
Tradycje wielkanocne w moim domu 

01.04.2015 r. Prima aprilis,  

Międzynarodowy Dzień Książki  

dla Dzieci,  

SPRAWDZIAN szóstoklasisty 

05.04.2015 r. Dzień Leśnika  

                   i Drzewiarza 

05–06.04.2015 r. Święta Wielkanocne 

07.04.2015 r. Światowy Dzień Zdrowia 

11.04.2015 r. Dzień Radia 

14.04.2015 r. Dzień Ludzi Bezdomnych 

15.04.2015 r. Międzynarodowy Dzień  

                    Kombatanta 

16.04.2015 r. Dzień Sapera 

22.04.2015 r. Dzień Ziemi 

23.04.2015 r. Światowy Dzień Książki  

                    i Praw Autorskich 

29.04.2015 r. Międzynarodowy Dzień  

                    Tańca 

Zdrowia, szczęścia 

 i radości 

niech wam uśmiech 

 w sercach gości, 

a zajączek piękny, biały 

niech przyniesie  

koszyk cały 

jajek złotych, kolorowych 

 Co roku w  Wielką 

Sobotę chodzę do kościoła 

ze święconką, w której zwy-

kle znajdują się: sól, pieprz, 

chleb lub bułka, baranek 

wielkanocny, pisanka, 

chrzan, wędlina. Następne-

go dnia jemy przepyszne – 

już poświęcone – pokarmy, 

podczas śniadania wielka-

nocnego. 

          Zosia Walczykiewicz 4b 

Wielkanoc - najstarsze i naj-
ważniejsze święto chrześcijański
e upamiętniające zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa (ang. 
resurrection), obchodzone 
przez Kościoły chrześcijańskie. 
W chrześcijaństwie wprawdzie 
każda niedziela jest pamiątką 

zmartwychwstania Chrystusa, ale 
Niedziela Wielkanocna jest z nich 
najbardziej uroczysta.  

 KALENDARIUM: 

Ważne tematy: 

  Ekologia w klasie I 

 Zmagania aktorskie!!! 

 Rywalizacja sportowa! 

 Jakie uroczystości miały miejsce 

w Siekierkach 

 Z życia klasy III b! 

 Relacja z KONKURSÓW! 

 Dzień Ziemi— czego się dowie-

dzieliśmy o wiatrakach? 

 Szóstoklasiści odwiedzili        

GIMNAZJUM!!! 

 Warsztaty ekologiczne, 
Przedstawienie dla przed-
szkolaków 

2 

 XXI Szkolny Przegląd 
Teatralny, 
Zawody sportowe 

2 

 Sztandar Szkoły  
w Siekierkach 

2 

 Zajęcia otwarte w III  b i 
wizyta klasy w schronisku 
dla  zwierząt 

3 

 Relacja z Gminnego Kon-
kursu Mitologicznego, 
Obchody Dnia Ziemi  

 3 

 Szóstoklasiści  
w GIMNAZJUM 

3 

 Turniej Wiedzy Pożarni-
czej i Bezpieczeństwa  
Ruchu Drogowego 

 4 

W tym numerze: 

 KWIECIEŃ 2015 

Gazetka Szkoły Podstawowej w Resku  
im mjr. H. Sucharskiego 

 Rok szkolny 2014/15, Numer 8 

 



       W piątek, 27 marca 2015 roku do 
naszej szkoły przyjechali przedstawicie-
le firmy IKEA. Firma ta zajmuje się 
produkcją mebli. 
     Uczyliśmy się  rozpoznawać  odpa-
dy.  Dowiedzieliśmy się  na czym pole-
ga segregacja śmieci i dlaczego jest 
ona tak ważna. Uczestniczyliśmy w 
quizie wiedzy na temat ochrony środo-
wiska. Mieliśmy dużo pytań, na które 
otrzymaliśmy odpowiedzi. Wiemy już, 
co to są odpady, segregacja, a nawet 
recykling. Niektórzy  z nas już od daw-
na oddzielali z rodzicami szkło, papier, 
plastik i metale. Będziemy  pomagać 
dorosłym w prawidłowej gospodarce 
odpadami w naszych domach. 
      Na końcu wszyscy dostaliśmy prak-
tyczne upominki takie jak chustki,  od-
blaskowe opaski na rękę, dzięki którym 
jesteśmy widoczni gdy jest ciemno. 

