
Konkursy przedmiotowe organizowane  

przez KO w Szczecinie 

01.11.2015 r. – Wszystkich Świętych 

02.11.2015  r. – Dzień Zaduszny 

03.11.2015 r. – Hubertus –święto myśliwych, 

leśników jeźdźców  

10.11.2015 r. – Światowy Dzień Nauki dla 

Pokoju i Rozwoju 

11.11.2015 r. – Narodowe Święto Niepodle-

głości 

13.11.2015 r. – Międzynarodowy Dzień Nie-

widomych 

14.11.2015 r. – Światowy Dzień Seniora 

16.11.2015 r. – Międzynarodowy Dzień Tolerancji 

17.11.2015 r.   Międzynarodowy Dzień Studenta 

19.11.2015 r. – Międzynarodowy Dzień Zapobie-

gania Przemocy wobec Dzieci, Światowy Dzień 

Rzucania Palenia 

20.11.2015 r. – Światowy Dzień Telewizji, Dzień 

Życzliwości 

25.11.2015 r. – Światowy Dzień Pluszowego Misia 

29.11.2015 r. – Andrzejki 

Wybrane przysłowie na listopad: 

W dniach 16,17,18.11.2015 r. w 

Łobzie odbył się etap rejonowy kon-

kursów przedmiotowych organizo-

wanych przez Kuratorium Oświaty w 

Szczecinie. Naszą szkołę w tych kon-

kursach reprezentowali z języka 

polskiego: Maria Buszta i Szymon 

Kmieć kl. VI a oraz Julia Filipek kl. VIc. 

W  rywalizacji z matematyki 

wzięli udział  Kinga i Ala Szcze-

śniak, Marcin Marcinkowski z kl. 

VI b i Szymon Kmieć z kl. VI a. Z 

języka angielskiego Szymon 

Kmieć z kl. VI a i Marcin Marcin-

kowski z kl. VI b. Wyniki etapu 

rejonowego ogłoszone zostaną  na 

początku grudnia br. 

                 Joanna Knap  
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W piątek razem ze swoją klasą odwiedziliśmy szkół-

kę leśną w Miłogoszczy.  

Pan opowiadał nam o sadzonkach i pozyski-

waniu drewna. Mówił nam o różnych pułapkach na 

zwierzęta, które próbują niszczyć sadzonki. Wi-

dzieliśmy sadzonki drzew, które rosną w lasach 

oraz sadzonki krzewów ozdobnych. 

Wycieczka była interesująca. Zakończyła 

się wspaniałym ogniskiem oraz pieczeniem kiełba-

sek. Bardzo mi się tam podobało. Z chęcią odwiedzę 

to miejsce jeszcze raz. 
                Bartosz Gąsiorek kl. III a                                                          

5 listopada br.  wszyscy uczniowie naszej szkoły 

wzięli udział w Krokusowej Rewolucji. Posadzili około 8 tysięcy 

cebulek krokusów na trawniku przed szkołą.  

W efekcie na wiosnę będziemy cieszyć swoje 

oczy pięknymi widokami!!!   

śmy książki i zwiedzaliśmy bibliotekę. 

Na koniec zadawaliśmy pytania, na które 

pani dosyć wyczerpująco nam odpowia-

dała.   

  Spotkanie było  bardzo  cieka-

we. Na pewno wielu z nas przekonało się 

do korzystania z biblioteki. 

Szymon Najderek klasa II a 

Dnia 23 października byliśmy z 

naszą panią wychowawczynią w Biblio-

tece Miejskiej w Resku.  

Poszliśmy tam na trzeciej go-

dzinie lekcyjnej. Na początku pani ser-

decznie nas przywitała, oczywiście 

większość dzieci już znała, bo przecież 

niektórzy z nas korzystają z biblioteki. 

Kiedy usiedliśmy na krzesłach, pani 

opowiadała nam o pracy w bibliotece. 

