
 Szkolny Konkurs Recytatorski 

01.01.2016 r. NOWY ROK 

                    Światowy Dzień Pokoju 

06.01.2016 r. TRZECH KRÓLI  

                     Dzień Filatelisty 

09.01.2016 r. Dzień Ligi Ochrony  

                     Przyrody 

11.01.2016 r. Dzień Wegetarian 

15.01.2016 r. Dzień Wikipedii 

18.01.2016 r. Dzień Kubusia Puchatka 

21.01.2016 r. Dzień Babci 

22.01.2016 r. Dzień Dziadka 

24.01.2016 r. Światowy Dzień Środków 

                     Społecznego Przekazu 

30.01.2016 r. Początek ferii zimowych 

Gdy styczeń zamglony, marzec zaśnieżo-
ny. 
Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi na-
dzieje. 
Kiedy styczeń najmroźniejszy, wtedy 
roczek najpłodniejszy. 
Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi na-
dzieje. 
Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają 
upały. 
Gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę 

mróz dokuczy. 

Dnia 20 stycznia 2016 

r. odbył się Szkolny Konkurs 

Recytatorski. Wyniki są nastę-

pujące:  

W kategorii klas I-III : 

1 mce Jakub Wdowiak II d 

2 mce Wiktoria Bus I b  

3 mce Klaudia Gucwa III a 

Wyróżnienia: 

Amelia Wicińska I d 

Natalia Janicka III b 

Martyna Jaworska III a 

W kategorii klas IV-VI 

1 mce Maria Buszta VI a 

2 mce Ada Ostrowska V a 

3 mce Zuzanna Kędzierska IV b 

Wyróżnienia: 

Julia Filipek VI c 

Natalia Kajma IV b 

Daria Muszler IV a 

Szymon Kmieć VI a 

Etap gminny odbędzie 

się 27.01.2016 r. w Centrum 

Kultury. 

 Organizatorzy 

 Kalendarium: 

Ważne tematy: 

 Wyniki Szkolnego Konkursu 

Recytatorskiego. 

 Wizyta III a w Bibliotece Miej-

skiej i Nadleśnictwie. 

 Co się działo  w czasie 24 Fina-

łu WOŚP? 

 SU czyta bajeczki przedszkola-

kom! 

 Czym pasjonuje się kolega z VI 

b? 

 Pamiętajmy o zasadach bezpie-

czeństwa w czasie ferii zimo-

wych!!! 

 Twórczość  naszych kolegów! 

 III a w Bibliotece Miej-
skiej 

2 

 SU w przedszkolu, 
Relacja z WOŚP 

2 

 III a w Nadleśnictwie 3 

 M.Marcinkowski o swo-
im hobby 

3 

 Zasady bezpieczeństwa 
na ferie zimowe 

3 

 Twórczość uczniowska 4 

 Książka, którą warto 
przeczytać! 

4 
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Wybrane przysłowia 

na styczeń: 



 16 grudnia 2015 roku 

klasa III a odwiedziła Biblio-

tekę Miejską , gdzie odbyła 

ciekawe zajęcia biblioteczne 

pt. „Bajki na długie wieczory”. 

występowało dużo chętnych dzieci. 

Śpiewano piosenki, były też występy 

gimnastyczne, w których występowały 

dziewczyny z klas IV-VI. Ja brałam 

udział w śpiewaniu piosenki świątecz-

nej po angielsku. Ten dzień bardzo mi 

się podobał, cieszę się, że mogłam 

wspomóc tak szlachetne przedsięwzię-

cie.  

             Alicja Szcześniak kl. VI b  

 WOŚP– fundacja o charakte-

rze filantropijnym, której podstawo-

wym celem według statutu jest: 

„działalność w zakresie ochrony zdro-

wia polegająca na ratowaniu życia cho-

rych osób, w szczególności dzieci i dzia-

łanie na rzecz poprawy stanu ich zdro-

wia, jak również na działaniu na rzecz 

promocji zdrowia i profilaktyki zdro-

wotnej”. 

W niedzielę, 10 stycznia 2016 roku, 120 

tysięcy wolontariuszy 24. Finału Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wy-

szło  na ulicę nie tylko polskich miast, 

ale także zagrało w kilkudziesięciu 

krajach na świecie. W Resku w Domu 

Kultury  odbyła się impreza, w której 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  

  18 stycznia 2016 roku 

przedstawicielki Samorządu 

Uczniowskiego odwiedziły dzie-

ci w Przedszkolu Miejskim w 

Resku. Grupa Kłapouszków z 

uwagą wysłuchała przeczyta-

nych przez dziewczyny bajek. 

Myślę, że dla wszystkich było 

to ogromne przeżycie.   

               Maria Strózikowska 5b  

Samorząd Uczniowski W Przedszkolu 

  

"Czytanie książek to 

najpiękniejsza zabawa, jaką sobie 

ludzkość wymyśliła."  

Wisława Szymborska 

  

 III a w Bibliotece Miejskiej 
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15 stycznia 2016r. poszliśmy 

wspólnie z klasą 3b do siedziby  Nad-

leśnictwa w Resku. Pani Ewa Simono-

wicz- Woźniewicz uczyła nas jak roz-

poznawać różne gatunki ptaków i w 

jaki sposób oraz  czym je dokarmiać 

zimą. Zaprezentowała film 

„Pomagamy ptakom przetrwać zimę”. 

Później każdy z nas otrzymał odryso-

wany liść, który mieliśmy przerobić na 

jakiegoś ptaka i  za pomocą zgroma-

dzonych ziaren nakarmić go. Powstały 

przeróżne ptaszki, każdy inaczej go 

nazwał. Na zakończenie zajęć otrzy-

maliśmy plany lekcji i karmę do roz-

wieszenia na boisku szkolnym i w par-

ku.  

