
70 rocznica wyzwolenia Reska - 04.03.2015   

01.03.2015 r. Narodowy Dzień „Żołnierzy 

Wyklętych” 

03.03.2015 r. Międzynarodowy Dzień Pisa-

rzy 

05.03.2015 r.  Dzień Dentysty 

06.03.2015 r. Europejski Dzień Logopedy 

08.03.2015 r. Dzień Kobiet 

10.03.2015 r. Dzień Mężczyzn 

11.03.2015 r. Dzień Sołtysa 

15.03.2015 r. Światowy Dzień Konsumenta 

19.03.2015 r. Dzień Wędkarza 

20.03.2015 r. Dzień bez Mięsa 

21.03.2015 r. Światowy Dzień Poezji  

                    Światowy Dzień Lasu 

22.03.2015 r. Dzień Morza Bałtyckiego 

27.03.2015 r. Międzynarodowy Dzień Tea-

tru 

28.03.2015 r. Godzina dla Ziemi 

 „Co to jest Polska?” 

Czesław Janczarski 

- Co to jest Polska? - 

Spytał Jaś w przedszkolu. 

Polska - to wieś i las, 

 i zboże w polu, 

i szosa, którą pędzi 

do miasta autobus, 

i samolot, co leci 

wysoko, na tobą. 

Polska- to miasto, 

strumień i rzeka, 

i komin fabryczny, 

co dymi z daleka, 

a nawet obłoki, 

gdy nad nami mkną. 

Polska to jest także twój  

rodzinny dom. 

A przedszkole? 

Tak - i przedszkole, 

i róża w ogrodzie, 

i książka na stole. 

3 na 4 marca, gdy 

weszli polscy żołnierze 3 

pułku ułanów I Armii Woj-

ska Polskiego, na ulicach 

nikogo nie było. Kilka godzin 

wcześniej ewakuowano nie-

miecką ludność cywilną i 

rannych ze szpitala. Wojsko 

polskie podążyło w kierunku 

Gryfic. Natomiast później 

do Reska dotarli żołnierze 

Armii Czerwonej. Miasto 

przejęto bez rozlewu krwi, 

jednak 6 i 7 marca zostało 

ono zniszczone i spalone – 

zwłaszcza zabudowania w 

centrum...”                        

W naszej szkole upa-

miętniamy tę rocznicę uroczy-

stym ubiorem , a także wartą 

honorową Sztandaru Szkoły przy 

pomniku nieopodal budynku SP 

Resko. 

        Szymon Kościuk kl IVB                                                                              

 KALENDARIUM: 

Ważne tematy: 

 70 rocznica wyzwolenia Reska !!! 

 Święto wszystkich  dziewcząt, 

    jak  je uczciliśmy? 

 Rekolekcje  w naszej szkole. 

 Szóstoklasiści spotkali się z panią . 

 Ciekawostki z życia klasy II a. 

 Jak powitaliśmy WIOSNĘ!? 

 Szóstoklasiści przed sprawdzianem 

- kilka  rad! 

 Kolejny wieczorek poetycki  - rela-

cja uczestników. 

 
 Dzień Kobiet w naszej 
szkole 

2 

 Rekolekcje Wielkopostne 2 

 Spotkanie klas VI z panią 
psycholog. 

2 

 Pokaz taneczny, 
Z życia klasy II a 

3 

 Powitanie wiosny 3 

 Rady przed sprawdzianem  
dl szóstoklasistów 

3 

 Trochę  poezji -  pomysły 
uczniów kl. VI, 
Wieczorek poetycki 

4 

 

W tym numerze: 

MARZEC 2015 

               Gazetka Szkoły Podstawowej w Resku  
im mjr. H. Sucharskiego 

 Rok szkolny 2014/15, Numer 7 

  



Dnia 7 marca tego roku chłop-

cy z Samorządu Uczniowskiego chodzili 

na przerwach i rozdawali owocowe 

cukierki dla dziewczyn. W poniedziałek  

9 marca  tego roku dostaliśmy w klasie 

od chłopaków lizaka w kształcie ser-

duszka i długopisy z kalendarzem i ta-

bliczką mnożenia. Prezenty nam się 

spodobały. Ja sama dostałam czekoladę 

od chłopaka, który sprawił mi tym wiel-

ką przyjemność.  

