
Powodzenia!  

01.09.2015 r. – Rozpoczęcie Nowego 

Roku Szkolnego 

08.09.2015 r. – Dzień Dobrej Wiado-

mości 

09.09.2015 r. - Międzynarodowy 

Dzień Urody 

10.09.2015 r. - Światowy Dzień 

Drzewa 

12.09.2015 r. – Światowy Dzień 

Zdrowia Jamy Ustnej, 

 Światowy Dzień Pierwszej Pomocy 

15.09.2015 r. – Międzynarodowy 

Dzień Demokracji 

18.09,2015 r.- Sprzątanie świata 

„Wyprawa – poprawa” 

21.09.2015 r. – Międzynarodowy 

Dzień Pokoju 

22.09.2015 r. – Międzynarodowy 

Dzień bez Samochodu 

23.09.2015 r. - Początek Astrono-

micznej Jesieni 

26.09.2015 r. – Międzynarodowy 

Dzień Języków Obcych 

28.09.2015 r. – Światowy Dzień 

Serca 

30.09.2015 r. – Dzień Chłopaka 

Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń. 

          W naszej szkole w 

ostatnim czasie odbywa się 

coraz więcej zawodów spor-

towych. W związku z tym 

coraz więcej wysportowa-

nych uczniów bierze udział 

w tych imprezach.                                     

Niedawno rozpoczęła się 

nowa edycja czwartków 

lekkoatletycznych. Pierwsze 

zawody już za nami .W pią-

tek chłopcy zdobyli pierw-

sze miejsce w mini piłce 

nożnej. Dziewczęta swoją 

szansę mogą wykorzystać 

we wtorek. Trzymamy za 

was kciuki.  Powodzenia. 

Zdobywajcie same pierwsze 

miejsca! 

          Redaktor naczelny: 

              Szymon Kmieć 
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                 W dniu 1 września rozpoczął się 

Nowy rok szkolny 

2015/2016.Rozpoczęczęliśmy go uroczystą 

mszą świętą, następnie wróciliśmy na boi-

sko szkolne, na którym odbył się apel. 

                Pani dyrektor przywitała z 

uśmiechem wszystkich uczniów, nowych 

pierwszoklasistów i szóstoklasistów, któ-

rym życzyła dobrych wyników w testach i 

worowego zachowania. Później udaliśmy 

się do naszych klas, gdzie czekały na nas 

nasze wychowawczynie. Bardzo serdecznie 

nas przywitały ,a my z wzajemnością to 

odwzajemniliśmy.                                 

               Myślę, że każdy uczeń pozytywnie 

i z uśmiechem nastawił się i nabrał siły 

oraz chęci do NOWEGO roku szkolnego, 

aby pogłębiać swoje umiejętności, zdobywać 

widzę i wznosić się coraz wyżej.  

                                                     
       Kinga i Alicja Szcześniak,  
                        Paulina Turzyńska  kl.6 B.  

 

         Dnia 1 września rozpoczął się 

następny rok szkolny. Dla niektórych z 

was to smutna jak i radosna wiado-

mość. Pani dyrektor przywitała pierw-

szoklasistów oraz życzyła szóstym 

klasom szczęśliwego i owocnego roku 

szkolnego.                                                                

          Po zakończeniu apelu uczniowie 

wraz z wychowawcami udali się do 

swoich klas. Pierwszo i czwartoklasiści 

poznali nowych kolegów oraz swoich 

nauczycieli. Pozostali uczniowie znów 

spotkali się po wakacjach. Uczniowie 

zostali zapoznani z planem lekcji oraz  

z innymi ważnymi dokumentami takimi 

jak:  regulamin bezpieczeństwa obo-

wiązujący w szkole ,planem lekcji. Wy-

chowawcy poinformowali uczniów o 

wysokości ubezpieczenia, ceną obia-

dów szkolnych i ciepłej herbaty. Pew-

nie najmłodsi zostali oprowadzeni po 

korytarzach szkolnych poznając sale 

lekcyjne, świetlice, bibliotekę  szkol-

ną ,stołówkę oraz szatnie. Z pewnością 

na najmłodszych kolegach i koleżan-

kach wrażenie zrobiła sala gimnastycz-

na i boisko szkolne przecież wszyscy 

lubią wychowanie fizyczne.                                                                              

            Wszystkim uczniom naszej 

szkoły życzymy miłego roku szkolnego. 

Powodzenia w nauce do szóstoklasi-

stów.       

