
 Czwartki lekkoatletyczne  

01.06.2016 r. Międzynarodowy 

Dzień Dziecka 

08.06.2016 r. Światowy Dzień 

Oceanów 

14.06.2016 r. Światowy Dzień 

Krwiodawcy 

16.06.2016 r. Ogólnopolskie Świę-

to Wolnych Książek 

20.06.2016 r. Pierwszy Dzień Lata 

– Najdłuższy dzień roku 

23.06.2016 r. Dzień Ojca 

24.06.2016 r. Zakończenie roku 

szkolnego 

               WAKACJE 

Wybrane przysłowie na czerwiec : 

Gdy święty Jan łąkę rosi, to chłop siano kosi.(24 czerwca) 

 Zasady bezpieczeństwa  

na wakacjach: 

Zakończyły się zawody 

lekkoatletyczne ,które odbywały 

się w dwóch etapach: jesiennym i 

zimowym łącznie 10 startów. 

Szkoła nasza zajęła 2 miejsce 

przed szkołą z Węgorzyna. Naj-

lepsi sportowcy pojadą 17 czerwca 

na zawody ogólnopolskie do Łodzi. 

Naszą szkołę reprezen-

tować będzie 7 uczniów ,którzy w 

klasyfikacji generalnej zajęli 

miejsca na podium są nimi:            

- Ksawery Sztuba  w biegu na 60 m,                                                   

- Mateusz Ślęga  w rzucie piłeczką 

palantową,                                        

- Natalia Seredyńska w skoku w dal,                                           

- Ada Ostrowska w biegu na 60 m,                                              

- Miłosz Bandos w biegu na 1000 m,   

- Emilia Wyrzykowska w biegu na 

600 m,                                             

- Julia Kamińska w  biegu na 60 m 

Wszystkim naszym spor-

towcom życzymy udanych startów 

na zawodach ogólnopolskich. Trzy-

mamy za was kciuki. 

Szymon Kmieć kl. VI a 

 KALENDARIUM: 

Ważne tematy: 

 Kto  reprezentował naszą szkołę 

na Finale Czwartków LA? 

 Ostatni wieczorek poetycki w 

tym r. szk. — co tam się działo? 

 Relacje z wycieczek klas III, V  i 

nauki pływania w klasie II a 

 Przeżycia z Festynu Rodzinnego 

i Balu szóstoklasistów!!! 

 Co działo się na Sympozjum 

Szkół  Westerplatte? 

 Kilka słów o Roku Henryka Sien-

kiewicza. 

 BEZPIECZNYCH   WAKACJI !!! 

Finał Czwartków LA 
Wieczorek poetycki —
Owocowy  raj 

1 
2 

 Nauka pływania w II a 
Zielona Szkoła  klas III 

2 

 VIII Festyn Rodzinny  
 

3 

 Wycieczka do Trójmia-
sta klas V 

3 

 Ogólnopolskie Sympo-
zjum Szkół Westerplatte 

3 

Bal szóstoklasistów 4 

 Seanse filmowe — rok  
Henryka Sienkiewicza 

4 

W tym numerze: 

 CZERWIEC 2016 

Gazetka Szkoły Podstawowej w Resku  
im mjr H. Sucharskiego 

 Rok szkolny 2015/16, Numer 10 

  

1. Do wody wchodzimy tylko w miej-

scach oznakowanych - gdy nad kąpią-

cymi czuwa ratownik. 

2. Nie skaczemy do wody 

na ,,główkę”, tym bardziej jeśli nie 

znamy głębokości wody, taki skok mo-

że doprowadzić do urazów kręgosłupa i 

kalectwa. 

3. Gdy przy kąpielisku strzeżonym wi-

dzimy czerwoną flagę lub nie jest wy-

wieszona żadna flaga – kąpiel jest za-

broniona. 



Dnia 31 maja 2016r. uczestni-

czyłem w wieczorku poetyckim, które-

go tematyką był owocowy raj, czyli 

kolorowanie owoców, czytanie wierszy, 

konkurs na najdłuższą obierkę jabłka, 

oraz tradycyjnie angielski przerywnik 

– słowno – muzyczne owocowe inter-

pretacje. W miłej atmosferze, popijając 

herbatkę i zajadając ciasteczka, słu-

chałem poetyckich prób w wykonaniu 

kolegów i koleżanek. Spotkanie zakoń-

czyło się pamiątkowym zdjęciem, na 

tle ,,owocowej twarzy”, która powstała 

z pokolorowanych wcześniej prac. Było 

to ostatnie spotkanie, czekam na na-

stępne – w przyszłym roku szkolnym. 

