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Internetu 

09.02.2016 r. Międzynarodowy        
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17.02.2016 r. Światowy Dzień Kota 

21.02.2016 r. Międzynarodowy Dzień     
Języka Ojczystego 

 Podsumowanie I półrocza  

29 stycznia b.r. odbyły się apele – dla kl. 

I-III i IV-VI podsumowujące pracę w 

pierwszym półroczu roku szk. 2015/2016. 

Przed zbliżającymi się feriami zimowymi, 

p. Izabela Niedziela pouczyła zebranych 

na temat bezpiecznego spędzania wolnego 

czasu. Po prelekcji nastąpiło rozdanie dy-

plomów za udział w konkursach, 

 wręczenie stypendiów I, II i III stopnia za 

najlepsze wyniki w nauce, oraz w sporcie. 

Dyplomem nagrodzono również tych 

uczniów, którzy nie opuścili ani jednego 

dnia w szkole (100% frekwencji), a także 

te osoby, które wprawdzie stypendium nie 

otrzymały, ale mogą pochwalić się bardzo 

dobrymi i dobrymi wynikami w nauce.  

                                        GRATULUJEMY!!! 

    Dnia 27 stycznia 2016 r. w Cen-

trum Kultury odbył się Gminny Konkurs 

Recytatorski, w którym finaliści z klas I-

III i IV-VI konkursu szkolnego rywalizo-

wali o awans do etapu powiatowego. 

 Najlepsze lokaty i udział w kon-

kursie powiatowym 08.03.2016 r. w Łob-

zie uzyskali: 

Klasy I-III 

I miejsce Jakub Wdowiak kl. II d 

II miejsce Wiktoria Bus kl. I b 

III miejsce Amelia Wicińska kl. I d 

Klasy IV-VI 

II miejsce Maria Buszta kl. VI a 

                Ada Ostrowska kl. V a 

III miejsce Daria Muszler kl. IV a 

                    Gratulujemy 

 Kalendarium: 

Ważne tematy: 

  Sprawdź, kto  będzie brał 

udział w Powiatowym Konkur-

sie recytatorskim. 

 Relacja z zabawy karnawało-

wej i walentynek. 

 Ciekawy wywiad z Panią Anią! 

 Ferie zimowe już za nami —

ciekawostki z obozu językowe-

go. 

 Przeczytaj ciekawą książkę  - 

poleca Wasza koleżanka!!! 

 Interesujący  opis wyspy —

przeczytaj! 

 Mamy nowych czytelników!!! 

 Zabawa karnawałowa, 
Walentynki. 

2 

 Wywiad z Panią Ania 
Bartkowiak. 

2 

 Relacja z minionych 
ferii zimowych. 

3 

 Obóz językowy  
w górach. 

3 

 Warto przeczytać  - 
„Dzieciaki świata”. 

3 

 Twórczość uczniowska  
- opis wyspy. 

4 

 Pasowanie pierwszaków 
na czytelnika. 
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                Dnia 29.01.br. w Domu 

Kultury odbyła się zabawa karna-

wałowa. 

                Każdy uczeń otrzymał 

pączka i soczek. W trakcie dysko-

teki organizowane były różne kon-

kursy z nagrodami. Niektóre osoby 

przebierały się za różne postacie. 

               To była wspaniała zaba-

wa, mamy nadzieję, że wszyscy 

dobrze się bawili. Czekamy na na-

stępne dyskoteki! 

         Alicja i Kinga Szcześniak kl.6B 

                         Szymon Kmieć kl.6A 

nych. 

3. Które tematy polonistyczne najbar-

dziej przypadły Pani do gustu? 

Moim ,,konikiem” jest mitologia. Staram 

się rozpowszechniać  tę wiedzę wśród 

uczniów. Parę lat temu wpadłam na 

pomysł organizacji międzyszkolnych 

konkursów mitologicznych dla klas V. W 

tym roku po raz kolejny spotkamy się z 

pasjonatami mitologii - z okolicznych 

miejscowości. Chętne osoby z klasy Vb 

wezmą udział w przedstawieniu teatral-

nym: ,,Przygody z bogami i boginiami”. 

