
 Szóstoklasiści już po sprawdzianie!!! 

01.04.2016 r. Prima aprilis, 

02.04.2016 r. Międzynarodowy Dzień  

                      Książki dla Dzieci  

05.04.2016 r. SPRAWDZIAN  

                     szóstoklasisty 

07.04.2016 r. Światowy Dzień Zdrowia 

11.04.2016 r. Dzień Radia 

14.04.2016 r. Dzień Ludzi Bezdomnych 

15.04.2016 r. Międzynarodowy Dzień  

                    Kombatanta 

16.04.2016 r. Dzień Sapera 

22.04.2016 r. Dzień Ziemi 

23.04.2016 r. Światowy Dzień Książki  

                    i Praw Autorskich 

29.04.2016 r. Międzynarodowy Dzień   

                     Tańca 

Wybrane przysłowia 

na kwiecień: 

- Jak przygrzeje słonko, przejdzie 

kwiecień łąką. 

-Kwiecień, plecień, bo przeplata, 

trochę zimy, trochę lata. 

-Ciepły kwiecień, mokry maj, bę-

dzie żytko jako gaj. 

-Deszcze częste w kwietniu wróżą, 

że owoców będzie dużo  

-Gdyby w kwietniu nie padało, to 

owoców będzie mało. 

-Choć i w kwietniu słonko grzeje, 

nieraz pole śnieg zawieje. 

-Jeśli w kwietniu pszczoły latają, 

to długie chłody się zapowiadają. 

 Dnia 05 kwietnia 2016 r. 55 

uczniów naszej szkoły przystąpiło  

do sprawdzianu klas szóstych. 

 O 9.00 rozpoczęła się część 

polonistyczno – matematyczna. Po 

czym około pół godziny trwała prze-

rwa miedzy pierwszą częścią spraw-

dziany a drugą, z języka obcego. 

W przerwie odbyło się śniadanie  

dla szóstoklasistów. 

 Obecnie uczniowie 

czekają na wyniki do 27 maja. 

                   Julia Filipek kl. VI c  

 KALENDARIUM 

Ważne tematy: 

 Kilka słów o sprawdzianie… 

 Co działo  się na wieczorku 

poetyckim? 

 Dbamy o środowisko — wy-

cieczka do parku i Nadleśnic-

twa. 

 Szóstoklasiści - kolejny film i 

przedstawienie teatralne 

 I Festiwal Piosenki Przyrodni-

czej i Ekologicznej już za 

nami! 

 Trzecioklasiści uczą się pły-

wać. 

 Relacja z uroczystego Apelu! 

 XI wieczorek poetycki 2 

 Wycieczka do parku kl. II 
a i wizyta klas VI w Nad-
leśnictwie 

2 

 Kolejny seans filmowy — 
Krzyżacy 

2 

 Przedstawienie teatral-
ne dla szóstoklasistów 

3 

 Relacja z festiwalu  
Piosenki Przyrodniczej i 
Ekologicznej 

3 

Nauka pływania w kl. IIIa 3 

 Uroczysty Apel z okazji  
świąt 1,2,3 Maja 

4 
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Dnia 7 kwietnia 2016r. o godzinie 

16.00 w sali nr 18 odbył się 11 wieczorek 

poetycki pt. „Matka Ziemia”. Wśród gości 

po raz pierwszy pojawili się uczniowie ze 

szkoły filialnej w Łosośnicy. 

 Na początku, gospodyni wieczor-

ku pani Joanna Knap zaprezentowała w 

formie multimedialnej ciekawostki o naszej 

planecie. Szczególnie zainteresował mnie 

los delfina, któremu ludzie nie pozwolili 

swobodnie żyć na wolności. Tak bardzo 

chciano się z nim fotografować, że zwierzę 

nie przeżyło. Innym ciekawym momentem 

prezentacji był los żab. Szczecińskie szkoły 

włączyły się w akcję ratowania tych poży-

tecznych, że nie dały im zginąć pod kołami 

samochodu. Uczniowie przenieśli je w bez-

pieczne miejsce.  Nasunęła mi się refleksja, 

jak to człowiek może ingerować  się w natu-

rę – z jednej strony szkodzi, ale z drugiej 

czasami pomaga.  Zgodnie z tradycją, naj-

ważniejszym celem spotkania było zapozna-

nie z poezją autorów znanych i mniej zna-

nych. Uczestnicy osobiście czytali wiersze 

o tematyce ekologicznej. Swoje inspiracje 

prezentowali również w formie plastycznej. 

