
 Świąteczne życzenia  

01.12.2015 r. – Światowy Dzień AIDS 

03.12.2015 r. – Międzynarodowy Dzień  

Osób Niepełnosprawnych 

04.12.2015 r. – Dzień Górnika 

05.12.2015 r. – Międzynarodowy Dzień 

Wolontariusza  

06.12.2015 r. – MIKOŁAJKI 

10.12.2015 r. – Międzynarodowy Dzień 

Praw Człowieka, 

Dzień Ochrony Praw Dziecka 

13.12.2015 r. – Dzień Pamięci Ofiar Stanu 

Wojennego 

17.12.2015 r. – Dzień bez Przekleństw 

18.12.2015 r. -  Międzynarodowy Dzień Emi-

grantów 

22.12.2015 r. – Początek astronomicznej zimy 

24.12.2015 r. – Wigilia Bożego Narodzenia 

25-26.12.2015 r. – Boże Narodzenie 

28.12.2015 r. – Międzynarodowy Dzień Pocałun-

ku 

31.12.2015 r. – Noc sylwestrowa 

Wybrane przysłowie na grudzień: 

Z okazji zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia, ży-

czymy Wam, naszym rówieśni-

kom, nauczycielom oraz pracow-

nikom naszej szkoły wszystkiego 

dobrego, dużo radości i szczę-

ścia, rodzinnego ciepła, dobrych 

ocen w szkole, smacznych wigilij-

nych potraw, mało kłopotów, bo-

gatego Mikołaja, wiele prezentów 

pod choinką i najważniejsze, aby-

śmy ten czas spędzili wspólnie z 

rodziną. Szczęśliwego Nowego 

Roku 2016 !!! 
Życzy Koło polonistyczne 

W języku angielskim: Merry Christmas and happy new year !!! 
W języku niemieckim: Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr !!!                                                                                  

 KALENDARIUM: 

Ważne tematy: 

 Jeszcze małe wspomnienia z 

andrzejek w VI b... 

 Rozstrzygnięcie konkursu : 

Budka  dla bezdomnego kota” 

 Bierzemy udział w akcji „Cała 

Polska czyta dzieciom”! 

 Jak przebiegły tegoroczne 

mikołajki? 

 Jubileuszowy wieczorek poet-

ycki ! 

 Ciekawe wycieczki naszych  

kolegów... 

 Świąteczne życzenia 1 

Andrzejki w VI b, 
Budka dla bezdomnego kota 

2 

 „Cała Polska czyta dzie-
ciom”, 
Pomysły na prezenty mikołaj-
kowe 

2 

Mikołajki  w szkole w klasach 
młodszych i starszych 

3 

 !0 ty wieczorek poetycki— 
Zimowe impresje 

3 

  Wycieczka  do fabryki bom-
bek  

4 

 Wycieczka do kina klasy  V b 4 

W tym numerze: 
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Suchy grudzień stoi za to, że sucha wiosna i suche lato. 



                   1 grudnia br. w naszej kla-

sie odbyła się impreza klasowa  z oka-

zji Andrzejek. My dziewczyny zorgani-

zowałyśmy skromny poczęstunek, ko-

leżanka zrobiła zakupy . Na przerwie 

pomogłyśmy naszej pani Ani Bartko-

wiak w przygotowaniach. 

                  Czekały na nas  ciekawe 

andrzejkowe wróżby i fajna zabawa. 

Chłopcy puszczali muzykę, wspólnie 

się bawiliśmy i rozmawialiśmy. 

                Ten dzień był udany i cieka-

wy. Myślę, że niedługo będą kolejne 

takie imprezy.  

 

 Koło przyrodnicze działające w naszej 

szkole zorganizowało konkurs, w którym 

po raz pierwszy wziąłem udział. Wraz 

ze mną pomocy zwierzętom udzielił 

kolega z klasy Michał Niedźwiedzki – 

zbudowaliśmy budki dla kotów. Budek 

było około 20. Akcję wspomagało szkol-

ne koło ,,Caritas”. Członkowie koła, 

wraz z opiekunem panią Bożeną Meger 

oceniali jakość i pomysłowość wykona-

nia. Wyniki zostaną ogłoszone na apelu. 