                                     Filip Fedak kl. 5B                                                                                                                                                                   

sek, karaoke i dyskotekę.  

To była bardzo udana wyciecz-

ka. Mogliśmy uczyć się i bawić. Każdy z 

nas zakupił sobie pamiątki , które z pew-

nością będą przypominały miłe chwile 

spędzone nad Bałtykiem.  
Uczniowie klasy III a.  
 

 W dniach 07.06.- 10.06. 2016 r. klasy 
III przebywały na Zielonej szkole w Pogorzelicy. 
 Uczestnicy Zielonej Szkoły zebrali się 
o godzinie 11.30 przy szkole i po pożegnaniach 
z rodzicami wyruszyliśmy do Pogorzelicy. O 
godzinie 13.00 dojechaliśmy na miejsce. Za-
kwaterowaliśmy się w pokojach, zjedliśmy 
obiad i wyruszyliśmy na powitanie z Morzem 
Bałtyckim. Widoki były przepiękne. 
 Następnego dnia udaliśmy się do 
Niechorza, gdzie weszliśmy na latarnię morską 

W dniach 7-10 czerwca 2016r. 

wspólnie z klasą 3b pojechaliśmy do 

Zielonej Szkoły w Pogorzelicy. Zakwa-

terowaliśmy się w Ośrodku Wypoczyn-

kowym Komandor. Naszą najtrudniej-

szą i największą atrakcją było przej-

ście plażą z Pogorzelicy do Rewala, 

tylko ok. 8 km. Przy okazji poznaliśmy 

pracę rybaka i zrobiliśmy sobie pa-

miątkowe zdjęcia. Z Tarasu Widoko-

wego podziwialiśmy nasze piękne mo-

rze.  

Ogromne wrażenie zrobiło na 

nas pokonanie 208 schodków na latar-

nię Morską w Niechorzu i Park Minia-

tur Latarni Morskich. Codziennie cho-

dziliśmy na plażę, gdzie bawiliśmy się 

i  graliśmy w piłkę. Wieczorami zaś 

mieliśmy ognisko z pieczeniem kiełba-

Zielona szkoła klas trzecich w Pogorzelicy 

oswojenia się z woda, następnie podzie-
liliśmy się na dwie grupy. Do zadań 
chłopców należało nurkowanie, nauka 
pływania i utrzymania powietrza pod 
wodą. Do zadań dziewczynek należało 
pływanie za pomocą „makaronu” do 
przodu i na plecach. Robiliśmy również 
fikołki i różne inne ćwiczenia. Po trenin-
gu i dobrej zabawie poszliśmy się prze-
brać. Następnie wszyscy wsiedliśmy do 
autokarów i wróciliśmy do szkoły , a 
następnie rozeszliśmy się do domu. 

 Czas, który spędziliśmy na 
basenie był świetną zabawą dla wszyst-
kich. Mam nadzieję, że to nie ostatni 
taki wyjazd i powtórzymy go niebawem. 

              Lena Szawarska klasa 2a  

 Dnia 28 maja 2016r. odbyła się 
wycieczka klas drugich na basen do 
Świdwina. Tego dnia wszyscy się zebrali-
śmy pod szkołą i pojechaliśmy. Podróż 
minęła nam bardzo wesoło, dużo się 
śmialiśmy i rozmawialiśmy. Po przyjeź-
dzie na miejsce każdy z nas otrzymał 
klucz do szafki, w której zostawialiśmy 
ubranie. Kiedy się przebraliśmy mogli-
śmy iść na basen. 

Na pierwszym spotkaniu zosta-
liśmy poinformowani o obowiązujących 
zasadach zachowania się na basenie. 
Ratownicy wytłumaczyli nam czego nie 
wolno robić, aby nie stwarzać sytuacji 
niebezpiecznych, jak również omówili 
zasady higieny na pływalni. Zajęcia na 
basenie rozpoczęliśmy od prysznica dla 

 Uczymy się pływać 

„Chwilo trwaj,  

chwilo jesteś tak piękna”  
Johann Wolfgang von Goethe  

 Wieczorek poetycki  pt. ,,Owocowy raj’’  