Obecna na spotkaniu nauczycielka przyrody 

pani Bożena Meger opowiedziała o recyklin-

gu (jedna z metod ochrony środowiska 

naturalnego, jej celem jest zuży-

cie surowców naturalnych oraz zmniejsze-

nie ilości odpadów). Następnie była zabawa 

w języku angielskim, która polegała na od-

powiednim segregowaniu odpadów, na pod-

stawie wysłuchanej piosenki po angielsku.  

Ten wieczorek bardzo mi się po-

dobał, połączenie przyjemnego z pożytecz-

nym. Jak zawsze, nie zabrakło herbatki i 

ciasteczek, które umiliły czas pobytu. 

             Alicja i Kinga Szcześniak, kl. VI c  

mnie był to fajny i ciekawy film histo-

ryczny ukazujący losy Zbyszka i Danu-

si oraz pokazujący historię Polski  

za czasów Zakonu Krzyżackiego. 

            Dodam jeszcze, że jest to 

lektura w pierwszej klasie gimnazjum. 

  
                         Adrian Gucwa KL. VI c  

            Dnia 20.04.2016r w naszej 

szkole (klasie nr.18) odbył się seans 

filmowy, podczas którego oglądaliśmy 

ekranizację powieść H. Sienkiewicza 

pt."Krzyżacy". 

            W czasie seansu wszyscy zaja-

dali coś słodkiego. Dla niektórych była 

to nudna i nieciekawa rozrywka, ale dla 

 Kolejny seans filmowy  
„Krzyżacy” 

             Dnia19.04.2016r. (wtorek)- na piątej godzinie lekcyjne klasy szo -

ste wybrały się na spotkanie do Nadles nictwa w Resku. 

  Na początku miło przywitała nas pani les nik, kto ra poprowa-

dziła spotkanie. Obejrzelis my film na temat zawodu Les nika. Dowiedzie-

lis my się m.in.,  z e po lesie nie moz na jez dzic  autem. Przekonalis my się 

jak bardzo niewłas ciwe zachowanie ludzi szkodzi lasom.  W filmie wystę-

powało duz o pouczen .  

              Po obejrzeniu filmu czekała na nas zabawa, kto ra polegała na 

tym, aby jak najszybciej ułoz yc  puzzle, kto re przedstawiały ro z ne cieka-

we ptaki. Pani opowiadała takz e o negatywnych zachowaniach występu-

jących na terenie lasu,  takich jak: kłusownictwo, nielegalna wycinka 

drzew, s miecenie,  jazda samochodem po lesie itd. Otrzymalis my plany 

lekcji, kto re na pewno nam się przydadzą.  

             Dziękujemy za zorganizowanie ciekawego spotkania. Us wiadomi-

lis my sobie, z e las tak jak nasz dom jest domem dla zwierząt, więc, aby 

zwierzęta dobrze się w nim czuły, musi byc  w nim czysto i bezpiecznie.  

                                                                                      Kinga i Alicja Szczes niak kl.6B  

Piętnastego kwietnia bieżącego 

roku wybraliśmy się z koleżankami i ko-

legami  na wycieczkę do parku. 

Celem naszej wyprawy była ob-

serwacja zmian zachodzących w przyro-

dzie. Podzieliliśmy się na kilka grup. Każ-

da miała przydzielone zadanie. Jedna 

przyglądała się zwierzętom, inna schylając 

się dostrzegła kwitnące  kwiaty. Kolejna 

grupa zauważyła, że ziemia sprzyja rozwi-

jającym się roślinom. Każda ekipa dzieliła 

się swoimi obserwacjami. 