           Natalia Gromek VI c                 

Dnia 5 marca 2015 r. w naszej 

klasie odbył się  Dzień Kobiet. Naj-

pierw wszystkie dziewczyny dostały od 

chłopaków bransoletki, notesy i bre-

loczki. Później koledzy z klasy złożyli 

nam życzenia, specjalnie przygotowa-

ne na ten dzień. Następnie usiedliśmy 

przy stole, by zjeść słodycze i śpiewali-

śmy karaoke. Bardzo mi się podobało.  

                Zosia Walczykiewicz 4b                                                                                                                                                        

mi, a jeszcze inni - kinestetykami, 

czyli osoby uczące się poprzez 

ruch, działanie, badanie, odkrywa-

nie.  

Moim zdaniem zajęcia były 

przydatne, ponieważ dowiedziałam 

się jak można sie uczyć, żeby zy-

skać dobre wyniki, zwłaszcza na 

sprawdzianie po szóstej klasie. 

Natalia Gromek kl. VI c  

Dnia 27 lutego 2015r. roku 

w naszej szkole odbyło się spotka-

nie klas 6 z Panią z Poradni Psy-

chologiczno - Pedagogicznej.  Pani 

podpowiadała jak się uczyć. Mówi-

ła, że gdy się uczymy powinniśmy 

używać zmysłów: słuchu, wzroku, 

dotyku.  Rozwiązywaliśmy zada-

nia, wypełnialiśmy karty pracy 

dotyczące stylów uczenia się. Jedni 

są wzrokowcami inni słuchowca-

 Spotkanie kl. VI z panią psycholog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.  

Zawody w piłkę siatkową  

28 lutego 2015 roku na hali w 

Łobzie odbyły sie zawody w piłkę 

siatkową dziewcząt i chłopców 

klas  4-6. Uczniowie grali w dru-

żynach trzyosobowych i czterooso-

bowych. Dziewczęta i chłopcy        

zajęli 3 miejsce.                                

Gratulacje !                                                      

Martyna Miłek kl. 6a 

Dnia 9 marca 

2015r.rozpoczęliśimy trzydniowe 

rekolekcje, które w tym roku odby-

wają się w kościele. Na początku 

ksiądz rekolekcjonista nauczył nas 

wierszyka. Później zadawał zagad-

ki, a potem była droga krzyżowa, 

w której osobiście uczestniczyłem 

– jako ministrant. 

Patryk Ślęzok kl. 4b   

 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

„Żyj tak, aby codziennie mieć  

do powiedzenia  

coś interesującego.”  

    Dzień Kobiet   
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       1 marca 2015 roku w sali gimna-

stycznej na terenie szkoły, odbył się 

pokaz taneczny. Z naszej szkoły wy-

stępowała kategoria złota, między in-

nymi: Julia Dworakowska, Zuzia Opar, 

Zuzia Kędzierska, Natalia Kajma, Mar-

tyna Harasiuk, Dominika Godlewska, 

Julia Majkowska, Hania Kurzyk i ja 

( jako najstarsza uczestniczka walczę 

o puchar). Najbardziej podobał mi się 

taniec bollywoodzki, a także hip-hop. 

Po występie odbyło się rozdanie dyplo-

mów. Myślę, że wszystkim się podoba-

ło, a zwłaszcza rodzicom, którzy tań-

czyli również z nami. 

                 Zosia Walczykiewicz 4b   

Z życia klasy II a 

20 lutego w ramach Zawodowego MIX-u odwie-

dziliśmy Ochotniczą Straż Pożarną w naszym mieście. 

Pan strażak pokazał nam przedmioty i urządzenia, w które 

wyposażony jest wóz strażacki i opowiedział nam do czego 

one służą. Mogliśmy zobaczyć wąż strażacki, piły, kaski, 

butlę z gazem, maski, wytwarzacz prądu. Każdy przez 

chwilę mógł posiedzieć w wozie. 

 To była bardzo ciekawa lekcja. Dzięki niej po-

znaliśmy na czym dokładnie polega praca strażaka i jak 

bardzo jest niebezpieczna. 

                                       Uczniowie kl. II a                                                                 

 W ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i 

uczymy ratować”, prowadzonego przez WOŚP, 

 27 lutego 2015 r. gościliśmy w naszej klasie ratownika 

medycznego Pana Dariusza Wasilewskiego. 