Dowiedzieliśmy się, że bibliotekarz 

zamawia nowe książki, wpisuje tytuły 

autorów do katalogów. Naprawia znisz-

czone egzemplarze. Doradza, jakie 

książki wypożyczyć. Później oglądali-

 Wycieczka do Biblioteki  

li, założycielki szkoły pani Cecylii Ję-

drzejewskiej i pierwszego dyrektora 

Józefa Kozłowskiego. Groby były już 

uporządkowane, zapaliliśmy na nich 

symboliczne lampki. Postaliśmy chwilę 

w milczeniu i wróciliśmy do szkoły. To 

był ważny dla nas dzień. 
                                      
                Ada Ostrowska- klasa V a                                                      

   W piątek 30 października 

członkowie Samorządu Uczniow-

skiego wraz z opiekunką panią 

Renatą Gajdzis wybrali się na 

cmentarz. Chcieliśmy odwiedzić i 

zapalić znicze na grobach nauczy-

cieli i pracowników szkoły. 

   Na miejscu panował podniosły i 

spokojny nastrój. Ludzie odwie-

dzali groby najbliższych, zapalali 

znicze, stawiali kwiaty. Odnaleźli-

śmy mogiły wszystkich nauczycie-

 SU z wizytą na cmentarzu 
 „Jeśli potrafisz o czymś 

marzyć, to potrafisz tego 

dokonać” 
Walt Disney 

    Wycieczka do Miłogoszczy  
Klasy III a 
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 Krokusowa Rewolucja 



Dziesiątego listopada 2015 

roku odbyła się akademia z 

okazji Święta Niepodległości, 

Dnia Patrona i 70-lecia naszej 

szkoły. W obchodach  brali udział  za-

proszeni goście, nauczyciele, ucznio-

wie.  Zebraliśmy się, aby w tym świę-

cie uczestniczyć.  

Uroczystość została rozpo-

częta mszą świętą. Następnie wszyscy 

udali się na salę gimnastyczną. 

 

Na początku z powagą odśpie-

waliśmy „Mazurka Dąbrowskiego''. 

Następnie zostali przedstawieni za-

proszeni goście. Później uczniowie klas 

trzecich złożyli ślubowanie. Z okazji 

obchodzonego święta starsze klasy 

przygotowały pieśni oraz wiersze o 

tematyce patriotycznej. Później udali-

śmy się do  klas gdzie czekał na nas 

słodki poczęstunek. Na zakończenie 

uroczystego dnia wybrani uczniowie z 

klas  I-III wzięli udział w konkur-

sie ,,Wokół symboli narodowych”. 

 

                  Był to bardzo pouczający 

dzień. Myślę, że takie podtrzymywanie 

tradycji jest bardzo ważne. 
Lena Szawarska kL.2a 

           Dnia 10 listopada w naszej szkole 
odbył się ,,Dzień Niepodległości” połączony 
wraz z 70-leciem naszej szkoły i Dniem Pa-
trona. Na początku wraz 
 z naszymi wychowawcami udaliśmy się do 
kościoła. 
              Po mszy świętej poszliśmy do sali 
gimnastycznej, na której odbyła się Akade-
mia. Uczniowie recytowali wiersze, a chórek 
śpiewał wiele pieśni patriotycznych. Odśpie-
waliśmy hymn państwowy oraz hymn szkoły. 
Przywitaliśmy serdecznie wszystkich zgroma-
dzonych gości brawami i wysłuchaliśmy prze-
mówień. Następnie odbyła się część arty-
styczna. 
Po zakończeniu uroczystości każda klasa 
otrzymała tort, który zjedliśmy, gdy przyszli-
śmy do klas. Następnie wyruszyliśmy na dys-
kotekę do Centrum Kultury. 
               Każdy dobrze się bawił. Ten dzień 
uważam za udany. Mam nadzieję, że nasza 
szkoła doczeka się następnych 70 lat i wię-
cej !!!    
    Kinga i Alicja Szcześniak kl. VI b                   

 Dzień Patrona i Święto Niepodległości 
70—lecie SP Resko 

pa angielska poszła na język an-

gielski, a pozostali wrócili do domu. 