Bardzo podobały  się nam te 

zajęcia.  I czekamy na kolejne takie 

spotkanie.  

      Uczniowie klasy 3 a  

 III a w Nadleśnictwie 

 Nie strącajmy zwisających z dachów 

sopli. 

 Pamiętajmy o zdrowym odżywianiu. 

 Ubierajmy się odpowiednio do tempera-

tury panującej na dworze. 

 W wolnym czasie przebywajmy na świe-

żym powietrzu, dbajmy o aktywność fizyczną. 

 Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu 

drogi oraz zbiorników wodnych;  

 W czasie zjeżdżania zachowujmy bez-

pieczną odległość między sankami;  

 Nie doczepiajmy sanek do samochodu;  

 Rzucając się śniegiem nie łączmy mięk-

kiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni 
oraz nie celujmy w twarz drugiej osoby;  

 Na łyżwach jeźdźmy tylko w wyznaczo-

nych miejscach, nie ślizgajmy się po lodzie 
na rzece lub stawie. 

 Nie przebiegajmy przez ulicę, nie prze-

chodźmy w miejscach niedozwolonych. 

 Bądźmy widoczni na drodze. 

 Nie zapominajmy o podstawowych zasa-

dach higieny. 

 Unikajmy kontaktu z osobami chorymi. 

W przypadku wystąpienia objawów choroby 

zgłośmy się do lekarza. 

Jak bezpiecznie spędzać ferie zimowe? 

 Od dawna interesowałem się 

matematyką, zwłaszcza konstruowa-

niem skomplikowanych programów, w 

których niezbędna jest wiedza z za-

kresu algorytmów. Biorę udział w zaję-

ciach dodatkowych z informatyki, od-

bywających się w środy na 8 godzinie 

lekcyjnej (14:50 -15:40), w sali nr 7. 

Najbardziej na tych zajęciach podoba 

mi się tworzenie aplikacji, czyli gier, 

jak również wyżej wspomnianych - 

programów. Zachęcam do wzięcia 

udziału w tych ciekawych zajęciach.  

                   Marcin Marcinkowski VI B  

 Moje hobby                                                                                     

 „Spraw, aby każdy dzień miał 

szansę stać się najpiękniejszym 

dniem twojego życia” 

Mark Twain  
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My się zimy nie boimy bezpiecznie ferie spędzimy Ciepło ubierać się będziemy i na pewno nie zachorujemy.  

Ostrożni na łyżwach i na sankach  ulepimy niejednego bałwanka Na jezioro skute lodem nie wchodzimy po śliskich chodnikach ostrożnie cho-dzimy. 
 

Posłuszni dorosłym będziemy  bez ich zgody nigdzie nie pojedziemy. 

Redaktor naczelny: Kinga Szcześniak, 
Szymon Kmieć 
Redakcja: Alicja Szcześniak, Paulina 
Turzyńska, Adrian Gucwa 
 
Oprawa graficzna: Joanna Knap 
Opiekun:  
Joanna Knap (IV-VI),  
Anetta Kulesza (I-III) 
Współpraca: 
Justyna Walczykiewicz, Marzanna 
Muszyńska 

Gazetka Szkoły 
Podstawowej w Resku  
im mjr H. Sucharskiego 

Mój piesek robi psoty, 

a ja przez to mam kłopoty. 

  

I mój tata się nie złości, 

a ja dużo mam radości. 

Ciągle słychać jakieś śmiechy, 

mamy dużo w tym uciechy. 

  

W kuchni mama coś gotuje, 

przy tym sobie podśpiewuje. 

Robi torcik nam słodziutki, 

zatopimy swoje smutki.  
             Oliwia Opara IV b  
 
PRZECZYTAJ TĘ KSIAŻKĘ!!! 

Autor: David Walliams 
Tytuł: ,,Babcia Rabuś'' 
 
 Ben ma jedenaście lat i bar-
dzo nie lubi piątkowych wieczorów. 
Wszystko dlatego, że od kiedy pa-

mięta te wieczory oznaczają pobyt u 
babci. Pobyt, który zawsze wyglądał 
tak samo. Kapuściane potrawy, któ-
rych nie znosi. Ben marzy, by wresz-
cie dorosnąć. Jeszcze tylko kilka lat i 
nie będzie musiał więcej zostawać u 
swojej nudnej i starej babci. Pewnego 
sobotniego ranka, w trakcie śniadania, 
Ben ma ogromną ochotę na czekolado-
we ciastko, których zapas babcia trzy-
ma na najwyższej z kuchennych pó-
łek. Po kryjomu zagląda do puszki i ku 
swemu zdumieniu znajduje kolekcję 
biżuterii i drogich kamieni. Okazało 
się że babcia wcale nie jest zwyczajną 
i nudną staruszką. Ben nawiązał nowe 
porozumienie z babcią. Wspólnie uda-
je im się przeżyć przygodę życia. 
         Bardzo polecam Julia Majkowska!!! 

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

                     Mój dom 
Dom,  w którym mieszkam jest 
wygodny, 
pomalowany jest na kolor modny. 
 
Wszyscy, którzy w nim mieszkają, 
zawsze mile się witają. 
 
Mama w kuchni obiad gotuje, 
tata w pokoju dzieci pilnuje. 
 
Jedna siostra rysunek maluje, 
druga w szafkach myszkuje. 
 
Ja z dziadkiem w warcaby gram 
i zastanawiam się czy wygram. 
 
W moim domu jest wesoło 
i pełno miłości wokoło. 
               Kacper Wołodko   kl. IV a  
Mój dom 

Mały domek nasz jest modny, 

a tapczanik mam wygodny. 

 Twórczość uczniowska 

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

Nakład : 30 szt. 

Cena : 50gr 


