
XII Gminny Konkurs Ortograficzny  

o Pióro Burmistrza Reska — lista finalistów: 

01.05.2015 r. Święto Pracy 

02.05.2015 r. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Pol-

skiej 

03.05.2015 r. Święto Narodowe Trzeciego Maja 

04.05.2015 r. Dzień Straży Pożarnej 

05.05.2015 r. Dzień Walki z Dyskryminacją 

                    Osób Niepełnosprawnych 

08.05.2015 r. Dzień Zwycięstwa, 

  Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek 

09.05.2015 r. Dzień Europy 

15.05.2015 r. Międzynarodowy Dzień Rodzin 

18.05.2015 r. Międzynarodowy Dzień Muzeów 

22.05.2015 r. Dzień Praw Zwierząt 

23.05.2015 r. Światowy Dzień Żółwia 

24.05.2015 r. Europejski Dzień Parków Narodo-

wych 

26.05.2015 r. Dzień Matki 

31.05.2015 r. Światowy Dzień bez Papierosa 

Święta  majowe 

Dnia 30.04.2015 r. ucznio-

wie klas IV -  VI wzięli udział w 

apelu szkolnym upamiętniającym 

Święta majowe. 

Uczniowie klas V i VI 

przedstawili krótki rys historycz-

ny obchodzonych świąt; 1 maja –

Święto Pracy, 2 maja Święto Flagi 

Państwowej i 3 maja Święto Kon-

stytucji. Całość została ubarwiona 

pięknymi utworami poetyckimi.  

Na koniec wszyscy odśpie-

wali hymn państwowy. Powagi całe-

mu wydarzeniu nadał towarzyszą-

cy tej chwili Sztandar Szkoły. 

Joanna Knap, Anna Miszczyszyn  

Kategoria klas I-II 

1. Olbrich Pola     kl. II b     

2. Jędrzejczak Bartosz   kl. II a          

Kategoria klas III-IV 

1. Kajma Natalia    kl. III a      

2.Walczykiewicz Zofia kl. IV b                           

Kategoria klas V-VI 

1. Śledzik Hanna        kl. VI a       

2. Krakowiak Kamil   kl. VI b       

 Kalendarium:  

Ważne tematy: 

 Kto zwycięży w Konkursie 

Ortograficznym? 

 Relacja z biegów o strzałę  

    Widanta. 

 Debatowaliśmy nad naszym 

bezpieczeństwem!!! 

 Jak obchodziliśmy tegoroczny 

Dzień Zwycięstwa? 

 Szóstoklasiści w Zakopanem!!! 

 Ciekawe eksperymenty w Aka-

demii Odkrywców. 

 Sukcesy w Turnieju Wiedzy  

Pożarniczej! 

 

Finaliści Konkursu Orto-
graficznego. 

1 

Resko biega, 
Debata o bezpieczeń-
stwie na drodze 

2 

Obchody Dnia Zwycię-
stwa. 

2 

 Wycieczka do Zakopa-
nego kl. VI, 
Akademia Odkrywców 

3 

 Gala Olimpijczyków, 
Integracja w GIMNA-
ZJUM 

3 

 Wojewódzki Turniej  
Wiedzy Pożarniczej, 
Dzień Ziemi 

4 

 Twórczość uczniowska 4 

W tym numerze: 

 MAJ 2015 
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FINAŁ - 25.05.2015 r.  

GRATULUJEMY!!!                       

ŻYCZYMY POWODZENIA!!!  

Joanna Knap 



1 maja 2015r. odbył się II bieg o 

strzałę Widanta, w Resku. Biegi były po-

dzielone na kategorie - od przedszkola do 

60, 70 latków. Nagrodę można było otrzy-

mać, jeśli na mecie uplasowało się na miej-

scach: 1, 2, 3, 4 i 5. Ja biegłem w kategorii  

klas 3-4 chłopcy. Jak dotarłem do mety to 

zaczęły mi nogi wibrować. 