        Wszyscy byli zadowoleni i chętnie po-

wtórzylibyśmy taką lekcję w bibliotece  

                      Klaudia Budak VI c 

 Dnia 4 i 5 listopada klasy szóste 

wybrały się na spotkanie w Bibliotece Miej-

skiej. Na miejscu panie bibliotekarki rozdały 

nam słowniki, do których mieliśmy różne 

zadania. W bibliotece  mieliśmy szanse po-

znać rodzaje słowników i nauczyć się z nich 

korzystać. To było bardzo dobre spotkanie, 

oby było takich więcej. 

                    Redaktor - Szymon Kmieć  

       4 listopada, w środę nasza klasa 

VIc wybrała się wraz z naszą wycho-

wawczynią panią Joanną Knap do 

Biblioteki Miejskiej.  

       Cała nasza klasa pracowała 

grzecznie i z uwagą słuchaliśmy pani 

bibliotekarki, która opowiadała nam 

jak szybko można odnaleźć potrzebny 

wyraz w słowniku. Później pracowali-

śmy w czterech grupach, szukaliśmy w 

danym słowniku wyrazu i jego znacze-

nia. Po skończonych zajęciach w bi-

bliotece wszyscy wrócili do szkoły, gru-

Andrzejki - wieczór wróżb od-
prawianych w nocy z 29 na 30 listopa-
da, w wigilię świętego Andrzeja, pa-

trona Szkocji, Grecji i Rosji. Pierwsza 
polska wzmianka literacka o nim pojawi-
ła się w 1557 za sprawą Marcina Bielskie-
go (ur. ok. 1495 we wsi Biała pod Pajęcz-
nem w ziemi Sieradzkiej, zm. 18 grudnia 
1575 – żołnierz, historyk, renesansowy 
poeta satyryczny, pisarz i tłumacz). 
Dzień ten przypada na końcu lub na po-
czątku roku liturgicznego. Andrzejki są 
specjalną okazją do zorganizowania 
ostatnich hucznych zabaw przed rozpo-
czynającym się adwentem. W Szkocji, 
obchodzony 30 listopada dzień świętego 
Andrzeja jest świętem narodowym. 
      Wyszukał: Marcin Marcinkowski klasa VI B 

Lekcja języka polskiego klas szóstych  
w Bibliotece Miejskiej 

cje na święta, które się przydadzą i wywołają 

wiele radości u osoby, która je dostanie.  

Kinga Szcześniak kl.6B  
W tym roku w naszej klasie odbyło się losowa-

nia na prezent na mikołajki. Wiele osób mówi, że nie wie 

co może kupić koledze. Więc mam parę pomysłów aby 

wasz kolega był zadowolony z waszego wyboru. 

Pomysły na prezent dla chłopaka na mikołajki. 

Dla chłopaka sprawdzi się kalendarz, zabawny kubek, 

słodycze jak i też płyta ulubionego wykonawcy. W zależ-

ności od znajomości danej osoby, możemy połączyć pre-

zent z jej zainteresowaniami. W celu najtrafniejszego 

prezentu wybierz się na zakupy z przyjacielem i podpatrz 

co najczęściej ogląda, może znalazł świetny t-shirt, a nie 

ma na niego pieniędzy :) Dla chłopaka warte są polecenia 

gry komputerowe i różne modele samolotów, aut do skła-

dania. Pamiętajmy też, że dla niektórym świetnym prezen-

tem i pamiątką szkolnych lat może okazać się ręcznie 

wykonana figurka czy kartka świąteczna. 

 Od was zależy jaki prezent wybierzecie dla 

innych i czy będzie się im podobał. 

               Ala Szcześniak kl. VI b  

      W tym roku szkolnym  w naszej klasie  z 

końcem listopada odbyło się losowanie, komu 

będziemy robić prezenty z okazji mikołajek.  