1.Czy ma Pani jakieś pasje? 

Moją pasją jest zawód nauczyciela. Zaw-

sze lubiłam czytać poezję, stąd pomysł 

zorganizowania wieczorków poetyckich 

w naszej szkole. 

2. Które zajęcia należą do Pani ulubio-

nych? 

Lubię prace twórcze, angażuję w nie 

uczniów. Polegają  one na wykonaniu 

konkretnych zadań polonistycznych 

według pomysłu uczniowskiego, np. w 

formie projektów literacko - plastycz-

4. Jak spędza Pani czas wolny? 

Zwiedzam Polskę, w tym roku planuję 

poznać wschodnią część naszego kraju 

– od Ustrzyk Dolnych po Suwałki. 

5. Inne Pani zainteresowania? 

Interesuję się sztuką, chodzę do mu-

zeum. Byłam w kilku słynnych gale-

riach światowych – londyńskich, pary-

skich i włoskich. 

6. Jakie jest Pani największe marze-

nie? 

Pojechać do Grecji i zobaczyć ślady 

starożytnej historii i literatury ,,na 

żywo”. 

Dziękuję za rozmowę. 

                 Zosia Walczykiewicz kl. V b  

 Wywiad z Panią Anną Bartkowiak 

kościele farnym pw. Wniebowzięcia NMP 
(1280–1320) relikwii św. Walentego, połą-
czono tu lokalny kult św. Walentego z trady-
cją anglosaską. Święto to konkuruje o miano 
tzw. święta zakochanych z rodzimym świę-
tem słowiańskim zwanym potocznie Nocą 
Kupały lub Sobótką, obchodzonym w nocy z 
dnia 21 na 22 czerwca. 
Kochać w różnych językach:  j. ang. love, j. 
niem. zu lieben, j. czeski milovat, j. hiszpań-
ski al amor 
      Wyszukała Kinga Szcześniak kl. VI b 
 

 14 luty- to dzień walenty-

nek, więc z tej okazji klasa 6B 

otrzymała prezenciki od wycho-

wawczyni pani Anny Bartkowiak, 

którymi były kartki walentynkowe 

oraz słodkie lizaki w kształcie serc.  

            Kinga Szcześniak kl.6B  

         Walentynki- coroczne święto zako-

chanych przypadające 14 lutego. Nazwa 
pochodzi od św. Walentego, którego wspo-
mnienie liturgiczne w Kościele katolickim 
obchodzone jest również tego dnia. Zwycza-
jem w tym dniu jest wysyłanie listów zawie-
rających wyznania miłosne (często pisane 
wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wiel-
kiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczo-
no św. Walentego jako patrona zakochanych. 
Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obda-
rowywania się drobnymi upominkami. Do 
Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z 
kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyro-
lu. Popularność uzyskały jednak dopiero w 
latach 90. XX wieku. Jedyne i największe w 
Polsce odbywają się corocznie od 14 lutego 
2002 roku w Chełmnie (województwo kujaw-
sko-pomorskie) pod nazwą "Walentynki Cheł-
mińskie". Za sprawą przechowywanej, praw-
dopodobnie od średniowiecza, w chełmińskim 

 WALENTYNKI 

 „Czym jest słońce  

dla ziemi tym miłość  

dla duszy”  

Honoriusz Balzac  

 Zabawa karnawałowa 

Str. 2  



Na początku ferii wybra-

łam się do kina na film pt. "Bella i 

Sebastian 2", wraz z innymi kole-

żankami z naszej szkoły należący-

mi do Scholi. Wyjazd zorganizowa-

ła nauczycielka religii - p. Alicja 

Bilska. Film bardzo mi się podobał. 