A kim byli Widantowie? 

Pierwszymi właścicielami słowiańskie-

go  grodu nad Regą  byli Borckowie i Wi-

dantowie – możne rody  pomorskie. Wznie-

śli oni tu w XIII wieku zamek i nadali pra-

wa miejskie Resku - najpierw w 

1255r.  jeden z Borcków  wspólnie 

z  synami Johannem i Jakobem, a w 1288 

Przybysław i  Johann Widantowie wraz z 

ojcem.  Na cześć  tych ostatnich, aby oca-

lić od zapomnienia  wielki ród pomorski, 

impreza  sportowa nosić będzie na-

zwę:  Bieg o strzałę Widanta. 
Oliwier Junik IV B  

 

Ostatnie moje zawody od-

były się  01.05.2015r w 

Resku. O  Strzałę Widanta były to biegi na 

dystans ok 400m.Zająłem 1 miejsce i dosta-

łem grę planszową, medal i dyplom . Po 

zawodach pojechałem do domu te zawody 

mi się podobały, czekam na kolejne. 

                                                                                 

Julek Nadzieja kl 4a 

szkola Miejskiego , Gimnazjum, DPS – u. Przemo-

wę wygłosiła przewodnicząca Rady Miejskiej pani 

Renata Kulik. Głos zabrał również pan Jan Mu-

szyński, kombatant wspominający czasy II wojny 

światowej. 

                              Kamil Brzeziński kl IV b  

8 maja 2015 r. uczestniczyłem 

wraz z klasą w uroczystości y okazji Dnia 

Zwycięstwa. W okresie istnienia Związku 

Radzieckiego, Dzień Zwycięstwa (9 maja) 

był obchodzony we wszystkich krajach blo-

ku wschodniego.  

Najpierw udaliśmy się pod Urząd Miasta 

Reska, potem, w towarzystwie sztandaru 

SP Resko, pod opieką pani wicedyrektor 

Gabrieli Łachmanowicz i pani od j. polskie-

Dnia 8 maja 2015r. obchodziliśmy Naro-

dowy Dzień Zwycięstwa, upamiętniający zakończe-

nie II wojny światowej. Jednocześnie został znie-

siony komunistyczny dekret z 1945 roku, na pod-

stawie którego za koniec wojny przyjęto 9 maja, 

podobnie jak w Rosji. 

 Pod pomnikiem „Ku czci poległych bohaterów wal-

czących o wolność i niepodległość Ojczyzny, w 

latach 1939 – 45” przy Szkole Podstawowej w Re-

sku odbywały się  uroczystości z udziałem sztanda-

ru SP Resko, uczniów klasy IV b , pani wicedyrektor 

Gabrieli Łachmanowicz, oraz pani Beaty Madej- 

nauczycielki języka polskiego, opiekunki sztandaru. 

Wiązanki kwiatów składali przedstawiciele społecz-

ności uczniowskiej naszej szkoły, a także  pracowni-

cy innych instytucji z Reska: Nadleśnictwa, Przed-

go Beatą Madej, poszliśmy pod pomnik 

szkoły. Zostały złożone wiązanki kwiatów. 

Przemowę wygłosiła przewodnicząca Rady 

Miejskiej pani Renata Kulik Ten dzień 

zapadnie w mojej pamięci na bardzo długo. 

Głos zabrał również Pan Muszyński kom-

batant pamiętający II wojnę  światową. 

                             Jakub Krzywiński IV b  

 

8 maja 2015r. odbyło się Święto 

Zakończenie działań wojennych. My klasa 

IVB jedyni oprócz sztandaru szkolnego i 

innych szkół poszliśmy na uroczystość z Pa-

nią Beatą Madej. Uroczystość odbyła się koło 

szkoły przy pomniku „Cześć poległym boha-

terom  w walce o wolność i niepodległość 

ojczyzny w latach 1939 – 1945”. Uroczystość 

prowadziła pani Renata Kulik. Uroczystość 

trwała niecałe dwie lekcje czyli 80 minut. 

