
 Życzenia 
świąteczne 

01.12.2014 r. – Światowy Dzień AIDS 

03.12.2014 r. – Międzynarodowy 

Dzień  Osób Niepełnosprawnych 

04.12.2014 r. – Dzień Górnika 

05.12.2014 r. – Międzynarodowy 

Dzień Wolontariusza  

06.12.2014 r. – MIKOŁAJKI 

08.12.2014 r. – Dzień Kupca 

10.12.2014 r. – Dzień Praw Człowie-

ka, Międzynarodowy Dzień Praw 

Zwierząt 

13.12.2014 r. – Dzień Pamięci Ofiar 

Stanu Wojennego 

17.12.2014 r. – Dzień bez Prze-

kleństw 

20.12.2014 r. – Dzień Ryby 

23 12 2014 r. – Światowy Dzień 

Snowboardu 

24.12.2014 r. – Wigilia 

25-26.12.2014 r. – Boże Narodzenie 

28.12.2014 r. – Międzynarodowy 

Dzień Całowania 

31.12.2014 r. – Noc sylwestrowa 

Życzymy Wam wszystkim przede 

wszystkim wesołych Świat Bożego Naro-

dzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2015, 

abyście odnosili w nim dużo sukcesów w spo-

rcie i nauce! Także zdrowia, szczęścia , po-

myślności, dużo radości i  

wiele świetnych prezentów!!! 

Chłopcy z klasy VI a – Nikodem, Adrian i Adam 

KALENDARIUM: 

Ważne tematy: 

 ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE ... 

 Ważne daty  i ciekawe przysło-

wia 

 Relacja ze szkolnych andrzejek 

 Kolejny wieczorek poetycki z 

MIKOŁAJEM w roli głównej!!! 

 Nasi uczniowie odwiedzili 

schronisko dla zwierząt! 

 Mikołajki w szkole - prezenty  i 

wyjazdy integracyjne  

 Ciekawa lekcja języka polskiego 

w bibliotece. 

 Życzenia świąteczne, 
Przysłowia grudniowe 

1 

 Andrzejki szkolne 2 

 Mikołajkowy wieczorek 
poetycki 

2 

 Wyjazd do schroniska 
klasy IV b 

2 

 Szkolne mikołajki  3 

 Mikołajkowy wyjazd na 
basen klas VI i IV 

3 

 Lekcja w bibliotece klas 
szóstych 

4 

W tym numerze: 

GRUDZIEŃ 2014 

  Gazetka Szkoły Podstawowej w Resku  
im mjr H. Sucharskiego 

 Rok szkolny 2014/15, 

  

WESOŁYCH ŚWIĄT    

I SZCZĘSLIWEGO  

NOWEGO ROKU  2015 

ŻYCZY REDAKCJA 

PRZYSŁOWIA GRUDNIOWE 

Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu wciąż plucha 

 

Grudzień zimny, śniegiem pokryty, daje rok w zboże obfity. 

 

Im więcej w grudniu pogody, tym więcej wiosną wody. 



W dniu 27.10.2014r. 

(czwartek) odbyła się w naszej 

szkole dyskoteka z okazji an-

drzejek. Impreza odbyła się w 

Centrum Kultury. Wszyscy 

świetnie się bawili. Następnego 

dnia 28 (piątek) dziewczęta z 

Samorządu Uczniowskiego na 

przerwach organizowały wróżby 

andrzejkowe dla uczniów ze 

wszystkich klas.  

                                          

Martyna Miłek kl. 6a 

temat właściwego zajmowania się psami.  

Piotr Szyntor i Zosia Walczykiewicz kl. 4b 
Dnia 8 grudnia 2014r. pojechali-

śmy na wycieczkę do schroniska w Sosno-

wicach. Nasza klasa IV b, w konkursie 

zbiórki karmy, organizowanym przez koło 

Caritas przy SP Resko, zebrała najwięcej – 

3015,91 gr. Wyjazd do schroniska to nasza 

nagroda – zebraną karmę ze wszystkich 

klas zawieźliśmy osobiście. Na początku 

pani opowiadała nam o opiece nad psami. 

