
XII  Gminny Konkurs Ortograficzny  Uczniów Szkół 

Podstawowych o Pióro Burmistrza Reska 

01.06.2015 r. Międzynarodowy 

Dzień Dziecka 

02.05.2015 r. Dzień bez Krawata 

03.06.2015 r. Dzień Dobrej Oceny 

05.06.2015 r. Światowy Dzień Środo-

wiska 

06.05.2015 r. Światowy Dzień Poca-

łunku 

08.06.2015 r. Światowy Dzień Ocea-

nów 

14.06.2015 r. Światowy Dzień Krwio-

dawcy 

15.06.2015 r. Światowy Dzień Wiatru 

21.06.2015 r. Święto Muzyki 

23.06.2015 r. Dzień Ojca 

26.06.2015 r. Zakończenie roku 

szkolnego 

               WAKACJE 

Bezpieczne wakacje !!! 

- Nie oddalaj się bez wiedzy opiekunów 

- Nie igraj z wodą 

- Na słońce idź z ochroną 

- Ostrożnie z lodami! 

- Nie prowokuj złodzieja 

- Uważaj na obcych 

Telefony alarmowe: 

112 – telefon alarmowy służb ratowni-

czych 

997 – telefon alarmowy policji 

998 – telefon alarmowy straży pożarnej 

999 – telefon alarmowy pogotowia ra-

tunkowego 

0 601 100 100 – telefon alarmowy    

nad wodą 

0 601 100 300 – telefon alarmowy       

w górach 

Finaliści etapu 

gminnego  zajęli nastę-

pujące lokaty: 

Kategoria klas I-II 

- Góra Judyta  klasa II  SP Sta-

rogard  

- Małkowska Aleksandra      

klasa II SP Starogard 

- Jędrzejczak Bartosz            

klasa II a  SP Resko 

Kategoria klas III-IV 

- Walczykiewicz Zofia   klasa IV b  

SP Resko  

- Pudełek Patrycja   klasa IV     

SP Starogard 

- Kajma Natalia     klasa III  a  

SP Resko  

Kategoria klas V-VI 

- Śledzik Hanna       klasa VI a   

SP Resko 

- Krakowiak Kamil  klasa VI b  

SP Resko 

- Kruszewska Daria  klasa VI     

SP Starogard 

      Joanna Knap, Beata Madej  

 KALENDARIUM: 

Ważne tematy: 

 Wyniki Gminnego Konkursu 

Ortograficznego 

 Święta RODZINY— Dzień Ma-

my, Taty, VII Festyn Rodzinny 

 Z  klas drugich i V c !!! 

 Zmagania sportowe —kto po-

jedzie na finał  Czwartków LA 

do Łodzi??? 

 Ostatni wieczorek poetycki w 

tym roku szkolnym! 

 Szóste klasy żegnają się ze 

szkołą!!! 

 Dzień Mamy  i VII Fe-
styn Rodzinny 

2 

 Akademia Odkrywców 
V  Gminny Konkurs Pio-
senki Obcojęzycznej 

2 

Klasy II w Międzyzdro-
jach 

3 

Czwartki LA i  zawody  
w piłce koszykowej 

3 

 Wieczorek poetycki, 
Zielony ogródek w II b 

3 

 Bal szóstoklasistów i 
wyjazdy pożegnalne 

4 

Wycieczka rowerowa do 
Żerzyna V c 

4 
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               We wtorek 26 maja w naszej klasie 

odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki. 

 

              Wszystkie dzieci z naszej klasy 

zaprosiły swoje mamy. Na początku złożyli-

śmy mamom serdeczne życzenia i wręczyli-

śmy laurki. Później śpiewaliśmy piosenki 

przygotowane specjalnie na tę okazję                

i recytowaliśmy wiersze. Poczęstowaliśmy 

gości herbatką, kawą i ciasteczkami.  Na-

stępnie każdy            z uczniów wspólnie z 

mamą malował przygotowane obrazki z 

gipsu. Wykonane prace były pamiątką, którą 

każdy z nas podarował mamie. 

