
 Postanowienia noworoczne !!! 

01.01.2015 r. NOWY ROK 

          Światowy Dzień Pokoju 

06.01.2015 r. TRZECH KRÓLI  

                   Dzień Filatelisty 

09.01.2015 r. Dzień Ligi Ochrony 

Przyrody 

11.01.2015 r. Dzień Wegetarian 

15.01.2015 r. Dzień Wikipedii 

18.01.2015 r. Dzień Kubusia Pu-

chatka 

19-30. 01. 2015 r. FERIE ZIMOWE 

21.01.2015 r. Dzień Babci 

22.01.2015 r. Dzień Dziadka 

24.01.2015 r.  Światowy Dzień 

Środków  Społecznego Przekazu         

PRZYSŁOWIA 

O  STYCZNIU:  

 SZÓSTOKLASIŚCI !!! 

   Trening czyni mistrza!!! 

Dwie próby sprawdzianu 

wypadły pomyślnie. Czeka-

my na następne - z jeszcze 

wyższymi wynikami.   

POWODZENIA            

WSZYSTKIM UCZ-

NIOM SUKCESÓW ,  

SUKCESÓW  

I JESZCZE RAZ  

SUKCESÓW!!! 

 KALENDARIUM: 

Ważne tematy: 

 Czego życzymy sobie w Nowym 

Roku? 

 Relacja z WOŚP 

 Wzięliśmy  udział  w konkursach 

wokalnych  

 Nie zapominamy o BEZPIECZNYCH  

FERIACH!!! 

  Kilka pomysłów — wierszy  - 

SZÓSTOKLASISTÓW. 

 Postanowienia noworoczne 1 

 Wielka Orkiestra  
Świątecznej Pomocy  

2 

Konkurs  Kolęd i 
 Pastorałek 

2 

 Konkurs  Kolęd i Pastorałek 
w Języku Angielskim 

2 

  Ferie  zimowe  - zasady 
bezpieczeństwa 

3 

 Spotkanie z przedstawiciela-
mi policji, straży i Sanepid-u 

3 

Twórczość uczniowska  - 
pomysły klasy szóstej 

4 
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- Gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę 

mróz dokuczy. 

- Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa 

długa zima. 

- Styczeń, styczeń, wszystko studzi - rośliny, 

zwierzęta i ludzi. 

- Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają 

upały. 

- Gdy styczeń zamglony, marzec zaśnieżony. 

- Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to. 

- Styczeń mrozem trzeszczeć musi, wtedy 

chłopa plon przydusi. 

- Na stycznie i lute trzeba mieć konie kute. 

  Gazetka Szkoły Podstawowej w Resku  
im mjr H. Sucharskiego 



W skupieniu oglądano Jasełka, w 
wykonaniu przedstawicieli kl. IV i V. 

W Resku zebrano 9 764 zł, a w Polsce 
– ok. 37 mln zł. Rekordzistą wśród wolontariu-
szy okazał się po raz kolejny Bartek Daśko – 
uczeń kl. VI C SP Resko. Gratulujemy!!! 

  
Michał Niedźwiedzki i Zosia Walczykiewicz z kl. 

IV  

night”), akompaniował jej na gitarze tata. 

Pozostali uczestnicy SP Resko w składzie: 

Szymon Najderek i Julia Mańkowska (kl. I), 

Maria Buszta (kl. V) i Maria Strózikowska 

(kl. IV) otrzymali wyróżnienia.  

 Gratulujemy sukcesów, dziękuje-

my nauczycielom języka angielskiego: M. 

Znajewskiej,  M. Treli i J. Walczykiewicz za 

przygotowanie dzieci, a także rodzicom. 

 Miła atmosfera, ciekawe doświad-

czenie, interesujący sposób doskonalenia 

umiejętności językowych – poprzez piosen-

kę. Z pozytywnym nastawieniem czekamy 

na kolejne sukcesy naszych młodszych i 

starszych uczniów. 

  Dnia 16 stycznia 2015r. w Szkole 
Podstawowej w Dobrej odbył się I Mię-
dzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek w 
Języku Angielskim, w którym wzięli udział 
uczniowie ze szkół podstawowych i gimna-
zjów łobeskiego powiatu. Wśród uczestni-
ków obecni byli przedstawiciele: SP 1 i SP 2 
i gimnazjum z Łobza,  SP z Runowa, SP z 
Dobrej oraz SP z Reska. 
 Uczniowie reskiej szkoły podsta-

wowej wrócili z konkursu z sukcesami.  W 

kategorii I – III  2 mce zajęły w duecie – 

Zuzanna Kędzierska i Natalia Kajma z pio-

senką  „Jingle bells”, w kategorii IV – VI  1 

mce wyśpiewała Ada Ostrowska („Silent 

 Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek w Języku Angielskim  

Dnia 11.01.15r.  w Re-

kowskim Centrum Kultury odbyła 

się akcja pod hasłem: Wielka Or-

kiestra Świątecznej Pomocy.  