Lekcja w parku upłynęła szybko. 

Na długo zostanie w naszej pamięci. Widok 

pierwszych wiosennych kwiatów, żółtych i 

białych zawilców oraz wesoło biegających 

po drzewach wiewiórek, są obrazami, któ-

rych się nie zapomina. Oby takich spotkań 

z przyrodą było jak najwięcej. 
           Szymon Najderek kl. II a  

 Wizyta klas szóstych 
w Nadleśnictwie 

 „Nasz planeta piękniejsza  

by była,  

gdyby każda osoba  

o nią się troszczyła!” 

 XI wieczorek poetycki w SP Resko – „Matka Ziemia” 

Str. 2   

Wycieczka do parku 



 21.04.2016 r. (czwartek) - klasy V – 

V l pojechały na spektakl teatralny lektury 

„Szatan z siódmej klasy "  do Nowogardzkie-

go  Domu Kultury. Przedstawienie było bar-

dzo ciekawe.  

         Dziękujemy za zorganizowanie cieka-

wej wycieczki. Już nie mogę się doczekać  

kolejnego wyjazdu do teatru!  

                      Paulina Turzyńska kl. VI b  

 Przedstawienie teatralne „Szatan z siódmej klasy” 

 Od stycznia 2016 roku ucznio-

wie klas III naszej szkoły biorą udział w 

programie „Umiem pływać”, który doty-

czy nauki pływania. Wyjazdy odbywają 

się w każdy czwartek o godz. 8.30. 

 Pobyt na basenie trwa 120 min. 

W czasie zajęć uczymy się jak należy 

odpowiedzialnie zachować się i korzystać 

z basenu, a przede wszystkim ćwiczymy 

pływanie. 

  Z zajęć zawsze wracamy 

uśmiechnięci i zadowoleni. Nie możemy 

doczekać się kolejnych wodnych atrakcji. 

                    Bartek Jędrzejczak III a  

 Nauka pływania w III a 

Na dworze obserwowalis my jak działa 
wiatrak i co się dzieje z ban kami mydlany-
mi. Na kon cu wspo lnie wykonalis my pla-
kat: „Ziemia w naszych rękach”.  
                   Moim zdaniem ten wyjątkowy 
dzien  spędzilis my o wiele ciekawiej niz  w 
ubiegłym roku,  poniewaz  duz o więcej się 
nauczyłam. Kaz dy z nas mo gł  dowiedziec  
się co moz e dobrego zrobic  dla naszej pla-
nety. 
                                   Lena Szawarska klasa 2 a 
 

Dnia 22.04.2016 r. odbył się Dzien  

Ziemi – Festiwal piosenki.  

Na pierwszej lekcji wspo lnie z 

kolegami udałem się do Sali nr 18, gdzie 

s piewalis my piosenkę na temat ekologii. 

Zas  koledzy z klas drugich zaprezentowali 

utwo r w języku angielskim o segregowaniu 

s mieci.. Kolorowe stroje przygotowane 

przez ucznio w wszystkim się podobały. 

Ponadto na zajęciach rozmawialis my o 

tym, jak waz ne jest us wiadomienie sobie, 

z e dbanie o czystos c  przynosi korzys ci lu-

dziom i s rodowisku. 

Program tego dnia był bardzo 

ciekawy i wszystkim się podobał. 