 

             Uroczystość przebiegała w bardzo 

miłej atmosferze. Ten dzień,  na długo pozo-

stanie w naszej pamięci. 
                              Lena Szawarska kl.I a  

VII Festyn Rodzinny  

I miejsce Weronika Pniewska - SP Re-

sko (klasa II)  

II miejsce Julia Dworakowska - SP 

Resko (klasa III)  

III miejsce Szymon Najderek - SP Resko 

(klasa I) 

Wyróżnienie Daria Muszler - SP Resko 

(klasa III)                                                      

Kl. IV-VI 

I miejsce Amelia Bącal - SP Starogard 

(klasa VI)  

II miejsce Ada Ostrowska – SP Resko 

(klasa IV) 

 9 czerwca 2015r. w  Cen-

trum Kultury w Resku odbył się V 

Gminny Konkurs Piosenki Obcoję-

zycznej, w którym udział wzięli 

uczniowie naszej szkoły. 

Dzieci i młodzież śpiewały w języ-

kach: angielskim, niemieckim, rosyjskim, 

hiszpańskim i francuskim. Komisja w skła-

dzie: P. Joanna Jakuszyk, P. Barbara Ra-

niewicz i P. Sylwia Grabowska przyznała 

nagrody i wyróżnienia w poszczególnych 

kategoriach                                              

Kl. I - III 

III miejsce Hanna Pałubiak – SP Resko 

(klasa VI)                                                      

Wyróżnienia: 

Magdalena Kielek - SP Starogard 

(klasa VI) 

Hanna Kurzyk – SP Resko (klasa IV) 

Maria Strózikowska – SP Resko (klasa IV) 

 Justyna Walczykiewicz 

V Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej  

30 maja odbył się festyn rodzin-

ny, w którym miałem okazję uczestniczyć. 

Były tam: gokarty, strzelnica, wystawa 

sprzętów wojskowych, zamek dmuchany, 

karuzela i dmuchany byk Fernando. Moż-

na było występować na scenie i śpiewać 

piosenki. Były sprzedawane gofry (robiła 

je moja mama), kiełbasa, soczki, ciasto, 

lody i zabawki. Po występach uczestniczy-

łem w konkursie ,, I ty też możesz po-

móc”. Po konkursie pojechałem z mamą 

do domu. 

                     Szymon Kościuk kl. IV b    

wadzący uświadomił nam, że kiedy 

kalkulator jest zbyt blisko pola ma-

gnetycznego, to „wariuje”, tzn. nie da 

się nic na nim napisać. Były to bardzo 

ciekawe pokazy.  

Milena Łażewska kl. VI b  

W środę i w czwartek – 20 i 

21.05.2015 r., na sali gimnastycznej 

Szkoły Podstawowej w Resku odbyła 

się wystawa eksperymentów, czyli 

różnych „magicznych rzeczy”. Najbar-

dziej interesujące było to, gdy mogli-

śmy zobaczyć przez mikroskop coś, co 

chcemy, np. linie papilarne dłoni. Z 

koleżankami zauważyłyśmy, że kiedy 

mikroskop przyłożyłyśmy do spodni, to 

nić, którą są szyte spodnie nie jest w 

takim kolorze, w jakim widzimy ją 

gołym okiem. Zainteresowało mnie 

również pole magnetyczne. Pan pro-

 Akademia Odkrywców 

 Dzień Mamy w kl. I a 

Str. 2  

Dnia 30 maja 2015r. (sobota), na 

boisku szkolnym odbył się VII Festyn Rodzin-

ny.  Miałam okazję zobaczyc  występy ucznio w 

naszej szkoły i licytacje.  Uczennice klas VI 

grały w koszyko wkę, a uczniowie grali w piłkę 

noz ną. Były tam ro wniez  gokarty, dmuchana 

zjez dz alnia i  dmuchany byk, kawiarenka z 

ciastami upieczonymi przez mamy ucznio w, 

kącik plastyczny, loteria, malowanie twarzy, 

lody, gofry, tosty, sklepik z zabawkami i sklepik 

spoz ywczy. Bardzo mi się podobał  tegoroczny 

festyn.                                                                                             

Natalia Gromek kl. VI c 

30 maja 2015r. odbył się festyn ro-

dzinny, na którym było dużo atrakcji m.in.: 

dmuchany zamek i byk, kiełbaski, strzelnica, 

rysowanie kredą, występy dzieci, zakup igla-

ków, gokarty, karuzela, ciasta, loteria i znako-

wanie rowerów, był także dostępny sklepik 

szkolny i przyczepa z lodami. Najbardziej podo-

bało mi się stoisko z goframi, ciastem i panną 

cottą. Myślę, że wszystkim się podobało. 