                           Szymon Kmieć VI a                                                                                                                                          

PS. Trzymajcie za nas kciuki na na-

szym sprawdzianie.                                                                                       

śmy na plażę puszczać lampiony. Widoki 
były piękne. W trakcie wycieczki bawili-
śmy się także na dyskotece. Ostatniego 
dnia poszliśmy kupować pamiątki. Cho-
ciaż były piękne, to i tak było nam smut-
no, bo musieliśmy odjeżdżać.  Dziękujemy 
naszym wychowawczyniom Pani Agnieszce 
Kmieć, Pani Marcie Znajewskiej oraz Pani Bo-
żenie Meger za zorganizowanie nam tej cu-
downej wycieczki i za opiekę. Prosimy 
o więcej takich wypraw!  

Natalia Kajma IV b  

W dniach 23-25 września ucznio-
wie klas czwartych wraz z wychowawcami 
byli  na wycieczce integracyjnej w Pustko-
wiu. Gdy przyjechaliśmy na miejsce od razu 
wyruszyliśmy na plażę. Tam Panie zorgani-
zowały nam konkurs na najpiękniejszą rzeź-
bę z piasku oraz zabawne konkursy sporto-
we. Później plażą poszliśmy do Trzęsacza,  
gdzie miło spędziliśmy czas. Następnego 
dnia wszystkie dzieci wraz z wychowawczy-
niami bawiły się w podchody. Chłopacy 
kontra dziewczyny. Był remis, ponieważ 
chłopacy oszukiwali. Potem w nocy poszli-

 Klasy czwarte odwiedziły Pustkowo! 

 W dniu 25 września  2015 r. 

gościliśmy w klasie panią policjantkę.  

Pani nam opowiadała o bezpieczeń-

stwie na drodze. Pokazała jaką trzeba 

przyjąć pozycję, gdybyśmy spotkali 

psa, który chce nas zaatakować. Przy-

pomniała jak zachować się w kontak-

tach z nieznajomymi. Na koniec obej-

rzeliśmy film „Bezpieczna droga z ra-

dami Spongeboba”. Spotkanie było 

bardzo interesujące.  

               Klaudia Gucwa kl. III a  

 W spotkaniu brali udział wszyscy 

uczniowie klas I — III. 

 Bezpieczeństwo 3a 

"Dzieci nigdy nie słuchają 

starszych, ale zawsze  

ich naśladują." 

James Baldwin   

Nowy rok szkolny 
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Dnia 16 września 2015r. w naszej 

szkole odbył się Dzień Sprzątania Świata. 

Wspólnie z klasą III b po drugiej lekcji uda-

liśmy się do Parku Miejskiego, by posprzą-

tać plac zabaw. Zebraliśmy 24 kg odpadów.      

Następnie wróciliśmy do szkoły. 

Na podwórku zjedliśmy pieczone kiełbaski z 

pieczywem. Po śniadaniu graliśmy w piłkę 

nożną. 

Ten dzień był bardzo udany.                                                                                                 

Bartosz Jędrzejczak kl. III a  

 

 Sprzątanie świata obchodzi-

my w trzeci weekend września. Jest 

to więc święto ruchome.  

               Sprzątanie świata to corocz-

na akcja, w której udział biorą wszy-

scy, którym nie obojętny jest los i 

wygląd naszej przestrzeni . My, szkoła 

podstawowa nie jesteśmy obojętni, 

więc 18 września 2015 r. w naszej 

szkole odbyło sie "Sprzątanie świata". 

Każda klasa miała wybrany teren, któ-

ry będzie sprzątać. Nasza klasa VI 

"b" była w parku i na przydzielonych 

nam ulicach Reska. Zbieraliśmy poro-

zwalane papierki oraz inne śmieci i 

wrzucaliśmy je do worków. 

                Po skończeniu sprzątania 

czekało na nas ognisko z kiełbaskami. 

Jesteśmy z siebie zadowoleni i dumni, 

że zrobiliśmy duży krok ku czystości 

naszej planety. 
                   Kinga Szcześniak kl. VI "b"    

 Sprzątanie świata 

cia uczęszczam również z moją przy-

jaciółką Martyną Harasiuk. Obie je-

steśmy w klasie IV. Dziewczyn, które 

chodzą na zajęcia jest dużo, dlatego 

jesteśmy podzielone na trzy grupy - 

najmłodsza, średnia i starsza grupa. 