Mnie osobiście podobała się budka z 

Klakierem – bajkowym kotem, pomocni-

kiem Gargamela. 

                           Szymon Kościuk kl. V B              

 ,,Budka dla bezdomnego kota”  

nym prezentem i pamiątką szkolnych lat 

może okazać się ręcznie wykonana figur-

ka 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 w naszej klasie 

odbywają się losowania na prezent na 

mikołajki. Wiele osób mówi, że nie wie 

co może kupić koledze. Więc mam parę 

pomysłów aby wasz kolega był zado-

wolony z waszego wyboru. 

Pomysły na prezent dla chło-

paka na mikołajki. 

Dla chłopaka sprawdzi się kalendarz, 

zabawny kubek, słodycze jak i też płyta 

ulubionego wykonawcy. W zależności 

od znajomości danej osoby, możemy 

połączyć prezent z jej zainteresowania-

mi. W celu najtrafniejszego prezentu 

wybierz się na zakupy z przyjacielem i 

podpatrz co najczęściej ogląda, może 

znalazł świetny t-shirt, a nie ma na nie-

go pieniędzy :) Dla chłopaka warte są 

polecenia gry komputerowe i różne 

modele samolotów, aut do składania. 

Pamiętajmy też, że dla niektórym świet-

 W tym roku szkolnym  w naszej kla-

sie końcem listopada odbyło się losowanie, 

komu będziemy robić prezenty z okazji mikoła-

jek.  

Jeśli masz już pomysły na prezenty 

gwiazdkowe dla najbliższych oszczędzasz sobie 

dużo przedświątecznego stresu. Gorzej jeśli, 

nie wiesz co możesz podarować swoim najbliż-

szym, by sprawić im przyjemność. Jeśli nale-

żysz do tej grupy, to właśnie dla ciebie jest 

podpowiadacz pomysłów na świąteczne pre-

zenty. Czasem na tradycyjne sklepowe prezen-

ty zwyczajnie brakuje funduszy - taniej same-

mu zrobić prezent. Zwłaszcza, że najbliżsi z 

pewnością ucieszą się z poświęconego przez 

nas czasu i niebanalnego podarunku. Oto  po-

mysły na ręcznie robione prezenty na Mikołaja, 

np. ręcznie robiona świąteczna kartka z miłymi 

życzeniami bożonarodzeniowymi, ramka na 

zdjęcie ozdobiona świątecznymi dekoracjami, 

choinka lub bombka, dekoracje na święta, 

które się przydadzą i wywołają wiele radości u 

osoby, która je dostanie.  

 

Kinga Szcześniak kl.6B  

 Pomysły na prezenty mikołajkowe 

tanie było prze-
platane różnymi zabawami np.: śpiewa-
niem piosenek, tańcami. Po przeczytaniu 
każdej bajki uczestnicy spotkania opo-
wiadali wspólnie jej treść, układali puz-
zle,  na których były postacie z bajek – 
zadaniem dzieci było odgadnięcie, z ja-
kiej bajki pochodzi dany bohater.   

Spotkania te odbywały się w 
miłej, luźnej i przyjaznej atmosferze. 
Kolejny cykl spotkań odbędzie się w lu-
tym 2016 roku.               
                  Martyna Harasiuk   kl. IV b 

W każdy czwartek listopada 
2015r na pierwszej godzinie lekcyjnej                    
w ramach akcji „CAŁA POLSKA CZYTA 
DZIECIOM” kilka uczennic z klas IV na-
szej szkoły, pod opieką p. M. Lipki – 
Harasiuk chodziło do Przedszkola Miej-
skiego im. Kubusia Puchatka w Resku. 
Dziewczyny czytały dzieciom  z grup 
trzy i czteroletnich różne bajki, baśnie 
i wierszyki.     