            Było bardzo fajnie,  dużo się 
nauczyliśmy. 
                 Lena Szawarska kl.I a                                                         

zowska, p. E. Babec – Jarosz i p. M. 

Lipka – Harasiuk ogłosiła wyniki. W 

klasach piątych wygrała klasa V c, , a 

klasach młodszych klasa III a. Zwy-

cięzcy otrzymali dyplomy, słodki tort i  

reprezentowanie szkoły w Powiato-

wym Przeglądzie Teatralnym. 

         Przegląd Teatralny bardzo mi się 

podobał. Mam nadzieję, że następne 

będą równie udane jak ten. 

                                                                                                                          

Kacper Cichewicz kl. VI c 

      Dnia 15 kwietnia 2015 r. w Centrum 

Kultury  odbył się Szkolny Przegląd 

Teatralny, którego byłem prowadzącym 

wraz z Mileną Łażewską z kl. VI. 

      Przegląd był podzielony na dwie 

części. Pierwsza to występy klas piątych 

z naszej szkoły, a druga to występy klas 

I-II ze szkoły w Łosośnicy i klas I, II, III 

z naszej szkoły. Spotkanie rozpoczęła o 

godz. 9.00 wicedyrektor szkoły pani Ga-

briela Łachmanowicz. Po tym uroczy-

stym otwarciu rozpoczęły się występy. 

Każda grupa pokazała bardzo ciekawe 

przedstawienie. Po obejrzeniu wszyst-

kich spektakli czteroosobowa komisja w 

składzie: p. S. Grabowska, p. B. Brzo-

Wyjazd Sztandaru Szkoły      

na uroczystość do Siekierek 

XXI Szkolny Przegląd Teatralny 

W pierwszych dniach kwietnia ucznio-

wie naszej szkoły brali udział w zawodach spor-

towych.                                                                         

08 0.4.2015 r. miały miejsce biegi przełajowe w 

Radowie Wielkim, w których Julian Nadzieja z 

kl. IV a zajął III miejsce w kategorii klas III – 

IV. Wszyscy dostali dyplomy i zostali poczęsto-

wani kiełbaskami.  

09. 04. 2015r. odbyły się zawody w piłkę koszy-

kową, w których naszą szkolę reprezentowała 

drużyna składająca się z chłopców klas VI. Ry-

walizacja między szkołami z Koszalina, Golenio-

wa, Wałcza, Stargardu  Szczecińskiego i Reska 

zakończyła się dla nas na V miejscu. 

               Gratulujemy zwycięzcom i życzymy 

dalszych sukcesów!!!            Uczestnicy  
 

motyle wywołały uśmiech na wielu malut-

kich  twarzyczkach. Zainteresowanie dzieci 

wzbudziły ciekawe dialogi, kolorowe kostiu-

my oraz śpiewane przez aktorów piosenki. 

Dzieciom teatrzyk bardzo podobał się. 

       Po obejrzeniu przedstawienia przed-

szkolaki w ramach podziękowania zaśpie-

wały starszym kolegom wiosenne piosenki i 

zaprosiły wszystkich aktorów o wspólnej 

zabawy przy muzyce. Spotkanie, w którym 

dzieci brały udział, było wyjątkową okazją 

do wzajemnego zintegrowania się i osią-

gnięcia osobistych sukcesów przez każde 

dziecko. Zajęcia te zintegrowały społecz-

ność szkolną i przedszkolną, wytworzyło się 

poczucie wspólnoty, ale przede wszystkim 

była to świetna zabawa. 