Miały miejsce różne 

atrakcje, wśród nich liczne wystę-

py, m.in. grupy uczniów z kl. I - 

VI z SP Resko. O godz. 20.00, po 

raz 23 w historii WOŚP puszczono  

światełko do nieba.  

W Resku zebrano ogółem 

9764 zł, a w całej Polsce ok. 37 

mln zł. 

Wróciliśmy do Reska bogatsi o 

nowe doświadczenia i dyplomy uczestnic-

twa. 

       Hania Pałubiak kl. VI b 

Dnia 09.01.2015 r. w Dobrej 

Nowogardzkiej odbył się Gminny Prze-

gląd Kolęd i Pastorałek, którego celem 

jest popularyzacja polskich kolęd i wy-

konawców, a także popularyzowanie 

tradycji bożonarodzeniowych.  

Naszą szkołę w tym roku re-

prezentowali w kategorii soliści klas IV 

– VI – Hanna Pałubiak kl. VI b, w ka-

tegorii zespół – klasa III a. Poziom wy-

konywanych kolęd był bardzo wysoki. 

Po występie wszyscy uczestnicy zostali 

zaproszeni na słodki poczęstunek. 

 Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek  

„Śpiewajcie głosem, śpiewajcie 

sercem, śpiewajcie ustami, 

śpiewajcie swoim życiem”.  

 Święty Augustyn  

 23. FINAŁ WOŚP — 11.01.2015 r. 

Str. 2   

Dnia 11 stycznia odbył się 23. 
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. 

Najważniejszym celem tegorocz-
nej akcji było zebranie jak największej 
ilości pieniędzy dla chorych dzieci oraz 
osób starszych. 

Uczniowie SP Resko również 
mieli swój udział w tej akcji. Przedstawi-
ciele klas IV – VI wspólnie zaśpiewali ko-
lędę ,,Cicha noc” w trzech językach: pol-
skim, angielskim i niemieckim. Z klasy IV 
b udział wzięli: Ola Adamowicz, Zosia 

Walczykiewicz, Michał Niedźwiedzki,  Szy-
mon Kościuk i Patryk Ślęzok,  z kl. IV a – 
Ada Ostrowska, a z kl. IV c: Kuba Król i 
Kuba Leszczyński, z VI c Jula Kamińska i 
Emilka Kotłów, z VI a Zuzia Nerka 

Wszyscy aktywnie uczestniczyli w 
próbach. Czwartoklasiści wspomagali tak-
że uczniów z klas I-III, którzy śpiewali 
piosenki świąteczno-noworoczne w j. pol-
skim i angielskim. 



 1. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, 
stawy! Nigdy nie można być pewnym 
wytrzymałości tafli lodowej. Jeśli 
chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach, 
skorzystaj z przygotowanych lodowisk – 
miejsc do tego przeznaczonych. 
2. Wybieraj bezpieczne miejsca do 
zabawy – z dala od ulic, mostów, torów 
kolejowych! 
3. Zjeżdżaj na sankach, nartach z gó-
rek, które znajdują się daleko od jezd-
ni! 
4. Zawsze bądź widoczny na drodze 
dzięki elementom odblaskowym! Zimą 
szybko zapada zmrok! 
5. Zawsze informuj rodziców/
opiekunów gdzie i z kim będziesz prze-
bywał! 
6. Wracaj do domu zawsze o ustalonej 
porze, przed zapadnięciem zmroku! 
7. Najbezpieczniej jest bawić się pod 
opieką dorosłych, opiekunów. 

8. Korzystaj ze zorganizowanych form 
wypoczynku – tam jest bezpiecznie! 
9. Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie 
przyjmuj od nich prezentów, nie odda-

laj się z nieznajomym. 
10. Rzucając śniegowymi kulkami zwróć 
uwagę czym, gdzie i w kogo rzucasz np. 
nie mogą to być przechodnie, okna lub 
przejeżdżające samochody – można stać 
się sprawcą groźnego wypadku! Kulka 
śniegowa powinna być miękka i nie za-
wierać twardych, ostrych przedmiotów. 
Nigdy nie celuj w głowę!  
11. Kulig może być zorganizowany tylko 
poza obszarem dróg publicznych.  
12. Zaczepianie sanek do pojazdów me-
chanicznych (samochód, motocykl) jest 
niebezpieczne! 
13. Ubieramy się stosownie do tempera-
tury panującej na dworze. 
14. W zimowe dni widoczność na drodze 
jest ograniczona i kierowcy potrzebują 
więcej czasu do zahamowania pojazdu. 
Na jezdnię wchodź uważnie i spokojnie, 
rozejrzyj się. 

15. Dbaj o zdrowie i higienę. Pamiętaj o 
zasadach zdrowego stylu życia i odżywia-
na oraz o zachowaniu podstawowych za-
sad higieny, które pomogą uchronić cię 
przed zachorowaniem na grypę i infekcję 
grypopodobne. 