Po emisji, mogłyśmy pochodzić po 

centrum handlowym Galaxy. W 

pierwszym tygodniu ferii również 

odwiedziłam kuzynów w Stargar-

dzie. Ciekawostką jest, że w na-

zwie tego miasta nie ma słowa 

"Szczeciński". Pozmieniane zostały 

tablice informacyjne. Wraz z ku-

zynami pojechaliśmy na łyżwy i 

kręgle.  

Mimo, że nie było śniegu, 

te ferie mi się podobały, dobrze 

się bawiłam i czuję się wypoczęta. 

             Alicja Szcześniak kl. VI b 

 Moje ferie  

zem z wujkami często wyprowadza-

ją się na dalekie pastwiska, żeby 

bydło mogło najeść się do syta i cza-

sem nie ma ich w domu przez miesiąc. 

Zuzu bardzo wtedy tęskni ale rozumie, 

że tata musi pracować żeby mieli co 

jeść. Dzieci z plemienia Himba nie 

chodzą do szkoły, ani do przedszkola. 

Każdego dnia uczą się czegoś poży-

tecznego. Jak zdobyć wodę, doić kozy, 

jak zreperować coś w domu i przygo-

tować placek z kukurydzy. Zuzu musi 

przez cały dzień pilnować stada kóz 

tak aby groźne hieny nie zbliżały się 

Tytuł: Dzieciaki Świata 

Autor: Martyna Wojciechowska 

Bohaterem mojego opowiada-

nia jest chłopiec o imieniu Zuzu. Zuzu 

ma sześć lat i jest małym pasterzem 

który mieszka w Afryce. Zabrał mnie 

w piękną podróż po Namibi godnie 

mieszka tam z mamą, tatą, babcią 

Dambu i rodzeństwem. W Namibi 

rzadko pada deszcz, dlatego ludzie 

którzy tam mieszkają musieli nauczyć 

się jak oszczędzać każdą kroplę wody 

i radzić sobie z suszą.Tata Zuzu ra-

do koźlątek. Ludzie z plemienia nie 

myją się, bo nie ma tyle wody żeby 

starczyło na kąpiele. Dlatego mama 

Zuzu nauczyła swoje dzieci jak można 

umyć się piaskiem i dymem z ogniska. 

Potem wszyscy siadają do wspólnej 

kolacji i słuchają historii, które przy-

trafiły się tacie w trakcie wyprawy. Na 

koniec babcia Dambu i mama opowia-

dają stare afrykańskie baśnie. 

 
Bardzo polecam Julia Majkowska!  

Warto przeczytać!!!  

krajów: She, ciemnoskóra pani, która 

pochodziła z Kenii, Nicolas dość wyso-

ki mężczyzna, który pochodził z Fran-

cji, Memo-sympatyczny Meksykań-

czyk, Meshra - Turczynka, która uczy-

ła nas na pewnych zajęciach tańca z 

Turcji. Bardzo lubili nasze polskie 

pierogi po prostu smakowały im. Uży-

wali także słów które nas rozśmieszały 

w ich wymowie czyli: ,,MASAKRA'' , 

,,PIEROGI'' ,  ,,KATASTROFA'' oraz 

kilka innych słów. Moim zdaniem było 

bardzo fajnie ale muszę przyznać zaję-

cia i pierogi po prostu chce się śmiać:)) 

                       Zuzanna Kędzierska IV B 

ła im polska kuchnia. Po intensywnych 

zajęciach był też czas na rozrywkę.  