 Podczas zajęć poznaliśmy zasady udzielania 

pierwszej pomocy, ćwiczyliśmy układanie poszkodowanego w 

pozycji bezpiecznej i omówiliśmy etapy Łańcucha Przeżycia. 

 Nasze spotkanie było interesujące. 

Resko – bez barier? 
 17 marca 2015 r. uczniowie kl. II a SP Resko, 

podczas zajęć edukacyjnych – wycieczki klasowej – bada-

li, jakie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych znajdu-

ją się w naszym miasteczku. 

POKAZ TANECZNY 

 
Podczas sprawdzianu: 
 

- Czytaj uważnie polecenia. 
- Pisz czarnym długopisem. Prace pisane 
ołówkiem nie są sprawdzane! 

- Dbaj o staranność i estetykę zapisu. 
- Czytaj uważnie, do końca i ze zrozumie-
niem. 
- Odpowiadaj dokładnie na pytania. 
- Pisz zdania pojedyncze rozwinięte za-
miast złożonych. 
- Dbaj o staranność zapisu działań mate-
matycznych. 
- Działania matematyczne przelicz dwa 
razy. 

Przed sprawdzianem: 
 

- Dużo czytaj. 
- Wykonuj ćwiczenia ortograficzne i grama-
tyczne. 
- Ćwicz krótkie formy wypowiedzi. 

- Ćwicz umiejętność swobodnego wypowia-
dania własnych sądów, opinii na różne te-
maty. 
- Zawsze próbuj rozwiązać zadanie nawet, 
jeśli wydaje się trudne. 
- Poćwicz wykonywanie działań pisemnych. 
- Korzystaj z porad nauczycieli. 
- Bądź aktywny na lekcjach. 
 

Sprawdzian po klasie szóstej! Szóstoklasisto -   nie bój się go! 

Szkoły Podstawowej w Resku, w którym uczestni-

czyli uczniowie kl. I - VI wraz z wychowawcami, 

dyrekcją szkoły i innymi nauczycielami. Nad 

rzeką Regą spaliliśmy i utopiliśmy marzannę. 

Okazało się że na powitanie wiosny też było za-

ćmienie słońca. Zaćmienie słońca było można 

tylko zobaczyć przez płytę CD. W radosnych na-

strojach powróciliśmy do szkoły.                                 

Oliwier Junik kl. IV b       

  20.03.2015 odbyło się uroczyste powita-

nie wiosny. Poszliśmy z całą klasą oraz innymi 

uczniami . Zatrzymaliśmy się pod Urzędem Mia-

sta. Śpiewaliśmy piosenki i prezentowaliśmy swo-

je okrzyki. Doszliśmy do przystani kajakowej nad 

rzeką, spaliliśmy i utopiliśmy marzannę. Akurat w 

ten dzień było zaćmienie słońca. Oglądaliśmy to 

niezwykłe zjawisko przez płyty CD.  

                                Piotrek Szyntor 4B   

Dnia 20 marca tego roku odbył się 

Dzień Wiosny. Brały w nim udział klasy I-

VI. Najpierw poszliśmy pod Urząd Gminy, 

dzieci z klas I-III śpiewały piosenkę o wio-

śnie, później wszystkie klasy po kolei recy-

towały swój wierszyk. Stamtąd   przeszliśmy 

nad Regę, strażacy wrzucili podpaloną ma-

rzannę do rzeki. Oglądaliśmy przez płyty 

zaćmienie słońca. Po wszystkim wróciliśmy 

do klas. Dzieci z I-III zostały na ognisku. Ten 

dzień był naprawdę miły, ciekawy.  

           Natalia Gromek VI c                                                                                              

 "Wiosna, wiosna idzie, wiesz? 

