organizowanego przez Kura-

torium Oświaty w Szczecinie. Szkołę 

Podstawową im. mjr.  Henryka Suchar-

skiego reprezentowali: Hanna Śledzik 

kl. VI a, 

Hanna Pałubiak kl. VI b i Maciej Słod-

kowski kl. VI b. W  rywalizacji z mate-

matyki  14.11.2014r. wzięli udział  Kac-

per Cichewicz z kl. VI c, Adrian Ostrow-

ski z kl. VI a i Maciej Słodkowski z kl. VI 

b Wyniki etapu rejonowego ogłoszone 

zostaną 27 i 28.11.2014 r. 

                              Joanna Knap                                                                                                              

   KONKURS  KURATORYJNY -     

  język polski i matematyka 

Ogólnopolski  Dzień Praw 
Dziecka  

Dnia  07.11.2014 r. odbyła się  uroczystość z 

okazji Święta Patrona. Wszyscy byliśmy ubra-

ni na galowo ,  najpierw poszyliśmy do klas i 

mieliśmy zajęcia z wychowawcami rozmawia-

liśmy o  naszym Patronie  mjr. Henryku Su-

charskim. Następnie udaliśmy się  na salę  

gimnastyczną  i odbyła się akademia .  Odbyła 

się prezentację o Stefanie Nerciu. Wszyscy 

goście przedstawili nam się : burmistrz Reska 

Arkadiusz Czerwiński, Pani dyrektor Wioletta 

Dynarska -Adamowicz, Pani wice dyrektor 

Gabriela Łachmanowicz,  , Proboszcz parafii 

w Resku Pan Mirosław  Socha,   Kombatant 

Jan Muszyński , Przewodnicząca Rady Miej-

skiej Pani Barbara Basowska, Prezes Klubu 

Szkół Westerplatte Pan Adam Szatkowski. 

Bardzo mi się podobało.                                

Laura Wójtowicz  kl VI c     

 

 Wyjazd sztandaru do Szczecina Dąbia  

„3 listopada bardzo mi się spodobał (spotkanie 

z p.A.Szatkowskim) , ponieważ dużo się  

dowiedziałem o Westerplatte” 

Michał Niedźwiedzki kl. IV c 
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Dnia 21 listopada 2014r. w naszej 
szkole odbył się dzień praw dziecka. Na 

lekcji z wychowawcą omawialiśmy niektóre 

prawa dziecka np. :   
- prawo do wychowywania się w rodzinie,  

- nauki,  

- kultury, wypoczynku i rozrywki,  
- ochrony zdrowia i opieki medycznej,  

- dostępu do informacji,  

- ochrony przed wyzyskiem i poniżającym trakto-
waniem (prawo do nietykalności osobistej),  

- prywatności,  

- równości.  
    Wydaje się że ich przestrzeganie jest rzeczą oczywistą, 

że dzieci, oprócz otaczania miłością, szacunkiem i opie-

ką, mają również prawo do wszechstronnego rozwoju. 

                                         Natalka Gromek kl. VI c 
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Gazetka Szkoły 
Podstawowej w Resku  
im mjr H. Sucharskiego 

pojechaliśmy do kina Helios. Zakupiliśmy 

popcorn, colę i zasiedliśmy na widowni. 

Obejrzeliśmy film pt. '' Wakacje Mikoła-

ja", który wszystkim się spodobał. 

                                W wesołych nastro-

jach wracaliśmy do domu. Uważamy, że 

wycieczka była bardzo udana. Jesteśmy 

zadowoleni i czekamy na kolejne wyciecz-

ki.                                  

  

                    Alicja i Kinga Szcześniak V b 

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

      20 października 2014r. o godzinie 8.30 

wyruszyliśmy autokarem na wycieczkę do 

Szczecina. Udział w wycieczce brali ucznio-

wie klas Va, Vb, Vc, pod opieką pań: Anny 

Bartkowiak, Beaty Madej, Renaty Gajdzis. 

Kierownikiem wycieczki była pani Lucyna 

Seredyńska. 

                               Podróż trwała krótko, 

gdy dojechaliśmy na miejsce, wysiedliśmy z 

autokaru i poszliśmy zwiedzać Urząd Wo-

jewódzki. Na początek spotkaliśmy się z 

przewodnikami w pięknej ponad stuletniej 

sali. Podzieliliśmy się na dwie grupy. Zwie-

dzaliśmy wierze: Meteorologiczne i pod 

Marynarzem. Widzieliśmy salę z maszkaro-

nami ( stare rzeźby ). Zwiedzaliśmy podzie-

mie, schrony. Jedna z grup spotkała się z 

panem wojewodą: Markiem Tałasiewiczem. 

Zostali przez niego zaproszeni do gabinetu 

i poczęstowani słodyczami. 

                               Wszyscy otrzymali 

pamiątkowe pocztówki, a niektórzy z nas 

torby z upominkami, ponieważ wygrali quiz 

wiedzy o Urzędzie Wojewódzkim. Później 

 Wycieczka klas V do Szczecina 

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

Nakład : 30 szt. 

Cena : 50gr. 

      Zawody w unihokeja  

  18 listopada uczniowie z na-

szej szkoły z klas 5 i 6 wybrali sie na 

zawody w unihokeja. 

Rywalizacja odbyła się w Dobrej. Re-

sko walczyło o wygraną ze Szkołą Pod-

stawową nr.1 w Łobzie oraz z  Szkołą 

Podstawową w Dobrej.  Wszyscy da-

wali z siebie 100% energii. Po zaciętej 

walce dziewczyny zajęły 3 miejsce, a 

chłopcy 2 miejsce.  

                  Martyna Miłek kl. 6a  


