
XIII  Gminny Konkurs Ortograficzny 

Uczniów Szkół Podstawowych o Pióro Burmistrza Reska 

01.05.2016 r. Międzynarodowe Święto Pra-

cy 

02.05.2016 r. Dzień Flagi Rzeczypospolitej 

Polskiej 

03.05.2016 r. Święto Konstytucji Trzeciego 

Maja 

04.05.2016 r. Dzień Straży Pożarnej 

05.05.2016 r. Dzień Tolerancji 

08.05.2016 r. Dzień Zwycięstwa, 

                 Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek 

09.05.2016 r. Dzień Europy 

15.05.2016 r. Międzynarodowy Dzień 

Rodzin 

18.05.2016 r. Międzynarodowy Dzień 

Muzeów 

22.05.2016 r. Dzień Praw Zwierząt 

24.05.2016 r. Europejski Dzień Parków 

Narodowych 

26.05.2016 r. Boże Ciało, Dzień Matki 

31.05.2016 r. Światowy Dzień bez Papie-

rosa 

Wybrane przysłowie na maj : 
                              Jeśli w maju grzmot, rośnie wszystko w lot. 

24  maja 2016 r. w Szkole Podstawo-
wej im. Majora Henryka Sucharskiego w Resku 
odbył się finał XIII Gminnego Konkursu Ortogra-
ficznego Uczniów Szkół Podstawowych o Pióro 
Burmistrza Reska. 

Finaliści etapu gminnego zajęli nastę-
pujące lokaty: 

Kategoria klas I-II 

1. Mańkowska Julia klasa II a  SP Resko 

2. Jankowska Amelia klasa II SP Starogard 

3.Możejko Maciej    klasa I  Filia w Łosośnicy 

Kategoria klas III-IV 

1. Kowalczyk Martyna  klasa IV b  SP Resko   

2. Muszler Daria   klasa IV a  SP Resko  

3.Parzyszek Piotr    klasa IV  SP Starogard 

Kategoria klas V-VI 

1.Pudełek Patrycja   klasa V  SP Starogard  

2.Opar Aleksandra   klasa VI a  SP Resko 

3.Ostrowska Ada  klasa V a    SP Resko 

Zwycięzcy otrzymali Pióra Burmistrza 
Reska, pozostali finaliści nagrody książkowe,  

wszystkim wręczone zostały również dyplomy. 
Gratulujemy! 

                             Joanna Knap, Beata Madej                                                                                          

 KALENDARIUM: 

Ważne tematy: 

 Wyniki i relacja z Gminnego 

Konkursu Ortograficznego!!! 

 Wycieczki klasy II a  do lasu 

i Straży Pożarnej. 

 Krótkie wspomnienie III 

Biegu o  Strzałę Widanta... 

 Ciekawostki z wycieczki 

szóstoklasistów! 

 Nie zapominamy o naszych 

kochanych MAMACH —

krótkie życzenia. 

 Przeczytaj  powieść „ Harry 

Potter”  WARTO!!! 

 Wycieczka do  kl. II a 2 

 III Bieg o Strzałę Widanta 2 

 13 Finał Gminnego Kon-
kursu Ortograficznego 

2 

 Wycieczka klas szóstych 
na Dolny Śląsk 

3 

 Wizyta II a w Straży Po-
żarnej w Resku 

3 

 Życzenia z okazji Dnia 
Matki 

4 

 Reklama Książki  „Harry 
Potter” 

4 
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Gazetka Szkoły Podstawowej w Resku  
im mjr H. Sucharskiego 



Trzynastego maja, a było to w 

piątek bieżącego roku udaliśmy się na 

wycieczkę do lasu. Celem naszego spa-

ceru było poznanie krajobrazu leśnego. 

Pogoda dopisała, świeciło słońce i było 

ciepło. Warunki sprzyjały dokładnej 

obserwacji. Wysokie, liściaste drzewa, 

zielony mech, wysokie paprotki, żółte 

mlecze, białe zawilce dodawały uroku.  

Poruszające się owady, skaczące żaby,  

głośno śpiewające ptaki ożywiały leśną 

przyrodę. Dominująca soczysta zieleń 

zwróciła szczególnie naszą uwagę. 

Piękny i bogaty jest leśny kra-

jobraz.  

             Joanna Przybyłek,  

           Oliwia Niewczas kl.2a 

Było bardzo miło, nawet Pan Burmistrz 

zaszczycił nas swoją obecnością.... 