Dzieci podczas zajęć siedziały 
wygodnie na kolorowym dywanie, przez 
co czuły się bardzo swobodnie, słuchały 
z zainteresowaniem i skupieniem. Czy-

 „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”  

„Czytanie książek to 

najpiękniejsza zabawa, jaką 

sobie ludzkość wymyśliła” 
Wisława Szymborska 

 Andrzejki w klasie V l B  

Str. 2  



Mikołajki – tradycyjna, polska na-

zwa święta ku czci świętego Mikołaja, 

biskupa Miry, obchodzonego 6 grudnia 

w katolicyzmie i prawosławiu. Do XIX 

wieku był to na ziemiach polskich 

dzień wolny od pracy. 

Od średniowiecza w wigilię 

tego dnia święty Mikołaj (a właściwie 

osoba przebrana za niego) przynosił 

dzieciom prezenty. Współcześnie w 

Polsce, nocą podkłada się dzieciom 

drobne upominki, małe zabawki a prze-

de wszystkim słodycze. W XIX i XX 

wieku, obdarzający dzieci podarkami w 

swoje święto Mikołaj, został prze-

kształcony w baśniową postać rozdają-

cą prezenty w Boże Narodzenie. 

            Wyszukał: Marcel Manel klasa 5b 

Dnia 4 grudnia 2015r. obcho-

dziliśmy Mikołajki. Razem z klasą III 

b śpiewaliśmy pastorałki a potem z 

niecierpliwością czekaliśmy na św. 

Mikołaja oraz prezenty. Gdy w końcu 

nas odwiedził i  podarował prezenty 

wszyscy byliśmy bardzo szczęśliwi. 

Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie.  

Po wizycie Mikołaja rozpakowaliśmy 

swoje prezenty. Wszyscy jedliśmy słod-

kości. To był udany dzień. 

                            B. Gąsiorek kl. III a 

 Mikołajki w III a i... 

czenia z okazji nadchodzących świąt 
Bożego Narodzenia. 

 Był to cudowny wieczorek poe-
tycki, na którym miło spędziliśmy czas. 
Mam nadzieję, że doczekamy się kolej-
nych dziesięciu wieczorków poetyckich ! 

Redaktor naczelny 
               Kinga Szcześniak kl. VI B  

15.12.2015r - w naszej szkole, 
(klasie nr 18) , odbył się 10-ty jubileu-
szowy wieczorek poetycki pt. ,,Zimowe 
impresje,,.  
        Na wieczorku czytaliśmy wiersze o 
tematyce zimy i świąt Bożego Narodze-
nia. Tworzyliśmy także wspólnie choin-
kę, z własnoręcznie udekorowanych 
bombek, z których pani Ania ułoży-
ła  choinkę. Z okazji 10-tego wieczorku 
poetyckiego czekała na nas niespo-
dzianka, którym był tort. Myślę, że 
smakował on  każdemu. 

Na koniec wszyscy razem śpie-
waliśmy kolędę i składaliśmy sobie ży-

 Wieczorek poetycki „Zimowe impresje” 

        Na początku grudnia, w niektó-

rych klasach zaczęły się przygotowy-

wania do klasowych mikołajek. 

     Każdy uczeń losował osobę, której 

miał podarować  skromny prezent . Po 

losowaniu zaczęły się przygotowywania 

do robienia prezentów. Na godzinie 

wychowawczej wręczaliśmy sobie pre-

zenty. 

       Wszyscy byli zadowoleni i urado-

wani z paczek. Z radością czekamy na 

następne mikołajki !!! 
                Alicja i Kinga Szcześniak  VI b 

                            Szymon Kmieć   VI a 

 Dnia 4 grudnia odbyły się 

mikołajki. Do szkoły przybył Mikołaj i 

dwie śnieżynki. Odwiedzał klasy roz-

dając czekoladowe mikołaje. W niektó-

rych klasach uczniowie losowali kar-

teczki z imieniem osoby, dla której 

przygotowywał prezent. Każdy był 

zadowolony z drobnego upominku. 