Jeśli masz już pomysły na prezenty 

gwiazdkowe dla najbliższych oszczędzasz sobie 

dużo przedświątecznego stresu. Gorzej jeśli, nie 

wiesz co możesz podarować swoim najbliższym, 

by sprawić im przyjemność. Jeśli należysz do tej 

grupy, to właśnie dla ciebie jest podpowiadacz 

pomysłów na świąteczne prezenty. Czasem na 

tradycyjne sklepowe prezenty zwyczajnie braku-

je funduszy - taniej samemu zrobić prezent. 

Zwłaszcza, że najbliżsi z pewnością ucieszą się z 

poświęconego przez nas czasu i niebanalnego 

podarunku. Oto  pomysły na ręcznie robione 

prezenty na Mikołaja, np. ręcznie robiona świą-

teczna kartka z miłymi życzeniami bożonarodze-

niowymi, ramka na zdjęcie ozdobiona świątecz-

nymi dekoracjami, choinka lub bombka, dekora-

Prezenty na mikołajki 

 „Jeśli chcesz się czegoś 

nauczyć, wykonuj to !!!” 
Robert C. Schank 
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Andrzejki 



Kochana S
zkoło!!! 

Z okazji 70 URODZIN Życzymy Ci: 

-wszystkiego dobrego, 

- żebyś została odnowiona, 

-żebyś była kolorowa, a nie ponura, 

-wielu sukcesów uczniów, 

-wytrwałości nauczycieli, 

-nowych i niezniszczonych książek w bi-

bliotece, 

-abyś żyła i nie przestała żyć, 

-żebyś miała najfajniejszych nauczycieli 

-żeby nigdy nikt Cię nie zburzył, 

-szczęścia i miłości od uczniów i pracowni-

ków  

-abyś obchodziła 100 – lecie, 

- żeby dzieci się dobrze uczyły, 

-mądrych uczniów, nowych obiektów spor-

towych i nowoczesnej technologii 

              
              

 Uczniowie klasy V A i B 
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Gazetka Szkoły 
Podstawowej w Resku  
im mjr H. Sucharskiego 

 

Była w Resku książka, co płatała żarty. 

Małe dzieci ją lubiły ,jej grzbiecik obtar-

ty 

Uwielbiały, z  niej ,czytać wiersze. 

Nie lubiły ,  gdy padają zimne deszcze. 

Miały charakter bardzo uparty. 

 

Resko to moje ulubione miasto. 

Na rynku kupisz książkę oraz ciasto. 

 Świeci słońce, nie ma deszczu ani 

chmurki. 

Czytasz i nie ma żadnej awanturki. 

Jem ciasto, czytam i jest mi super jasno! 

 

Książka stoi na półce  

i myśli o szkółce. 

Ma kartki kolorowe 

i akcje wybuchowe. 

A w niej wszystko o  jaskółce. 
 
Limeryki Michała Niedźwiedzkiego z klasy V b            

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

1. Babcia Tereska pochodzi z Reska. 
Kupiła sobie małego pieska.  
Piesek jest mały i ciągle szczeka. 
 W ten właśnie sposób dopomina się mleka. 
Niezły numerek  z psiego oseska. 
 
 2. Resko, to miasto jest bardzo ładne. 
  I ciągle widzę w nim miłe twarze. 
   Przez Resko płynie też rzeka Rega. 
   Dużo dzieci po parku biega. 
   Medalu nie dostanie żadne. 
 
 3.  Moja miejscowość nazywa się Resko.  
I jest mi  tu dobrze, mój koleżko.  
Lubię po Borków parku jeździć rowerem. 
  Karmić łabędzie nad Regi brzegiem  
A w szkole piątki z czytania dostaję lekko. 
 
 4. Lubię czytać książki z reskiej biblioteki.  
Kiedy jest mi smutno wchodzę w świat 
daleki.  
W naszej bibliotece książek jest bez liku , 
więc czytaj dziewczynko i czytaj chłopczy-
ku. 
 Ja ,może zostanę ministrem bez teki. 
             Limeryki Piotra Szyntora z klasy V b            

 Twórczość uczniowska !!!  LIMERYKI 
 

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

Nakład : 30 szt. 

Cena : 50gr 


