
Konkursy kuratoryjne – 

udział uczniów z SP Resko 

01.11.2016 r. – Wszystkich Świętych 

02.11.2016  r. – Dzień Zaduszny 

03.11.2016 r. – Hubertus –święto myśliwych,  

                       leśników jeźdźców  

10.11.2016 r. – Światowy Dzień Nauki  

                       dla Pokoju i Rozwoju 

11.11.2016 r. – Narodowe Święto Niepodległości 

16.11.2016 r. – Międzynarodowy Dzień Tolerancji 

17.11.2016 r.   Międzynarodowy Dzień Studenta, 

                       Światowy Dzień Rzucania Palenia 

21.11.2016 r. – Światowy Dzień Telewizji,  

                         Dzień Życzliwości 

25.11.2016 r. – Światowy Dzień Pluszowego Misia 

29.11.2016 r. – Andrzejki 

 Wybrane przysłowie na listopad: 

 17 listopada 2016r. odbyło się 

zebranie Samorządu Uczniowskiego.    

W wyniku tajnych wyborów przewodniczą-

cą SU zastała: Ada Ostrowska, zastępcą: 

Maria Strózikowska, sekretarzem:      

Aleksandra Adamowicz.                                   

Do SU weszli również uczniowie: 

- Magdalena Ostrowska z kl. IV A, 

- Zuzanna Kędzierska                             

oraz Julia Mańkowska z kl. V B,  

- Szymon Dusza z kl. VI A. 

 Samorząd Uczniowski w listopa-

dzie wznowił akcję: „Szczęśliwy numerek”, 

zorganizował dyskotekę andrzejkową oraz 

wróżby andrzejkowe dla klas 1-3 i 4-6 na 

korytarzu szkolnym. Ponadto ogłosił akcję 

charytatywną „Góra Grosza” 2016/17.     

W planach na grudzień mamy: 

- zorganizowanie mikołajek szkolnych, 

- ubranie choinki świątecznej, 

- włączenie się w akcję „Cała Polska czyta 

dzieciom”.     

                 Aleksandra Adamowicz kl. VI b   

W dniach 21-23 listopada b.r., grupa uczniów z 

kl. VI, którzy wygrali szkolne eliminacje, uczestniczyła kolej-

no w konkursach z j. polskiego, matematyki i j. angielskie-

go. Konkursy zorganizowało Kuratorium Oświaty w Szczeci-

nie, a etap rejonowy przeprowadzono w Zespole Szkół 

Gimnazjalnych w Łobzie. Do rywalizacji przystąpili również 

uczniowie kl. VI ze Starogardu, Radowa Małego, SP1 w 

Łobzie.  

Oto nasi reprezentanci: 

język polski – Hanna Kurzyk, Zofia Walczykiewicz, Hubert 

Ciepliński, Michał Niedźwiedzki 

matematyka – Zofia Walczykiewicz, Jakub Krzywiń-

ski, Szymon Dusza, Ksawery Sztuba 

język angielski – Aleksandra Adamowicz, Hubert 

Ciepliński, Norbert Pyś, Ksawery Sztuba 

    Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!                                                                                 
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 Dnia 14 października 2016r. W 

naszej szkole odbyła się uroczysta Akade-

mia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

 Przedstawienie przygotowali 

uczniowie klas III- V obrazujących ciężką 

prace nauczyciela. Następnie były śpiewane  

ciekawe i humorystyczne  piosenki o szkole. 

Ponadto głos zabrała pani Dyrektor Violetta 

Adamowicz Dynarska oraz przedstawiciele 

instytucji współpracujących ze szkołą, któ-

rzy złożyli serdeczne podziękowania i ży-

czenia pracownikom placówki.  

 Akademia z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej przebiegła w miłej atmosferze. 

Wszyscy byli radośni i zadowoleni. 

 

          Bartek Jędrzejczak kl. IV a                                                                                  

W naszej szkole od 24 października 
w klasach (1-3) realizowany jest projekt SZU-
KAMY AŻ PRAWDĘ POZNAMY. 

Przez pierwszy tydzień  uczniowie 
zajmowali sie tematem: NA TROPIE KSZTAŁ-
TÓW I KOLORÓW. Klasa 3b była podzielona 
na cztery kolory czerwony, zielony, żółty i 
niebieski. Grupa dzieci danego koloru musiała 
się przebrać w ten kolor. A także miała swój 
hymn i flagę. 