Następnie oglądaliśmy wszystkie psy, któ-

re czekają na właściciela. Była to ciekawa 

wycieczka, zebraliśmy dużo informacji na 

 Wyjazd do schroniska  
w Sosnowicach klasy IV b 

 Dnia 4 grudnia 2014 r. 

uczestniczyłem w wieczorku poetyckim 

o  tematyce bożonarodzeniowej. Mia-

łem okazję   posłuchać wierszy opisu-

jących postać świętego Mikołaja oraz 

zbliżające się święta. Śpiewałem kolę-

dy i pastorałki, a także śpiewałem an-

gielską piosenkę i uczestniczyłem w 

zabawie z towarzyszeniem muzyki. Na 

zakończenie wykonałem pracę pla-

styczną - z dostępnych materiałów 

stworzyłem prezent. Spotkanie umilił 

słodki poczęstunek i dobra herbatka.      

                    Kacper  Bandos  kl. VI c                                                       

 Wieczorek poetycki -"Mikołaj w różnych odsłonach "  

„Aby Święta Bożego Narodzenia 

były Bliskością i Spokojem, 

a Nowy Rok – Dobrym Czasem.”  

Konstanty Ildefons Gałczyński 

 Andrzejki w naszej szkole!!! 

Str. 2   

28 listopada mieliśmy w klasie 

andrzejki. Nasza Pani, mama Kuby i babcia 

Ani przygotowały nam poczęstunek. Bawili-

śmy się wesoło, był taniec z krzesłami i 

taniec na gazecie. Mieliśmy też wróżby, 

były dwa serca, jedno było z imionami 

dziewczynek, a drugie z imionami chłop-

ców. Mi wyszło, że będę modelką, a mój 

przyszły mąż będzie miał na imię Kuba. Na 

koniec laliśmy wosk. Chciałabym,  żeby 

było tak co roku. Bardzo podobało mi się,  

ponieważ było wesoło. 

  Julia Majkowska kl. III b                   

Jest cicho. Choinka płonie. 

Na szczycie cherubin fruwa. 

Na oknach pelargonie, 

blask świeczek złotem zasnuwa, 

a z kąta, z ust brata płynie 

kolęda na okarynie: 

Lulajże, Jezuniu... 

        (Konstanty Ildefons Gałczyński) 



Dnia 5 grudnia odwiedził nas 

Święty Mikołaj ze Śnieżynkami. Dali nam 

słodkie upominki -  czekoladowe mikołajki. 

Również tego samego dnia przyszli do nas 

goście, Sekretarz  Gminy pani Danuta Mielca-

rek oraz Strażnicy Miejscy pan Andrzej Gaj-

dzis  i pan Paweł Wawrzyniak. Otrzymaliśmy 

od nich dyplom i czekolady za zajęcie drugie-

go miejsca w konkursie zbierania karmy dla 

bezdomnych zwierząt w akcji „Zamiast lizaka 

kup karmę dla zwierzaka”.  W nagrodę poje-

dziemy do schroniska dla zwierząt w Szcze-

cinku. Tego dnia ozdabialiśmy również okno i 

naszą klasę. Ten dzień bardzo mi się podobał, 

było miło i wesoło.  

Anna  Mańkowska kl. III b 

 MIKOŁAJKI  

 I czwartych 

Dnia 05 .12 .2014r.odbyła się 

wycieczka na basen do Świdwina, na 

którą pojechały VI klasy wraz z wycho-

wawcami. Po kąpieli poszliśmy do 

kawiarenki, żeby sie posilić. Potem 

graliśmy w bilard i kręgle - było super!                                       

Po basenie wróciliśmy do szkoły na 

ostatnią  godzinę lekcyjną.  Myślę, że 

każdemu się podobało. Chętnie poje-

dziemy na następną taką wycieczkę. 