Mówi on też. Zaraz wszyscy się zbierzemy i 

wiosennie poskaczemy! " 20 marca 2015 

barwny korowód wyruszył spod budynku 

 POWITANIE WIOSNY 

 „Gdzie kwitnie kwiat -  

musi być wiosna,  

a gdzie jest wiosna -   

wszystko wkrótce zakwitnie” 
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- Zapisuj każde działanie - każdy punkt 
może się przydać. 
- Nie powtarzaj wyrazów w bliskim sąsiedz-
twie. 
- Liczy się jakość a nie ilość napisanego 
tekstu. 
- Sprawdź poprawność wyniku z warunkami 
zadania. 
- Jeżeli zdążysz - przeczytaj raz jeszcze 
wypracowanie, dostaw brakujące przecinki i 
popraw błędy. 
- Rozwiązuj w pierwszej kolejności zadania 
łatwe - trudne pozostaw na zakończenie. 
- Systematycznie koduj (na karcie odpowie-
dzi) dobrze rozwiązane zadania. 
- Skup się na zadaniach, pracuj inten-
sywnie i pokaż wszystkim na co naprawdę 
Cię stać. Demonstruj swoje umiejętności 
jak najlepiej potrafisz. 

                                                                                              

Powodzenia!!! 



„Barwy ojczyste” 
Czesław Janczarski 
Powiewa flaga,  

gdy wiatr się zerwie, 
A na tej fladze,  
biel i czerwień, 

Czerwień to miłość, Biel serce czyste, 
Piękne są nasze  
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Gazetka Szkoły 
Podstawowej w Resku  
im mjr. H. Sucharskiego 

„Morze” 

Było morze, w morzu kołek, a na kołku 

był wierzchołek,  

na wierzchołku siedział zając i nogami 

wywijając śpiewał tak: 

 moje nogi pachną cudnie, rano, wie-

czór i w południe,  

gdy powąchasz jedną nogę to upad-

niesz na podłogę,  

gdy powąchasz obie nogi, to nie wsta-

niesz z tej podłogi, o nie, nie. 

             Mateusz Romaszko kl. VI b      

                                                      

„Tornado” 

Idzie wiatrem, idzie deszczem. 

Wielkie tornado. 

Porywa domy, porywa chmury, 

A na niebie słońce świeci 

I świeci cały czas… 

                 Kornel Soroczyński kl. VI b 

Dnia  10 marca  2015r. uczestni-

czyłem  w wieczorku   poetyckim, 

którego tematem było wyzwolenie Re-

ska. Czytaliśmy  wiersze, rysowaliśmy  

pomniki , śpiewaliśmy  pieśni  patrio-

tyczne. Najbardziej podobała mi   się 

pieśń  pt.: „Wojenko ,  wojenko”, którą 

śpiewałem również w Dniu Patrona – 

mjr. H. Sucharskiego. Dowiedziałem się 

dużo na temat  historii naszego rodzin-

nego miasta Reska. 

Bardzo mi się to podobało, chciałbym 

uczestniczyć w następnych takich wie-

czorkach.                     

                         Kacper  Bandos  Kl VI c   

 

       Dnia 10 marca 2015r. odbył się 

wieczorek poetycki. Tematem było 70-lecie 

wyzwolenia Reska. Czytaliśmy wiersze, ryso-

waliśmy pomniki i śpiewaliśmy pieśni patrio-

tyczne. Najbardziej podobał mi się konkurs na 

najładniejszy i najbardziej pomysłowy pomnik. 

Myślę, że wszyscy wyszli zadowoleni. Chętnie 

wezmę udział w następnym wieczorku – w 

czerwcu. 

                     Zosia Walczykiewicz IV B 

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

„Kolorowa kartka” 

Kolorowa kartka, 

Biało – niebiesko – czarna , 

Literki, imiona i kwiatki. 

Najpierw była biała, 

Teraz stała się kolorowa. 

                               Agata Has kl. VI b 

„Biały wilk” 

W pewną zimową noc, 

było widać tylko białego wilka i zorzę 

polarną. 

Na niebie pojawiły się znaki, 

na które wilczyca patrzyła tak, jakby 

znaczyły coś bardzo ważnego. 

Jej wycie, przypominało piękną melo-

dię, jak w takim teatrze za rogiem. 

Widać było, że wciągnęło ją wpatrywa-

nie się w zorzę. 

Po chwili odpłynęła razem z nią i nigdy 

więcej jej nie zobaczyłam. 

                  Hanna Pałubiak kl. VI b       

                                                                         

 Pomysły  - wiersze: SZÓSTOKLASISTÓW  

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

Nakład : 30 szt. 

Cena : 50gr. 

 Wieczorek poetycki  