ZAPAMIĘTAJ TELEFONY ALARMOWE:  

 

POLICJA - 997  

STRAŻ POŻARNA - 998  

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999  

Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO – 112  

Zasady bezpieczeństwa  
FERIE ZIMOWE 

co jest zabronione i niebezpieczne. 

Mam nadzieję, że wszystkie dzieci i 

młodzież będą stosować się do tych 

zasad i ich przestrzegać. 

                       Hanna Śledzik kl. VI a                                                 

 Dnia 15.01.2015 r. na Sali 

gimnastycznej odbyło się spotkanie z 

policjantką, strażakiem i panią z Sane-

pid-u, którzy przypominali nam o bez-

pieczeństwie w czasie ferii zimowych. 

Dużo dzieci słuchało ich z uwagą. Naj-

pierw odbyło się to spotkanie z klasami 

I – III, a następnie z klasami IV – VI. 

Poinformowano nas, co można robić, a 

 
Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa podczas ferii  

„Wczoraj do Ciebie nie należy. 

Jutro niepewne…  

Tylko dziś jest Twoje” 

Jana Pawła II  
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 Styczeń 

 

Czapy śniegu na gałęzi 

Ze zmęczenia ledwo wiszą 

Melancholia w sercu rzęzi 

Uwięziona ciężką ciszą 

 

Pod stopami skrzypi styczeń 

Optymizmem pachnie w dali 

Miesiąc ważnych to rozliczeń 

Z przesilenia głowa boli 

 

Białą szatą świat okryty 

Niebezpiecznie w takim tempie 

Z Nowym Rokiem się przywitać 

Na cyfrowych rubryk spędzie 
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 Gazetka Szkoły 
Podstawowej w Resku  
im mjr H. Sucharskiego 

 
Szkoła Podstawowa  

72 –315 Resko 

„Wakacyjna przygoda” 
Piłka, piasek, koło do pływania, okulary, 

słońce 

owiewa moją twarz powietrze gorące. 

Szum morza, mewy latające 

obserwują przyrodę, wszystko jest zachwy-

cające. 

Myślami nie jestem w samochodzie,  

wolę popluskać się w wodzie. 

Mam wakacje, nie myślę o szkole, 

wolę podziwiać słońce zachodzące niby pół-

kole. 

                              Sandra Cieplińska, Do-

minik Kukliński, Kacper Bandos kl. VI c  

 

„Zuzia – Fruzia” 
Ładne oczka, ładna buźka, 

to nie żadna  Zuzia – Fruzia.” 

„My, przyjaciółki” 

       My przyjaciółki z zielonej szkółki – 

       lubimy się bawić w worki – faworki. 

Jedna różowa, druga zielona, 

jesteśmy jak dwa kolorki. 

         Martyna Kowalicka, Zuzia Przybyłek, 

Emilka Kotłów, Natalka Gromek  kl. VI c         

 

 Pomysły  - wiersze: SZÓSTOKLASISTÓW 

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

Nakład : 30 szt. 

Cena : 50gr. 

 „Buźka” 

Była sobie piękna buźka, 

Miała małe oczy. 

Jadła sobie makaron, 

w kształcie cyfr i liter. 

Piała list do drugiej buźki, 

napisała piękne buźki i 

wysłała na pocztamie, 

list doszedł i został przeczytany. 

                       Adam Kubień kl. VI a 

 

„Uśmiechy i chichy” 
Takie żółte, kolorowe żyją sobie uśmiech 

chichy. 

Kreski, serca i kółeczka, kolorowe i brązo-

we. 

Sto kolorów, milion wzorów i te kółka małe 

śmieszne, 

 śmieją się pod noskiem. 

Uśmiechają i się śmieją, kolorowe mają 

sny. 

I żegnają się z kółkami i grami. 

Do widzenia mówią kółka uśmiechnięte i 

podrgnięte. 

                  Joanna Nadłonek kl. VI a 

 

„Świat kolorowych liter” 
Wiele liter w alfabecie, 

ile śniegu pada w lecie 

żółte, zielone, srebrne, 

białe, czarne, brązowe. 

Każda inna, inny też kolor, 

ale wszystkie mają jedną więź: 

wszystkie są w alfabecie i w Internecie. 

                            Krystian Bodys kl. VI b 

 

 

„Dziewczyna na tęczy” 
Zjechała po tęczy dziewczyna, 

Uśmiechać się już zaczyna. 

Jedzie tęczą po złote monety, 

Nie ma ich tam niestety. 

Dojechała gdzieś na koniec świata,  

Zdziwiona widzi swojego brata. 

Nie wie gdzie jest, a tęcza znika, 

w to już nie znika. 

Okazało się, że to tylko piękny sen. 

                        Monika Majczyk kl. VI b 