Miło wspominamy ten czas.                          

Julia Filipek VI c, Maria Buszta VI a, 

Paulina Turzyńska VI b  

W naszej klasie VI c odbyły 

się mikołajki. Naszym świątecznym 

Mikołajem była nasza wychowaw-

czyni pani Joanna Knap i kolega z 

klasy Mikołaj. Każdy był zadowolony z 

prezentu, jaki otrzymał od osoby, któ-

ra nas wylosowała. Miały być to rze-

czy, które przetrwają na bardzo długo. 

Bardzo było nam smutno, że takie 

święto jest tylko raz w roku, ale lepsze 

to niż nic. Chętnie byśmy je jeszcze 

powtórzyli. Wszyscy byli szczęśliwi i 

zadowoleni. 

Klaudia Budak, Adrian Gucwa, Michał 

Najderek, kl. VI c 

 ... w klasach szóstych „Dawanie samo w sobie 

jest doskonałą radością.” 

Erich Fromm 
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Już Mikołaj grzeje sanie,  

Czego pragniesz niech  

się stanie. 

Każde z marzeń skrytych 

w głębi  

Święty Dziadek może 

spełnić. 
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Gazetka Szkoły 
Podstawowej w Resku  
im mjr H. Sucharskiego 

pełni wspaniałych wrażeń. Poza bombką 

wykonaną własnoręcznie, przywieźli także 

drugą – ze swoim imieniem oraz upominki 

zakupione w firmowym sklepie. 

         Opiekunka grupy - Monika  Harasiuk  

        

Wygrana wycieczka do kina 

klasy V b 

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

Dnia 05.12.2015r. uczniowie wzięli 

udział w wycieczce do fabryki  bombek cho-

inkowych „Glass Color” w Koszalinie. Pozna-

li tam proces produkcji pięknych ozdób choin-

kowych. 

Dzieci na początku odwiedziły DMUCHAL-

NIĘ, gdzie pracownica ze szklanej rurki pod-

grzewanej palnikiem gazowym ręcznie wy-

twarzała przeróżne kształty. Kolejnym etapem 

zwiedzania była SREBRZALNIA, czyli miej-

sce, gdzie pracownica za pomocą odpowied-

niej reakcji chemicznej poddawała bombki 

procesowi srebrzenia. Tutaj uzyskały one 

wygląd potrzebny do dalszego etapu – dekora-

cji.  Następnie uczniowie przeszli do DEKO-

RATORNI, gdzie przyglądali się pracy pań 

dekoratorek, które ręcznie nanosiły na bombki 

piękne wzory. Dowiedzieli się, że do tego 

celu używa się kleju, żeli, kolorowych broka-

tów. To właśnie w tym miejscu każde dziecko 

wykonało swoją pamiątkową bombkę. Na 

koniec wycieczki wszyscy udali się do firmo-

wego sklepu, aby dokonać zakupu świątecz-

nych ozdób dla siebie i dla swoich bliskich. 

Uczniowie wrócili do szkoły zadowoleni, 

 Wycieczka do fabryki bombek. 

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

 Nakład : 30 szt. 

Cena : 50gr 

Dnia 15.12.2015r. (wtorek) odbyła 

się ,,wygrana" wycieczka do Gryfic do kina na film 

pt. ,,Święty Mikołaj dla wszystkich". Pojechaliśmy 

wraz z wychowawczynią p. Adą Korzonek - Buczmą. 

Dlaczego ,,wygrana"? Ponieważ nasza klasa V b 

zwyciężyła w konkursie na najładniejszą budkę dla 

kota. Najbardziej cieszyłem się z tego, że nie było 

lekcji, czas minął mi szybko i miło go spędziłem ze 

swoją klasą. 

                           Szymon Kościuk kl. V b   