                 Zosia Walczykiewicz kl. IV b 



„Zawsze się odżywiaj 

zdrowo, będziesz myślał 

wystrzałowo! „  

 22 maja 2015 r. wspólnie z 

klasą II b pojechaliśmy do Międzyz-

drojów na wycieczkę. 

 Najpierw poszliśmy do Mu-

zeum Przyrodniczego. Było tam dużo 

ciekawych eksponatów. Na zewnątrz 

zobaczyliśmy orła bielika. Potem poje-

chaliśmy do Wolińskiego Parku Naro-

dowego, by tam obejrzeć Pokazową 

Zagrodę Żubrów. Po drodze mijaliśmy 

też dziki i sarenkę. Przeszliśmy też 

Aleją Gwiazd, a na plaży budowaliśmy 

zamki z piasku. Każdy mógł również 

kupić sobie pamiątkę. 

 Było bardzo fajnie. Czekamy 

na kolejną taką wycieczkę. 
   B. Gąsiorek, D. Hubicka, A. Stefańska  

                             klasa II a 

 Dnia 02.06.2015r. w Łobzie odby-

ło się podsumowanie XXI Powiatowych 

Czwartków Lekkoatletycznych. Wśród 

konkurencji pojawiły się: rzut piłeczką 

palantową , skok w dal i biegi na 

60m,300m,600m,1000m.Ja zdobyłem 2 

miejsce w rzucie piłeczką palanto-

wą, a 3 miejsce w biegu na 1000m. 

Otrzymałem medale i dyplomy. Ko-

lejnym etapem są rozgrywki woje-

wódzkie – w Łodzi.  

       Julek Nadzieja 4a 

 Wycieczka do Międzyzdrojów klasy II a 

  Wczesną wiosną postanowiliśmy założyć 

zielony ogródek w klasie.  Po rozmowie z 

naszą panią na temat sposobu uprawy 

roślin , zabraliśmy się do pracy. 

     Posadziliśmy w doniczkach sadzonki 

sałaty i selera. Włożyliśmy    do ziemi ko-

rzenie pietruszki na zieloną natkę, a cebul-

kę na świeży  szczypiorek. W naszym 

ogródku znalazł się też por, rzodkiewka, 

szczaw i młode sadzonki truskawek. Przez 

kilka tygodni pielęgnowaliśmy nasze ro-

ślinki i obserwowaliśmy jak szybko rosną. 

Kiedy już urosły i były gotowe do jedzenia, 

postanowiliśmy zrobić  z nich kanapki. 

   Przynieśliśmy potrzebne produkty i za-

braliśmy się do pracy. Zrobiliśmy kanapki,  

do których dodaliśmy roślinki pełne wita—             

min.     Po zakończonej pracy zasiedliśmy 

razem do stołu i częstowaliśmy się smacz-

nymi, kolorowymi kanapkami. 

    Zielony ogródek jest nadal na naszym 

parapecie, a my chętnie  do niego zagląda-

my. 

             Uczniowie klasy 2 b  

„Zielony ogródek na parapecie” 

Zawody w piłce koszykowej Dnia 9 czerwca 2015r. od-

był się wieczorek poetycki o 

tematyce letniej. Śpiewaliśmy 

angielską piosenkę i czytali-

śmy wiersze o lecie, kolorowa-

liśmy obrazki związane z wa-

kacjami. Podczas wieczorku 

jedliśmy ciasteczka i piliśmy her-

batę. Z utęsknieniem czekam na 

następne spotkanie – w nowym 

roku szkolnym 2015/2016. 