Str. 2   

i podziwialiśmy krajobraz nadmorski. A 
potem poszliśmy do Parku Miniatur latarni. 
Wysłuchaliśmy dużo ciekawych informacji. 
 Nasz przedostatni dzień przezna-
czyliśmy na pieszą wędrówkę do Rewala i 
zabawy na plaży. Po tak wyczerpującym 
dniu czekał nas miły wieczór przy muzyce. 
Piątek, czyli dzień pożegnania z morzem 
rozpoczęliśmy od pakowania bagaży. Na-
stępnie udaliśmy się na plaże, aby poże-
gnać się z morzem, szumem jego fal i śpie-
wem mew. 
                                Bartosz Jędrzejczak kl. III a  



 Czwartego czerwca 2016r. z okazji 
Dnia Dziecka w naszej szkole został zorgani-
zowany Festyn Rodzinny. Wszystkie dzieci z 
rodzicami z całego miasta byli zaproszeni. 
Było mnóstwo atrakcji dla każdego dziecka. 
Dmuchany zamek, gdzie nawet najmłodsi 
mogli się bawić, albo zjeżdżalnia, na którą 
trzeba było się wspiąć po sznurowej drabin-
ce. Niedaleko był dmuchany byk, na którym 
ciężko było się utrzymać. 

Uczniowie prezentowali się na 
scenie. Mogli pochwalić się swoimi domo-
wymi pupilami. Były gołębie pocztowe, 
króliki, jaszczurki, oraz chomiki. Można było 
wziąć udział w rodzinnych zawodach. Dzięki 
uprzejmości  strażaków mogliśmy wsiąść do 
wozu strażackiego. Niedaleko była nauka 
pierwszej pomocy. Panowie policjanci zna-
kowali rowery, żeby łatwiej można było je 
odnaleźć jeśli by ktoś nam je zabrał. Przed 

szkołą można było pojeździć na gokartach. 
Zgodnie z zasadą  „Szkoła uczy, a nie tuczy " 
były stoiska z koktajlami owocowymi, sałat-
ki, owoce pokrojone na talerzach oraz jabł-
ka pieczone, a także ciasta  przygotowane 
przez rodziców. Uczniowie dostawali kupo-
ny na kiełbaski z grilla. Można było pomalo-
wać twarz i wziąć udział w loterii fantowej, 
a  na koniec dopingować wybranej drużynie 
w meczu nauczycieli z rodzicami. 

Festyn był bardzo udany, a pogo-
da bardzo dopisała. Wszędzie było słychać 
radosne śmiechy i zobaczyć roześmiane 
biegające dzieciaki. Już nie mogę doczekać 
się kolejnego takiego festynu.   

Lena Szawarska klasa 2a 

VIII Festyn Rodzinny 

do Szkoły Podstawowej nr.2 im. mjr H. 
Sucharskiego, gdzie zostało otwarte 
Sympozjum. Następnego dnia wspólnie 
z uczniami z innych szkół zwiedzaliśmy 
miasto Kwidzyń. Powrót odbył się rano 
2 czerwca po zakończeniu Sympozjum. 
  Wyjazd uznajemy za bardzo 
udany,  poznałyśmy bardzo dużo kole-
gów i koleżanek z innych szkół. Dzięku-
jemy za zorganizowanie wspaniałej 
wycieczki. Cieszymy się, że mogłyśmy 
wziąć udział w Sympozjum i zwiedzić 

Kwidzyń. 

           Kinga i Alicja Szcześniak kl. VI B.  

       Dnia 30.05.br. uczennice klas 
szóstych: Paulina Babij, Maria Buszta, 
Kinga i Alicja Szcześniak  występujące 
w sztandarze szkoły wyruszyły na XXXIII 
Ogólnopolskie Sympozjum Szkół We-
sterplatte organizowane przez p. Ada-
ma Szatkowskiego w Kwidzyniu. Opie-
kunami były p. Bożena Brzozowska i p. 
Ewa Babec -Jarosz. W drodze zajechali-
śmy na cmentarz w Wierzchowie, gdzie 
zapaliliśmy symboliczny znicz 
na grobie  p. Michała Pryczka. W sym-
pozjum wzięło udział 26 szkół z całej 
Polski. Pierwszego dnia przejechaliśmy 