Głos również zabrał pan Jan Muszyński . 

               Oliwier Junik IV  B 

 Obchody Dnia Zwycięstwa—08.05.2015 r. 

zabrali zaproszeni goście : pani poli-

cjant, ratownik medyczny oraz prezes 

OSP w Resku. Uczniowie odpowiadali 

na pytania które dostali. Na koniec był 

pokaz straży pożarnej. Mam nadzieje 

że odbędzie się więcej takich debat.  
                                                                                   

Martyna Miłek kl. 6a 

Do udziału w debacie organizato-

rzy zaprosili przedstawicieli służb porządko-

wych i ratowniczych, którzy opowiedzieli 

uczniom, jak należy zachować się w czasie 

wypadku komunikacyjnego oraz przedstawi-

li najważniejsze działania podejmowane 

przez reprezentowane służby w zakresie 

zwiększania bezpieczeństwa drogowego. 

Uczniowie mieli również okazję wykazać 

się znajomością przepisów ruchu drogowe-

go i zasad bezpiecznego zachowania się na 

drodze. 

Mamy nadzieję, że zdobyta podczas 

spotkania wiedza pozwoli uczniom bez-

pieczniej poruszać się po naszych drogach. 
Dominika Walentynowicz, Joanna Knap 

 

W naszej szkole odbyła się 

debata na temat "Bezpiecznego poru-

szania się na drodze". Na debacie głos 

Edukacja w zakresie bezpiecznego 

uczestnictwa w ruchu drogowym ma do 

odegrania kluczową rolę w walce z zagroże-

niem na polskich drogach. Umiejętności  i 

wiedza, właściwa postawa i zachowanie w 

ruchu drogowym są czynnikami najważniej-

szymi dla najmłodszych najmniej chronio-

nych użytkowników dróg. Wypadki drogo-

we są poważnym problemem społecznym. 

Najbardziej narażeni na utratę zdrowia i 

życia są młodzi, niechronieni uczestnicy 

ruchu drogowego a więc piesi i rowerzyści. 

W związku z realizowanym w 

Szkole Podstawowej w Resku konkursem 

„Bezpieczna Szkoła” organizowanym przez 

Komendę Wojewódzką Policji w Szczeci-

nie, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskie-

go Województwa Zachodniopomorskiego 

zorganizowano debatę społeczną, której 

tematem było „Bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym”. 

 Debata o BEZPIECZEŃSTWIE 

„ Bieganie to nie 

wszystko, ale wszystko 

bez biegania jest 

niczym”   

 Bieg o strzałę WIDANTA —  Resko Biega!!! 

Str. 2   



Najbardziej na wycieczce 

podobały mi się: Morskie Oko, Kaspro-

wy Wierch, Gubałówka i Wadowice, w 

których zjedliśmy pyszne papieskie 

kremówki. Na Morskie Oko musieliśmy 

iść pieszo  parę kilometrów. Było tam 

bardzo ładnie, wracaliśmy bryczkami z 

końmi. Na Kasprowy Wierch wjeżdża-

liśmy i zjeżdżaliśmy górską kolejką. 

Niektóre osoby chętne poszły na sam 

szczyt. Na Gubałówkę wchodziliśmy 

pod górę, a zjeżdżaliśmy wyciągiem.  

Wycieczka była udana, miło spędziliśmy 

czas.  

                   Natalia Gromek VI c  

Wycieczka klas VI — Zakopane (17 –23 .05.2015 r.) 

środek wybiegły dzieci z klas  I-III. Każda 

grupa miała inny kolor koszulek, a grup było 

pięć. Były to kolory flagi olimpijskiej i dzieci 

zrobiły z siebie właśnie tą flagę . Niebieski 

oznaczał Europę, żółty Azję , czarny Afrykę, 

zielony Australię i czerwony Amerykę. Po 

tym odbyło się  wyprowadzenie sztandarów i 

niektórych grup. Na tym gala się nie zakoń-

czyła, było wiele różnych pokazów, występów 

oraz spotkania z olimpijczykami.  