           Monika Lipka-Harasiuk 

 Dnia 26.03.2015 r. dziesięcioro 

wychowanków świetlicy szkolnej przy Szko-

le Podstawowej w Resku pod opieką p. Mo-

niki Lipka-Harasiuk gościło w Przedszkolu 

Miejskim im. Kubusia Puchatka. Zaprezen-

towali przedszkolakom z grup 3 i 4- latków  

przedstawienie teatralne pt. ”WITAJ WIO-

SNO”.  Podczas inscenizacji można było 

zaobserwować, jak znakomicie dzieci wcie-

liły się w swoje role i z jakim zaangażowa-

niem prezentowały swoje umiejętności 

zgromadzonej widowni. Aktorzy w przy-

stępny i zabawny sposób przedstawili istot-

ne zagadnienia związane ze zmianami 

jakie zachodzą w przyrodzie na przedwio-

śniu.  Zwrócili przedszkolakom uwagę na 

charakterystyczne cechy tej pory roku, 

zjawiska które mają miejsce właśnie wio-

sną. Kolorowe postaci takie jak Pani Wio-

sna, biedronka, słońce, deszcz, ptak czy też 

Przedstawienie dla przedszkolaków  „Wycięty las  

Szumi już tylko w nas”. 

 

Jan Sztaudynger  

 Sprawozdanie  

z warsztatów ekologicznych 

Str. 2  

Rywalizacja sportowa  

 W sobotę 18 kwietnia 2015r. 

sztandar naszej szkoły wybrał się na 

uroczystość 70 rocznicy forsowania Odry 

do Siekierek. Sztandar uczestniczył we 

Mszy Świętej Polowej i  w uroczystości 

przy Pomniku Wdzięczności 1 Armii 

Wojska Polskiego.  

              Martyna Miłek kl. 6a  



 Dnia 27 marca w naszej klasie 
odbyły się zajęcia otwarte. Do naszej 

klasy przyszli rodzice niektórych dzieci, 
aby pokazać nam jak robić ozdobne 
pisanki. Na początku nasza pani 
przywitała rodziców. Następnie przec-
zytała nam wiersz pt. „ O czym mówią 
pisanki?”. Po wysłuchaniu wiersza od-
powiadaliśmy na pytanie zawarte w 
tytule wiersza. Później mama Huberta 
pokazała nam jak wykonać Kurczaka w 
koszyczku. Mama Ani nauczyła nas jak 
ozdobić jajko muliną i cekinami. Gdy już 
wszyscy poznaliśmy przedstawione 
techniki zaczęliśmy wykonywać swoje 
własne prace. Było takie zamieszanie!. 

Na koniec zajęć zrobiliśmy wystawę 
naszych jajek, a pani nam je oceniła. 
Cały dzień bardzo mi się podobał i na 
pewno zapamiętam go na długo. 

Martyna Kowalczyk kl. III b  

 Zajęcia otwarte w III b 

ny Bartkowiak były uczennice: Kinga i 

Alicja Szcześniak. Jury w składzie: p. Ka-

tarzyna Pesta – Kędzierska, przewodni-

cząca Rady Rodziców przy SP Resko, p. 

Ewa Babec – Jarosz, nauczycielka logope-

da oraz p. Renata Siarkiewicz, nauczyciel-

ka SP nr 2 w Łobzie oceniały różnorodne 

zadania konkursowe. Pięknie wypadła 

konkurencja zwana Prezentacją grupy. 

Uczniowie jak prawdziwi aktorzy zagrali 

swoje role. Później musieli rozwiązać test, 

krzyżówkę, rozpoznać sylwetki bogów. 

Doskonale poradzili sobie ze znajomością 

    20 kwietnia 2015r. Szkołę 

Podstawową w Resku odwiedzili 

bogowie i różni bohaterowie z mitologii 

greckiej. Jak co roku, na zaproszenie 

organizatorów, na konkurs mitologiczny 

uczniów klas piątych „Znam mitologię” 

przyjechali uczniowie : z SP Bełczna, SP 

Łobez nr 2 i SP Starogard  oraz gospoda-

rze SP Resko.  

     Konkurs uroczyście otworzyła dyrek-

tor Szkoły Podstawowej w Resku –pani 

Violetta Dynarska- Adamowicz. Asy-

stentkami prowadzącej konkurs, p. An-

mitologicznych frazeologizmów. 

W przerwie dzieci otrzymały słodki poczę-

stunek i napoje. 