W konsekwencji zajęłam III miejsce 

w kategorii klas V-VI, dostałam dy-

plom i Słownik. A „rzeczułka” będzie 

mi się śniła po nocach, ale spróbuję 

znów za rok. 
                      Ada Ostrowska -  klasa V a                                                                                         

We wtorek 24.05.2016 r w naszej 

szkole odbył się finał XIII Gminnego 

Konkursu Ortograficznego Uczniów 

Szkół Podstawowych o Pióro Burmi-

strza Reska. 

Spotkaliśmy się w sali nr 18 gdzie 

wraz z dziećmi ze Starogardu i Łoso-

śnicy pisaliśmy dyktando. Szczęśliwie 

udało mi się przebrnąć przez „ ówki- 

kreskówki” pierwszego etapu. Nieste-

ty poległam  na „rzeczułce” w etapie 

drugim, który polegał na pisaniu wylo-

sowanych wyrazów z trudnością orto-

graficzną na tablicy. 

 Relacja z XIII Gminnego Konkursu Ortograficznego  

Uczniów Szkół Podstawowych o Pióro Burmistrza Reska. 

 Po raz kolejny wzięliśmy 

udział w Biegu o Strzałę Widanta, 

w Parku Miejskim. Nasi uczniowie 

(od kl. I do VI) dzielnie reprezento-

wali szkołę, najlepsi stanęli na 

podium. Wszyscy uczestnicy otrzy-

mali miniaturową strzałę – warto 

było powalczyć!  

 III Bieg o Strzałę Widanta 

"Zwyciężają tylko Ci, którzy się nie 

poddają ..."   

 Paulo Coelho  

 Leśny krajobraz 
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Dnia 9 maja o godzinie szóstej 

rano klasy szóste wyjechały na wy-

cieczkę  do Wrocławia. Wyjazd trwał 

cztery dni.                                                                      

W przeciągu całej wycieczki zwiedzili-

śmy wiele miejsc takich jak: Zamek 

Książ, Kaplice Czaszek, Zamek w 

Grodnie, sztolnie w Walimiu, Kościół 

Pokoju, pijalnie wód mineralnych, 

okolice Wrocławia i oczywiście sam 

Wrocław.  

Wracając do domu każdy z nas posia-

dał dużo zdjęć i wspomnień. Polecamy 

hotel sportowy w Świdnicy i wycieczkę 

w tę okolice. 

                       Szymon Kmieć kl. VI a,   

                            Adrian Gucwa kl. VI c 

       Dnia 9 maja br.- klasy szóste wy-

ruszyły na czterodniową wycieczkę do 

Wrocławia. Podróż trwała ok. 7 h. Gdy 

dojechaliśmy, poszliśmy zwiedzać 

Wrocław a tam dużo interesujących 

rzeczy. Spotkaliśmy wiele ciekawych 

krasnoludków.  Następnego dnia po-

szliśmy w Góry Sowie, było tam dużo 

pięknych widoków. Tego dnia zwiedzili-

śmy również Sztolnie Walimskie czyli 

podziemia. Oglądaliśmy wiele cieka-

wych miejsc, takich jak: piękny Zamek 

Książ, Zamek Grodno, Góry Stołowe. 

Byliśmy w pięknym miejscu, czy-

li palmiarni, gdzie oglądaliśmy kwiaty  

i rośliny. Mieliśmy także okazję napić 

się uzdrawiającej wody w Kudowie 

Zdrój. Ciekawym miejscem była też 

kaplica z ludzkich  czaszek w Czerm-

nej. 

                  Powrót minął nam bardzo 

miło i szybko, wróciliśmy po półno-

cy.  Wycieczka była bardzo udana, 

mamy nadzieję, że wszystkim się po-

dobała. Miło spędziliśmy razem czas, 

było bardzo wesoło. Dziękujemy nau-

czycielom  za zorganizowanie wspania-

łej wycieczki !!!  
                Alicja i Kinga Szcześniak kl. 6 B  

 Wycieczka klas szóstych do Wrocławia i okolic. 

cy i rodzice zorganizowali nam 

ognisko z pieczonymi kiełbaskami. 