                          Zosia Walczykiewicz 4b   

 Wieczorek poetycki „Lato w poezji” 
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CZWARTKI   LEKKOATLETYCZNE   

„ Wszystko jest poezją, 

każdy jest poetą. „ 

Edward Stachura  

Dnia 3 czerwca 

2015r.uczestniczyłem w zawodach w 

piłce koszykowej dla klas IV i V w 

Zespole Szkół – w Resku. Obecne 

były drużyny z Radowa Małego i 

Reska. Najlepiej grał Eryk Jeż. Zaję-

liśmy I miejsce, dostaliśmy puchar i 

dyplom dla klasy IV a.  

Franek Werecki IV a  

http://ecytaty.pl/poezja/wszystko-jest-poezja-kazdy-jest.html
http://ecytaty.pl/poezja/wszystko-jest-poezja-kazdy-jest.html
http://ecytaty.pl/autorzy/s/edward-stachura/


Życzenia w
akacyjne 

Już niedługo wakacje! 

Życzę wszystkim uczniom  

oraz nauczycielom  

niezapomnianych wakacji. 

Chciałabym również podziękować 

 naszym wychowawcom  

i nauczycielom  

za trud włożony w nasze  

wychowanie. 

Niech wszyscy po wakacjach wrócą 

zdrowi i szczęśliwi! 
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Gazetka Szkoły 
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im. mjr. H. Sucharskiego 

śmy do upadłego, wszystkich  bolały nogi, 

dziewczyny zaczęły tańczyć bez butów. 

Nawet można było zadedykować piosenkę. 

Pani Bożenka  zamówiła  dla wszystkich 

wolny utwór i dziewczyny  brały na parkiet 

swoich chłopaków. Impreza skończyła się o 

22 00. Było SUPER! 

                                    Julia Kamińska VI c 

 Klasy szóste organizują poże-

gnalne wyjazdy : VI a biwak w Starej Do-

brzycy, VI b i c pobyt w gospodarstwie 

agroturystycznym Żurawi Krzyk w Rado-

wie Małym.  

Wycieczka rowerowa klasy 5c  

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

      Dnia 11.06.2015 r. odbył się bal szósto-

klasistów. O godz. 16:45 uczniowie z klas 

szóstych zebrali się w Centrum Kultury w 

Resku. O godz. 17:00 zatańczyliśmy polone-

za w rytmie wolnym i szybkim. Po polone-

zach zaczęła się impreza! DJami byli ucz-

niowie z gimnazjum - Szymon Mańkowski i 

Marcin Sztokman. „Puszczali” nam bardzo 

fajną muzykę, mogliśmy również dedykować 

piosenki dla innych. Ten bal był przecudow-

ny!!! Mogłoby być więcej takich imprez z 

udziałem tych DJów ;) 

                      Emilia Kotłów kl. VI c  

Dnia 11.06.2015 r. ( czwartek )  w 

Centrum Kultury odbył się bal szó-

stoklasistów, na który zostali zaproszeni  

rodzice i nauczyciele. Zatańczyliśmy  dwa 

rodzaje poloneza szybkiego i wolnego, wy-

szedł  nam  prześlicznie. Potem DJ Szymon 

Mańkowski i Marcin Sztokman „puścili” 

muzykę. Zaczęła się impreza !!! Tańczyli-

Bal szóstoklasistów. Pożegnalne wyjazdy. 

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

 Nakład : 30 szt. 

Cena : 50gr 

Dnia 13 czerwca 2015 roku 

odbyła się wycieczka rowerowa klasy 

5c do Żerzyna. Wyruszyliśmy z naszą 

wychowawczynią panią Beatą Madej o 

godz. 10.00 spod budynku gimnazjum. 

Trasa wiodła przez las, u kresu drogi 

czekało na nas ognisko przygotowane 

przez państwa Nowaków. Każdy dostał 

kiełbaskę  i napój. Pogoda dopisała, 

miło spędziliśmy czas we wspólnym 

gronie. 

                           Julia Filipek kl. 5c     