Ja należę do najmłodszej, a do śred-

nich przejdę dopiero w  klasie V - czyli 

za rok.  

Te zajęcia są bardzo intere-

sujące i lubię na nie chodzić.  

 

                 Daria Muszler kl. IV a 

Moim hobby jest tańczenie 

układów taneczno-marszowych. Należę 

do grupy Mażoretek. Mażoretki to wy-

raz zapożyczony z języka francuskiego 

(majorette), oznaczający młode dziew-

czyny ubrane w paradne stroje zawiera-

jące elementy umundurowania galowego.  

Zajęcia są organizowane w Pło-

tach przez panią Agnieszkę Kraszew-

ską. Podczas występów ulicznych towa-

rzyszy nam orkiestra dęta. Na te zaję-

 Moje HOBBY 

Moje wakacje spędziłam w Re-

sku. Jeździłam na rolkach z kole-

żanką, Wiktorią. Kąpałyśmy się też 

w basenie i skakałyśmy na trampo-

linie. Chodziłyśmy razem do sklepu. 

Bawiłam się też z drugą koleżanką 

Wiktorią, która ma 6 lat, bardzo 

ją lubię. Chodziłyśmy na plac za-

baw, u niej w domu bawiłyśmy się w 

koleżanki.  

    Maja Cyunel  kl. IV a  

W czasie wakacji byłam na 

tropikalnej wyspie w Berlinie kil-

ka razy również nad morzem, nad 

jeziorem, gdzie nurkowałam i wi-

działam okonie oraz zbierałam 

piękne malutkie muszelki. Spędzi-

łam połowę wakacji na wsi, tam 

się opalałam, kąpałam się z mamą 

i moim małym kuzynem. Byłam na 

basenie w Koszalinie, gdzie nurko-

wałam i byłam na torze pływac-

kim, tam mój tata zgubił gogle. 

Ratownik próbował je wyciągnąć, 

jednak w końcu tata je złapał. Było 

super! Miło spędziłam wakacje. 

    Hania Kurszewska kl. III b 

 Wspomnienia wakacyjne 

 „Cokolwiek potrafisz lub 

myślisz, że potrafisz, 

rozpocznij to. Odwaga ma w 

sobie geniusz, potęgę i magię.” 

 Johann Wolfgang Goethe 

Str. 3 Rok szkolny 2015/16, Numer 1 



         „Mój przyjaciel” 

Michał nie jest superbohaterem, 

Michał nie jest Spidermanem, 

Michał nie jest szóstkowiczem, 

Michał ma tróje w zeszycie, 

Michał boi się matematyki. 

 

Jednak powiem Wam w sekrecie,  

że chłopak jest najlepszy na świecie, 

bo Wy chyba o tym nie wiecie. 

 

Jest dobrym przyjacielem, 

gdy zbłądzę, poda rękę. 

Jest mą bratnią duszą, 

promieniem słońca w deszczowy dzień, 

unosi mnie z mych słabości,  

abym wstał ze swej nicości. 
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W blasku księżyca  
magiczną krainę ....... 
          -Idźcie  tam mili wreszcie !!! 
A tam cudne kwiaty 
czerwone , żółte , niebieskie . 
Piękne , w śnie kołyszą 
się bajecznie ...... 
               -W górę się patrzcie !!! 
Jakaś kobieta , 
pięknie ozdobiona , 
chyba to wróżka  Pięknonóżka ...... 
       -Zaśpiewajcie jej , proszę !!!  
Uśmiechnięta , kolorowa , 
w tej nocnej krainie , 
wśród kwiatów i ptaków  
zalotnie się chowa ..... 
       - Niech żyje Nocna Królowa !!!  
                           
                          Eryk Jeż   V a 

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

  Lecę nad chmury,  
aby powitać moje przyjaciółki 
gwiazdki… 
- Świećcie, błyszczcie i mrugajcie! 
 Żeby naszym kochanym dzieciom 
śniły się sny o bajce…. 
                   Hania Kurzyk VB 

 

 We śnie się spotykajmy i do rana 

dotrwajmy . 

W bajkowej dolinie gdzie mlekiem 

płynie. 

Na łodzi krasnale bawią się dosko-

nale. 

Gdy ranek zawita krasnal pod łóżko 

zmyka. 

Dzień się zaczyna a noc odpoczywa. 

          Aleksandra Jarzębska VB 

 

 Twórczość uczniowska 

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

Nakład : 30 szt. 

Cena : 50gr 