Następnie braliśmy udział w kursie 

pierwszej pomocy, mieliśmy okazję 

zadawać pytania na temat zawodu 

strażaka. Ten dzień zostanie na 

długo w mojej pamięci ponieważ 

dowiedziałam się jak ważną rolę 

odgrywa Straż Pożarna. 
Julia Mańkowska KL.2a  

 Dnia 20.05.16r uczniowie 

klasy 2a oraz kilkoro uczniów z 

klasy 2c uczestniczyli w wycieczce 

do jednostki OSP  w Resku. Pano-

wie strażacy pokazywali nam 

sprzęt strażacki, którego używają 

w swojej codziennej pracy. Zapo-

znaliśmy się z obowiązkami w ich 

pracy, oglądaliśmy wyposażenie 

samochodu strażackiego. Mieliśmy 

możliwość gaszenia ognia.  Straża-

nym czasie oraz zabawie przy wodzie zostali-
śmy zaproszeni na ognisko i lody. Następnie 
zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy na lekcje. 
           Uważam, że ta wycieczka była bardzo 
udana. Mieliśmy okazję dowiedzieć się jak 
bardzo strażacy są potrzebni w naszym społe-
czeństwie. Myślę, że ten zawód wymaga dużo 
odwagi, szybkiego reagowania i odpowiedzial-
ności. Jest on bardzo potrzebny, by móc rato-
wać zarówno dobytek ludzi jak i ich życie.     
                              Lena Szawarska klasa 2a  

                   W piątek 19.05. udałam się ra-
zem z klasą na wycieczkę do Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Resku. O godz. 9.30 wyru-
szyliśmy pieszo spod szkoły. 
             Wszyscy byliśmy podekscytowani 
ciekawą pracą strażaków. Dzięki życzliwości 
strażaków mogliśmy obejrzeć samochody, 
sprzęt strażacki oraz zwiedziliśmy budynek 
straży. Mieliśmy również okazję wsiąść do 
takiego wozu. Jeden ze strażaków podpalił 
karton żebyśmy mogli go ugasić. Żeby to 
zrobić, wszyscy musieliśmy mocno trzymać 
wąż strażackiego ponieważ ciśnienie wody 
jest zbyt duże. W przypadku pożaru jeden 
strażak również nie jest w stanie samodziel-
nie go  utrzymać . Po bardzo miło spędzo-

 Wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej w Resku klasy II a 

„Własną pomoc daj pierwszy, 

pomoc przyjaciela przyjmij na 

końcu.” 

 Przysłowie mongolskie  
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 Dla Kochanej  
i jedynej Mamy 
piękne życzenia  
składamy 

zdrówka wiele  
i pysznych słodkości oraz dużo, dużo zdrowia i wszelkiej radości!  
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Gazetka Szkoły 
Podstawowej w Resku  
im mjr H. Sucharskiego 

gwardu  Hagridem. Po paru trudno-

ściach dostaje się do ekspresu Hogward 

– Londyn. Poznaje Rona Wesleya ,z 

którym się zaprzyjaźnia […] 

Saga Harry Potter to najbar-

dziej lubiana, czytana i oglądana saga 

na świecie. Resztę informacji drodzy 

koledzy i koleżanki dowiecie się z książ-

ki, którą serdecznie polecam. 

                             Julia Filipek kl. VI c 

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

 Powieść  Harry’ego zaczyna 

się na ulicy Privet Drive, gdzie wycho-

wuje go jego wujostwo  Dursleyowie. 

Mieszkał w komórce pod schodami i 

był nękany przez  syna wuja Werona i 

ciotki Petunii  Dudleya . Pierwsze dwa 

rozdziały przekazują nam, że Potter 

ma za sobą bardzo złe dzieciństwo: 

osierocony przez rodziców czarodzie-

jów, którzy zmarli w pojedynku z naj-

większym czarnoksiężnikiem tamtych 

czasów (Voldemorta) ,  rodzina zastęp-

cza zapominała o jego urodzinach. W 

związku z czym wuj i ciotka wmawiali 

mu, że jego rodzice zginęli w wypadku 

samochodowym, ukrywali, że ma zwią-

zek z magią. Harry, gdy odnajduje 

kopertę zaadresowaną do niego wuj, 

wyprowadza się wraz z resztą rodziny, 

by nie dopuścić,  żeby chłopiec nie do-

wiedział się o prawdziwej śmierci ro-

dziców i o magii. W końcu Harry 

otrzymuje list i rosza z gajowym Ho-

 Fascynująca saga ,,Harry Potter’’ 

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

Nakład : 30 szt. 

Cena : 50gr 

  Z okazji Twojego Święta, Kochana 

Mamo, chciałybyśmy złożyć Ci życzenia i 

podziękowania. Dziękujemy Ci za to, że nas 

wychowałaś, za trud, który w nas włożyłaś, 

za wszystkie wspólne chwile, za to, że nas 

urodziłaś i przede wszystkim za to, że je-

steś !!! Za to, że nas pocieszasz, gdy jest 

źle, za to, że jesteś wyjątkowa, kochana i za 

to, że to wszystko Ci się udało. Za to 

wszystko Cię kochamy ! Żyj sto lat !!! 

                   Kinga i Alicja Szcześniak kl.6 B             