                             Adrian Ostrowski kl. VI a 
  25 kwietnia 2015 roku UKS SP 

Resko i Sztandar naszej szkoły wybrali się 

na Dzień Olimpijski do Łobza. Zebrali się 

tam różne kluby sportowe i sztandary z po-

wiatu łobeskiego. Na uroczystości odbyło się 

przedstawienie, zapalenie znicza olimpijskie-

go i ułożenie przez dzieci kół olimpijskich. 

                       Martyna Miłek 6a 

     Dnia 25.04.2015 r. w Łobzie od-

była się gala z okazji  Dnia Olimpijczyka.                                                                

O godzinie 12:00 było uroczyste wprowa-

dzenie sztandarów między innymi Szkoły 

Podstawowej w Resku i przedstawicieli 

wszystkich pobliskich organizacji związa-

nych ze sportem. Po tym została wygłoszo-

na przemowa otwierająca całą galę , a na-

stępnie zostali przedstawieni wszyscy 

przybyli na uroczystość dawni wybitni olim-

pijczycy z zachodniopomorskiego, którzy 

zrobili coś dla polskiego sportu. Następnie 

odbyło się przedstawienie opowiadające 

całą historię igrzysk olimpijskich, np. o tym, 

że kobiety nie mogły startować w igrzy-

skach i o przerwach spowodowanych wojna-

mi. Po przedstawieniu uczniowie z Gimna-

zjum w Resku wnieśli flagę olimpijską, któ-

ra została rozwieszona. Następnie została 

zapalona olimpijska świeca. Później na sam 

Dnia 24.04.2015r. klasy VI były w 

gimnazjum od godziny 9:00 do 14:00  spędzili-

śmy bardzo miło czas. Uczennice rozdawały 

cukierki, a inni uczniowie byli przewodniczą-

cymi grup które wzięły takie same cukierki. 

Ja byłam w grupie brzoskwinek. Najpierw 

byłyśmy w budynku liceum i mieliśmy zajęcia 

z chemii, później znów w liceum na sali mieli-

śmy naukę tańca. W końcu przeszliśmy do 

gimnazjum na zajęcia z języka niemieckiego. 

Po tych ciekawych zajęciach mieliśmy grilla, 

każdy dostał kiełbaskę, a ci którzy chcieli 

podchodzili po picie. Później na hali było spo-

tkanie z olimpijczykami, a następnie z uczest-

nikiem programu The Voice Of Poland panem 

Przemkiem Radziszewskim. Pan Przemek 

zaśpiewał nam dwie piosenki pierwsza to „ 

O’sole mio „Giovanniego Capurro a druga to 

„Umbrella” Rihanny . Po występie odbyły się 

zawody sportowe klas VI SP i  I, II, II gimna-

zjum. Ciekawie spędziliśmy ten dzień i bardzo 

mi się podobało.  

Natalia Gromek kl. VI c  

Gala z okazji  Dnia Olimpijczyka  Integracja klas VI  

w gimnazjum 

podobała mi się kula plazmowa, gdy przy-

kładało się włączony kalkulator to on się 

wyłączał. Podobały mi się też: Figura Lis-

sajousa (rysowanie piaskiem), złudzenia 

deformujące długość, półkule magdebur-

skie, kołyska Newtona, prędkość dźwięku i 

mikroskop stereoskopowy. 

Szymon Kościuk kl. IV b 

20.05 – 21.05 2015r., w sali gim-

nastycznej SP Resko odbyła się Akademia 

Odkrywców. To było niezwykłe doświad-

czenie  w moim życiu. Odwiedziłem wiele 

stanowisk, jednym z moich ulubionych była 

kula plazmowa. Gdy położyło się rękę na 

kuli, powoli ogrzewała ona dłoń. Gdy przy-

łożyło się do niej kalkulator, pokazywał 

różne dziwne kombinacje. Interesują mnie 

zjawiska fizyczne, w przyszłości chciałbym 

zostać fizykiem. 