Bartosz Jędrzejczak kl. III a  

 Dnia 22.04.2016r. od-
były się w naszej szkole uroczy-
stos ci związane z corocznym  
„Dniem Ziemi ”. Tym razem s wię-
towalis my zupełnie inaczej niz  

ostatnio. Program w tym dniu był uroz-
maicony. 
                   Wszystko rozpoczęło się od 
spotkania w sali muzycznej , gdzie kaz da z 
klas przygotowała się odpowiednio do 
tego wyjątkowego dnia. Uczniowie młod-
szych klas s piewali  piosenki. Starsi przy-
gotowali przedstawienie związane z 
„Chrztem Mieszka I” . Wszyscy mieli spe-
cjalnie przygotowane przepiękne stroje, 
kto re kaz demu się podobały. Następnie 
przeszlis my do klas na dalszą częs c  ob-
chodo w. W  klasie rozmawialis my o za-
nieczyszczeniu powietrza i ro z nych  spo-
sobach ochrony naszej pięknej planety, 
z ebys my mogli  cieszyc  się jej zasobami 
jeszcze wiele lat. Były ro wniez  ro z ne do-
s wiadczenia z wykorzystaniem powietrza 
i wiatru. Moglis my sprawdzic  jak zacho-
wa się pio rko jes li w niego dmuchniemy, 
albo co się stanie jez eli do szklanki z wo-
dą włoz ymy słomkę i w nią dmuchniemy. 

 I Festiwal piosenki przyrodniczej i ekologicznej 

„Dzień ekologów dzisiaj jest,  

więc mamy dla Was krótki test, 

dwa zadania, dwa pytania 

i coś do opowiadania!” 

Str. 3 Rok szkolny 2015/16, Numer 8 



MAJOWKA  

Gdy słoneczko wzejdzie w porę,  
Na wycieczkę się wybiorę.  
Wezmę plecak i wałówkę,  

Pójdę z dziećmi na majówkę.  
Pójdę w góry, pójdę w las,  
na powietrzu spędzę czas.  

Będę słuchać śpiewu ptaków  
I podziwiać piękno kwiatów.  

Słuchać będę szumu drzew, 
 Obserwować wiosny bieg.  

Maja Wonneberger  
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Gazetka Szkoły 
Podstawowej w Resku  
im mjr H. Sucharskiego 

stość  dla uczniów klas I- III z  udzia-

łem Pocztu Sztandarowego.  

Podczas apelu odśpiewaliśmy 

hymn państwowy i szkolny. Nasze kole-

żanki i nasi koledzy recytowali wiersze 

o  naszych symbolach narodowych i 

Ojczyźnie. Zaśpiewaliśmy piosenkę 

„Mała Ojczyzna” i „Bo to nasz kraj”. W 

odświętny  nastrój wprowadziły nas też 

małe flagi biało- czerwone   i  stroje 

galowe.  

To było bardzo miłe spotkanie. 

Przypomnieliśmy sobie historię naszej 

Ojczyzny. Cieszymy się, że mogliśmy 

wystąpić przed naszymi nauczycielami i 

koleżankami i kolegami.  

Adam Gojlik,  Bartosz Gąsiorek,  

Adrian Hilgier kl. 3a  

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

 Dnia 28 kwietnia 2016r.- odbył się uro-

czysty Apel dla klas IV – Vl. Przygotowa-

ne przedstawienie miało na celu przypo-

mnieć historię Świąt Majowych. Na sce-

nie wystąpili: P. Turzyńska, F. Lewandow-

ski, J. Filipek, D. Muszler, D. Ignacenko, 

A. Szcześniak, K. Szcześniak, M. Olejni-

czak, A. Gucwa, M. Najderek. 

Pod opieką p. Anny Miszczyszyn i p. Jo-

anny Knap aktorzy pokazali krótką scen-

kę o wszystkich Świętach Majowych.       

         Uczniom bardzo się podobało, 

szczególnie rola starszych Państwa ode-

grana przez Paulinę i Fryderyka.  

Paulina Turzyńska, Kinga Szcześniak kl.6B  

Z okazji ważnych wydarzeń histo-

rycznych: Rocznicy uchwalenia Konstytu-

cji 3 Maja, Święta Flagi, Rocznicy przystą-

pienia Polski do Unii Europejskiej wspól-

nie z klasą 1b przygotowaliśmy uroczy-

 Apel z okazji 1,2 i 3 maja 

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

 Nakład : 30 szt. 

Cena : 50gr 