      Rywalizacja przebiegała w miłej, sympa-

tycznej atmosferze, ale wyniki ostateczne 

wyglądały następująco:  I miejsce zajęła SP 

Łobez nr 2, II miejsce – SP Starogard, III 

miejsce – SP Bełczna. 

SP Resko okazała się bardzo koleżeńska i 

oddała  podium wszystkim gościom. 

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy, rogi 

obfitości pełne słodyczy oraz nagrody książ-

kowe. 

                                 Organizatorzy  

 KLASY VI w GIMNAZJUM 

na farmę wiatraków. Resko zasila w energię 

wiatrową 7 wiatraków. Opiekun farmy przedsta-

wił nam budowę turbiny, rozmiary, parę 

słów powiedział na temat bezpieczeństwa. 

Najmniejsza odległość, w jakiej znajdują 

się wiatraki, to 500m od zabudowań. Kla-

sy czwarte miały do wykonania zadanie z 

przyrody: zmierzyć obwód wiatraka, jego 

długość i źródło. Po powrocie, dane prze-

nieśliśmy na kartę odpowiedzi. Dowie-

działem się dużo na temat ekologicznego 

pozyskiwania energii, miło spędziłem 

czas, pogoda dopisała. 

                   Szymon Kościuk kl. IV b 

                  Dnia 22 kwietnia 2015 roku 

z okazji Dnia Ziemi nasza szkoła zorga-

nizowała wycieczkę pod wiatraki, które 

wytwarzają energię. Pojechaliśmy wszyscy 

autobusem. Pani tłumaczyła nam jak zbudo-

wany jest wiatrak i do czego on służy. Li-

czyliśmy z ilu części się składa. 

                  Po powrocie do szkoły zostało 

zorganizowane ognisko, na którym piekli-

śmy kiełbaski. Po ognisku mieliśmy wyko-

nać prace plastyczne na temat wiatraków. 

Następnie na lekcji j .angielskiego budowa-

liśmy wiatraki z papieru. 

                  Wszyscy bardzo miło spędzili-

śmy ten dzień i dużo się nauczyliśmy. 
                   Lena Szawarska kl.. I a  

         Dnia 22.04.2015.r był wy-

jazd ze szkoły w okolice Lubienia  Dolnego, 

     Dnia 24.04.2015 r. wszystkie klasy 6 

udały się do gimnazjum, gdzie odbywały 

się zawody sportowe. 

      Na początku dostaliśmy po cukier-

ku, których nazwy kwalifikowały do 

odpowiedniej grupy, np. ,, Kiss me'' to 

grupa zielonych całusków. Następnie 

udaliśmy się na lekcje tańca, j. angiel-

skiego i chemii. Potem był grill, po któ-

rym przeszliśmy na Orlik kibicować 

drużynom grającym w piłkę nożną i 

udaliśmy się na halę sportową, gdzie 

było spotkanie z olimpijczykami. Po 

spotkaniu odbyły się rozgrywki sporto-

we dla klas Vi i gimnazjum. Po czym 

udaliśmy się z powrotem do szkoły. 

       Ten dzień był naprawdę niezwykły.  

                      Emilia Kotłów kl. VI c 

 Dzień Ziemi  

„Nieczułego  

na niedolę zwierząt 

i ludzka niedola  

nie wzruszy „ 
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Zadanie:  Znajdź takie same pi-

sanki i pokoloruj je identycznie .  

Wyszukał Piotrek Szyntor z kl. IV b 

III Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny              

już za nami! 

Z WIZYTĄ W SCHRONISKU 

DLA PSÓW 

8 kwietnia całą klasą pojechali-

śmy do schroniska dla bezdomnych psów 

w Sosnowicach. Na początku wyprawy 

pani kierownik schroniska opowiadała 

nam dużo   o rasach psów, o tym jak się 

nimi opiekować. Następnie poszliśmy 

oglądać wszystkie pieski przebywające w 

schronisku. Potem zrobiliśmy sobie parę 

zdjęć przy uzbieranej przez nas karmie. 

Wszystkie pieski w schronisku były cu-

downe. Moim zdaniem wyjazd był bar-

dzo ciekawy. Uważam, że takie wyjazdy 

wiele nas uczą. 