                               Oliwier Junik IV B 

21.05 2015r. byliśmy na wy-

stawie eksperymentów. To był najcie-

kawszy dzień w szkole. Najbardziej 

Akademia odkrywców „Kocham róże, kocham bratki  

lecz najbardziej  

serce Matki”.  
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           M
ARZENIA 

Marzenia ma Henia, Gienia  

i ma je też Renia. 

Marzenia mają wszyscy bez wyjątku, 

kryją się w każdym małym kątku. 

A żeby mogło sie coś w naszym życiu  

wydarzyć, musimy marzyć. 

Marzenia siedzą pod ławką w szkole, 

wtedy tracisz nad tym kontrolę. 

By w twym życiu pojawiła się miłość, 

nie wystąpiła żadna zawiłość, 

MUSISZ pomarzyć 

Aby mogło się to zdarzyć. 

Monika Majczyk kl.6B  
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Gazetka Szkoły 
Podstawowej w Resku  
im. mjr. H. Sucharskiego 

szym , bo pierwszym wynikiem i  5 

punktami. 

      Po drugiej części (odpowiedziach 

ustnych) w ogólnej punktacji Turnieju 

Marysia Strózikowska zajęła zaszczyt-

ne  IV miejsce . Jest to bardzo duży 

sukces ponieważ w drodze do sukcesu 

pokonała 16 uczestników . Dziękujemy 

Marysi za reprezentowania naszego 

powiatu, naszej szkoły i GRATULU-

JEMY WYSOKIEGO WYNIKU. 

  Opiekun uczestniczki: Lucyna Seredyńska  

Dzień Ziemi 

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

       25 kwietnia w Zespole Szkół w 

Resku odbył się Wojewódzki Turniej 

Wiedzy Pożarniczej, w którym uczest-

niczyło 60 uczniów z województwa 

zachodniopomorskiego reprezentują-

cych 20 powiatów. 

       Turniej składał się z dwóch czę-

ści : w pierwszej uczestnicy rozwiązy-

wali pisemnie test zawierający 30 py-

tań, a w drugiej odpowiadali ustnie na 

pięć pytań  uprzednio przez siebie wy-

losowanych. 

        Szkoły Podstawowe z  powiatu 

łobeskiego reprezentowała nasza 

uczennica - najmłodsza  uczestniczka 

turnieju)  Marysia Strózikowska  

uczennica klasy IV B.  

         Po sprawdzeniu testów przez 

Komisję składającą  się z sześciu sę-

dziów wytypowano do drugiego etapu 

pięciu uczestników ,wśród których 

znalazła się nasza uczennica  z najlep-

WOJEWÓDZKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 

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

 Nakład : 30 szt. 

Cena : 50gr 

 Dnia 22.04.2015r odbyła się wy-

cieczka uczniów SP Resko w okolice Lu-

bienia Dolnego  pod  wiatraki. Jechaliśmy 

czterema autobusami. Gdy dojechaliśmy na 

miejsce, spotkaliśmy pana Szymona - ope-

ratora Farmy Wiatrowej Resko I, który 

wiedział wszystko na temat wiatraków. 

Odpowiadał nam na pytania, które mu za-

dawaliśmy. Powiedział nam, że wiatraki  są 

oddalone od siebie o 500m. One nie są 

napędzane prądem, tylko produkują energię 

czerpaną z wiatru. Każde ze skrzydeł ma po 

45m. W każdy wiatraku jest winda dwuo-

sobowa, która prowadzi do skrzydeł wiatra-

ka. 

Ciekawie spędziliśmy dwie godziny lekcyj-

ne, warto było posłuchać interesujących 

informacji. 

           Milena Łażewska kl. VI b  