                        Daria Muszler kl. IV „a”    

W dniach 06-10 lutego, wraz z 

koleżankami i kolegami z kl. II -VI z 

naszej szkoły, uczestniczyłam w obozie 

językowym ,,Euroweek'' w Międzygórzu 

( Kotlina Kłodzka) pojechały z nami 

także panie z naszej szkoły: Justyna 

Walczykiewicz i Renata Gajdzis. Wy-

brałam się na obóz, aby udoskonalić 

znajomość języka angielskiego oraz 

świetnie się bawić w towarzystwie 

przyjaciół i nowych znajomych. Na zaję-

ciach zaś było przyjemnie, spędzaliśmy 

czas w gronie  wolontariuszy z innych 

W dniach 6-10 lutego 2016 

roku, wraz z innymi uczniami i uczenni-

cami z naszej szkoły (kl. II-VI), oraz 

dwiema nauczycielkami: p. Justyną Wal-

czykiewicz i p. Renatą Gajdzis, uczestni-

czyłam w obozie językowym Euroweek – 

w Międzygórzu (Kotlina Kłodzka). Chcia-

łam sprawdzić moją znajomość języka 

angielskiego w kontakcie z rówieśnikami 

z innych szkół – z całej Polski. Brałam 

udział w zajęciach grupowych, które 

prowadzili wolontariusze z innych pań-

stw – Meksyk, Kenia, Francja, Turcja, 

Azerbejdżan. Obcokrajowcy znali tylko 

kilka pojedynczych słów po polsku. Naj-

bardziej podobało im się słowo 

„pierogi”, ponieważ bardzo zasmakowa-

 Ferie z językiem angielskim 

„Bez znajomości języków 

człowiek czuje się gorzej 

niż bez paszportu” 
 Anton Czechow   
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Pędzą wnuki ulicami 

z ogromnymi laurkami. 

Te laurki pełne kwiatków 

są dla wszystkich babć i dziad-

ków. 

A dziadkowie wraz z babciami 

już czekają przed domami. 

Przez lornetki patrzą w dal 

wystrojeni jak na bal. 

 

Kocham mocno Babcię, Dziadka 

To nie żarty moi mili 

Dzisiaj im życzenia składam 
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Pasowanie na czytelnika  

w klasach pierwszych  

Dnia 24.02.2016r.-w klasach 

pierwszych odbyło się pasowanie na czy-

telnika w szkolnej bibliotece. Uczest-

niczyły w nim dzieci z kl. Ia, b, c, d, wraz 

z paniami wychowawczyniami. Pasowania 

dokonała nasza szkolna pani bibliotekar-

ka -  Bożena Brzozowska. Każde dziecko 

otrzymało pamiątkową zakładkę i dyplom 

oraz to, co uprawnia je do korzystania z 

biblioteki - kartę czytelnika. Po 

pamiątkowym zdjęciu wszyscy pierwszo-

klasiści samodzielnie dokonali wyboru - 

zaopatrzyli się w ulubione pozycje 

książkowe. 

Koordynatorki: Kinga i Ala Szcześniak,  

               Wiktoria Paluszkiewicz (VIb)   

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

Opis wyspy 

Moja wyspa nosi nazwę Zochula. 

Jest mała, ale śliczna, ma kształt banana. 

Na drzewach rosną pieniądze. Trawa, jest 

koloru fioletowego. Zwierzęta mówią ludz-

kim głosem. Większość zwierząt to tygrysy. 

Na mojej wyspie nie ma gór, ale za to jest 

dużo jezior. Największe jezioro na Zochuli 

to Grzanka. Nie ma piasku, wszyscy opala-

ją się na trawie. Wyspę zamieszkują zacho-

wujące się jak ludzie kanapki. Tubylcy zaj-

mują się opiekowaniem tygrysów, a także 

uprawianiem roli. Na Zochuli jest bardzo 

dużo jaskiń z potworami (przeważnie zom-

bie). Na końcu każdej dziury znajduje się 

skarb. Po wyspie nie jeździ żaden zmotory-

zowany pojazd, ponieważ kanapki są bar-

dzo ekologiczne. Od czasu do czasu przeje-

dzie jakiś rower. Tubylcy mieszkają w nie-

wielkich chatkach, najczęściej nad jezio-

rem. Jestem bardzo dumna z mojej wyspy. 

              Zosia Walczykiewicz kl. V b  

 Twórczość uczniowska 

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

Nakład : 30 szt. 

Cena : 50gr 