XXXIII Ogólnopolskie Sympozjum Szkół Westerplatte  

pod dowództwem patrona naszej szkoły mjr. 
Henryka Sucharskiego. Zwiedziliśmy także  
Gdańsk i jego największe atrakcje turystyczne z 
naszą przewodniczką, która opowiedziała nam o 
tym mieście  przeróżne historie. Pokupowaliśmy 
pamiątki, a wieczorem czekała na nas „gra miej-
ska”. W ośrodku graliśmy w Karaoke i Tabu. 
        Dzień trzeci to wizyta w Malborku- najwięk-
szej twierdzy średniowiecznej. Robi wrażenie! W 
powrotnej drodze do domu byliśmy jeszcze w 
Sopocie na molo i w Centrum Nauki Ekspery-
ment, gdzie mogliśmy samodzielnie przeprowa-
dzać eksperymenty. Tam również w restauracji 
„Eureka” zjedliśmy obiad. 
         Ruszyliśmy w drogę powrotną, do Reska 

dojechaliśmy wieczorem, gdzie czekali na nas 

stęsknieni rodzice...ja też się trochę stęskniłam. 

To była bardzo fajna i kształcąca  wyprawa.                                                             

Dziękujemy rodzicom i nauczycielom.    

                       Ada Ostrowska klasa V a 

           W dniach 17-20 maja uczniowie klas V 
naszej szkoły, uczestniczyli w wycieczce do 
Trójmiasta. Rano w świetnych humorach 
spotkaliśmy się przed szkołą i wyruszyliśmy 
autokarem na spotkanie z przygodą. W 
autobusie zapoznaliśmy się z panią pilotką, 
wysłuchaliśmy dużo ciekawych historii i 
słuchaliśmy piosenek jakich tylko chcieli-
śmy.  Po 4 godzinach jazdy dojechaliśmy do 
Łubiany, gdzie zwiedzaliśmy fabrykę porce-
lany stołowej. Wielu z nas zrobiło zakupy w 
sklepie firmowym- ja kupiłam mojej mamie 
cukierniczkę na dzień mamy. Potem była 
wizyta w ZOO. Było niestety zimno i więk-
szość zwierząt schowało się w swoich 
„domkach''. Jednak wielbłąd i zebra rado-
śnie nas powitali. Dzień zakończył się za-
kwaterowaniem w ośrodku „Syrenka”. Po 
„krótkiej” nocy kolejny dzień wrażeń- We-
sterplatte. Pani przewodnik opowiedziała 
nam historię bohaterów, którzy walczyli 

 Wycieczka do Trójmiasta klas piątych 

"Świat jest jak księga,  

kto nie podróżuje… czyta 

jakby tylko jedną stronę"  

Św. Augustyn  
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WAKACYJNE  PRZESTROGI 

 

Gdy wyjeżdżasz z rodzicami, 

musisz pilnować taty i mamy. 

 

W morzu pływać lub w jeziorze 

z rodzicami tylko możesz. 

 

Kiedy słońce mocno praży, 

kapelusik weź na plażę. 

 

Na rowerze jechać możesz, 

gdy założysz kask na głowę.  
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Gazetka Szkoły 
Podstawowej w Resku  
im mjr H. Sucharskiego 

        Dnia 9 czerwca (czwartek) br. o godz. 

17.00 w Centrum Kultury odbył się długo 

wyczekiwany bal szóstoklasisty. Rozpoczęty 

został uroczystym polonezem w wykonaniu 

klas szóstych. Po polonezie rozpoczął się 

bal, na którym wszyscy dobrze się bawili. 

Czekało na nas również wiele ciekawych 

zabaw.  

                Bal uznaję za bardzo udany, na 

pewno będziemy  go mile wspominać. Cho-

ciaż bardzo się stresowaliśmy, mamy na-

dzieję, że zatańczony przez nas polonez 

wszystkim się podobał. 

                        
Kinga Szcześniak kl. 6 b 

 

Bal szóstoklasistów 

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

 W naszej szkole w dniach:  3 

marca, 20 kwietnia  i  2 czerwca br. Od-

były się seanse filmowe, ekranizacje 

trzech powieści Henryka Sienkiewicza  

“W pustyni i w puszczy”, “Krzyżacy” i 

“Ogniem i mieczem”. Filmy zostały odt-

worzone dla uczczenia pamięci 

pierwszego polskiego noblisty w dziedzi-

nie literatury, gdyż rok 2016 

ustanowiony został Rokiem Henryka 

Sienkiewicza. 

 Seanse były bardzo ciekawe I 

fascynujące. Miłe wrażenia ze spotkań 

pozostaną na jakiś czas w mojej 

Rok 2016 - Rokiem Henryka Sienkiewicza 

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

 Nakład : 30 szt. 

Cena : 50gr 