NAPISAŁA : Martyna z klasy 6c 

 Dnia 05.12.14r., z okazji 

Mikołajek wszystkie klasy VI 

pojechały na basen do Świdwi-

na.  Po basenie poszliśmy coś 

zjeść, a potem graliśmy w krę-

gle, bilard itp. Po zabawie zbie-

raliśmy się do odjazdu.     

     Bardzo mi się podobało, bę-

dę czekać na następną taką 

wycieczkę!!! 

Napisała: Emilia Kotłów kl. VI c   

 Mikołajkowy wyjazd na basen klas szóstych 

„Mikołaju, Mikołaju 

co Ty robisz w naszym kraju? 

Robię piłki i korale 

a dla Ciebie piękną lalę!” 

Str. 3  Rok szkolny 2014/15, Numer 4 

Dnia  09.12.2014r. odbyła się 

wycieczka do Kołobrzegu.  Tego dnia po-

jechaliśmy na basen i do kina na baj-

kę ,,Piorun magiczny dom”. Bajka była bar-

dzo zabawna. 

Na koniec pojechaliśmy do McDo-

nalda. Każdy miał okazję zamówić to, co 

lubi do wyboru były: hamburgery, nu-

ggetsy, frytki, itd. Ja zamówiłem dwa 

hamburgery i sok jabłkowy. Było miło i 

wesoło, połączenie przyjemnego z poży-

tecznym.  



 ,,Gdzie je
st Mikołaj?

”  

Dorota Gellner  

 

... A daleko, daleko,  

gdzie się kończy podwórko,  

za tajemniczą bramą,  

za oszronioną furtką  

czekają białe sanie  

z brodatym Mikołajem,  

i już zimową gwiazdę  

na niebie ktoś zapalił. 
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 Gazetka Szkoły 
Podstawowej w Resku  
im mjr H. Sucharskiego 

 
Szkoła Podstawowa  

72 –315 Resko 

  W dniu 10.12.2014r. 

klasa 6 a z nauczycielem panią Joanną 

Knap udała się na lekcję do Biblioteki 

Miejskiej. W bibliotece pani opowiada-

ła nam o rodzajach słowników. Na po-

czątku mieliśmy zadanie, które polega-

ło na ułożeniu w porządku alfabetycz-

nym podanych wyrazów. Ta lekcja na 

pewno nam się przyda przy pisaniu 

sprawdzianu szóstoklasisty. 

                             Martyna Miłek kl. 6a  

 Lekcja języka polskiego  
w Bibliotece Publicznej  

 klas szóstych 

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

Nakład : 30 szt. 

Cena : 50gr. 

Dnia 10.12.14 r. poszliśmy do Biblio-

teki Miejskiej. Tam uczyliśmy się korzystać z 

różnych słowników. Dowiedzieliśmy się do 

czego służą i jak się ich używa. Pani bibliote-

karka Marzena Raniewicz dała nam zadania 

w grupach. Musieliśmy ułożyć wyrazy we-

dług alfabetu, szukaliśmy słów w słownikach. 

Bardzo nam sie podobała ta lekcja. Wszyscy z 

biblioteki wyszli zadowoleni. Wiemy już jak 

korzystać ze słowników.   

                    Natalia Gromek VI c 

Dnia 10 grudnia 2014 r., na 6 go-
dzinie lekcyjnej odbyła się lekcja bibliotecz-
na w Bibliotece Miejskiej. Panie pokazywały 
nam różnego rodzaju słowniki, szukaliśmy w 
słownikach różnych słów, potem pisaliśmy 
wyrazy w kolejności alfabetycznej. Na sa-
mym końcu Emilia i Martyna z klasy VI c 
podarowały paniom kwiaty. Po tym spotka-
niu poszliśmy prosto do szkoły na ostatnią 
godzinę lekcyjną .    
                         Martyna Kowalicka z kl VI c 