Martyna Kowalczyk kl. III b  



Na Wielkanoc od króliczka, 

niech wam wpadnie do koszyczka 

niezła kasa i kiełbasa, 

radość życia, coś do picia 

i na miłość chęci tyle, 

byście mieli wszystko w tyle. 

Niech zajączek w koszyk wskoczy, 

Mokry dyngus Cie zaskoczy, 

jajko będzie smakowało, 

i brzuch będzie radowało 

Wesołych Świąt Alleluja ! 

 

Wyszukała: Emilia Kotłów kl. VI  c 

Redaktor naczelny: Martyna Miłek 
 
Redakcja: Hania Śledzik, Zuzia Nerka, Emilka 
Kotłów, Hania Pałubiak, Monika Majczyk 
 
Oprawa graficzna: Joanna Knap 
Opiekun:  
Joanna Knap (IV-VI),  
Anetta Kulesza (I-III) 
Współpraca: 
Justyna Walczykiewicz, Marzanna Muszyńska 

Gazetka Szkoły 
Podstawowej w Resku  
im mjr. H. Sucharskiego 

Szcześniak III.  Otrzymały puchary, 

dyplomy ,medale i nagrody książkowe, 

które wręczyli im Burmistrz Reska 

pan Arkadiusz Czerwiński oraz Prezes 

ZPOSP RP pan Krzysztof Paluch. 

  Zwycięzcom gratulujemy , a za Mary-

się Strózikowską  która będzie repre-

zentowała nasz powiat łobeski w woje-

wódzkich eliminacjach Ogólnopolskie-

go Turnieju Wiedzy Pożarniczej trzy-

mamy kciuki i życzymy zwycięstwa. 

                Organizatorzy 

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

15 kwietnia 2015r. w budyn-

ku OSP w Resku  w godz. 13:00 - 16:00 

odbyły powiatowe eliminacje Ogólno-

polskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-

czej. W eliminacjach Szkołę Podstawo-

wą z Reska reprezentowali uczniowie: 

Maria Strózikowska z klasy IV B, Kry-

stian Woroniuk  z klasy V A oraz Kin-

ga Szcześniak z klasy V B. 

 Turniej składał się z dwóch 

części: w pierwszej wszyscy uczestnicy 

rozwiązywali test składający się z 20 

pytań , w drugiej części  pięciu uczest-

ników turnieju (z naszej szkoły Maria 

Strózikowska i Kinga Szcześniak), 

którzy w teście uzyskali najwięcej 

punktów odpowiadało ustnie na pięć 

pytań przez siebie wylosowanych. 

Nasze dwie uczennice zajęły zaszczyt-

ne miejsca na " podium" , i tak: Maria 

Strózikowska zajęła I miejsce ,a Kinga 

Powiatowe eliminacje  
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej  

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

Nakład : 30 szt. 

Cena : 50gr 

Szkolne eliminacje Ogólno-

polskiego Turnieju Bezpie-

czeństwa Ruchu Drogowego  

 18 kwietnia 2015r. w budynku 

Szkoły Podstawowej odbyły się szkolne 

eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju  

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-

go. Wzięło w nich udział 21 

uczniów z klas IV - VI. W wyniku 

eliminacji wyłoniono trzyosobową 

drużynę w składzie : Kacper Pa-

sieka z klasy V B, Piotr Miszczy-

szyn z klasy V A oraz Paulina 

Turzyńska z klasy V B, która 

będzie reprezentowała naszą 

szkołę w eliminacja powiatowych 

. Czwartoklasistą , który najlepiej 

rozwiązał test jest uczeń klasy IV 

A Hubert Ciepliński. 

Nagrody ufundowane przez Cen-

trum Kultury w Resku otrzymają 

uczniowie: Kacper Pasieka V B, 

Piotr Miszczyszyn V A , Wiktoria 

Sałapata VI C, Paulina Turzyń-

ska V B, Jakub Król IV C i Hu-

bert Ciepliński IV A. 

Gratulujemy zwycięzcom . 

                          Organizatorzy        