Wszyscy uczniowie klasy III b do-
stali odznakę: MISTRZ DOBREJ ZABAWY. 

Do tej klasy każdy chętnie zaglądał, 
bo było kolorowo i wesoło. 

    Natalia Janicka kl.4b   

Dokonaliśmy wyboru „MISTRZÓW  

DOBREJ ZABAWY” 

W czasie  budowy 

„Ćwierćlandu” uczyliśmy się 

współpracować w grupie, wspólnie 

rozwiązywać  problemy, prezento-

wać przed innymi. Była to świetna 

zabawa. 

 Lena Szawarska klasa 3a 

W ostatnim tygodniu paź-

dziernika w klasach 1-3 rozpoczął 

się ,,Tydzień twórczości”. W ponie-

działek podzieliliśmy się na grupy. 

Utworzyliśmy cztery kraje: zielo-

nych, żółtych, czerwonych, niebie-

skich. Projektowaliśmy stroje  króle-

stwa. We wtorek tworzyliśmy swoje 

kraje, wymyślaliśmy hymn  i  godło. 

W środę urządzaliśmy restauracje,  

nasza grupa przygotowała menu z 

papieru! Wybieraliśmy osobę zasłu-

żoną i budowaliśmy jej pomnik. Wy-

głaszaliśmy mowę o wybitnym oby-

watelu. Ustalaliśmy nazwy i daty 

świąt narodowych.  W czwartek 

przynieśliśmy różne gry i uczyliśmy 

innych różnych zabaw. W  piątek 

pisaliśmy notatkę z całego tygodnia. 

Ocenialiśmy nasze umiejętności. 

  Ćwierćland   

Cały dzień bardzo szybko minął. Szko-

da.  Chciałbym zostać tam dłużej.   

                  Marcel Kamiński, kl. 3d 

Całą klasą pojechaliśmy na wy-
cieczkę po Wyspie Wolin. 

 Pierwszego dnia odwiedziliśmy 
centrum Słowian i Wikingów w Recławiu. 
Pan nas oprowadzał po wiosce, opowia-
dał o tym miejscu i pokazywał różne rze-
czy .Mnie najbardziej podobała sie broń, 
którą pokazywał nam Pan. Później był 
spacer na Wzgórze Gosoń i na molo w 
Międzyzdrojach, gdzie mieliśmy czas do 
siebie. Pod koniec dnia przyjechaliśmy do 
naszego obiektu. Po rozpakowaniu się w 
pokojach, poszliśmy cos zjeść. .Dzień 
zakończył się zabawą na placu i space-
rem po plaży. Drugiego dnia pojechaliśmy 
do żubrowiska .Widzieliśmy różne zwie-
rzęta. Następnie dotarliśmy na Wzgórze 
Zielonka, gdzie widzieliśmy bunkier, w 
którym kiedyś znajdował się skład broni. 
Odwiedziliśmy jezioro Turkusowe. W dro-
dze powrotnej zajechaliśmy do restaura-
cji ,,Pod kogutem”. 

 Wycieczka klasy III d - 
Wyspa Wolin 

„ Miej czas  

na zabawę,  

to sekret młodości” 

Sprawozdanie z uroczystości  

Dnia Edukacji Narodowej 
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10 listopada 2016r. w naszej szkole od-

był się Dzień Patrona majora Henryka 

Sucharskiego- dowódcy spod Wester-

platte. 

 Uroczystość rozpoczęła się od 

mszy św. w Sanktuarium Maryjnym. 

Następnie uczniowie wraz z wychowaw-

cami przybyli do sali gimnastycznej, w 

której odbył się apel. Dyrektor pani V. 

Dynarska- Adamowicz powitała zebra-

nych oraz zaproszonych gości. Wspólnie 

śpiewaliśmy przepiękne pieśni patrio-

tyczne m.in. takie jak: ”Legiony”,                     

” Dziewczyna z granatem”. Po apelu 

udaliśmy się do klas gdzie czekał na nas 

poczęstunek     od Rady Rodziców. Po-

nadto mogliśmy podziwiać prezentację 

militariów szkoły, która mieściła się na 

parterze budynku szkoły. 

 Dzień Patrona spędziliśmy bar-

dzo ciekawie i sympatycznie. Z niecier-

pliwością  czekamy na kolejną uroczy-

stość ku czci naszego patrona. 

             Bartek Jędrzejczak kl. IV a                                                                                  

Dnia 10 listopada w naszej szko-
le odbyło się Święto Patrona. 
Po sprawdzeniu obecności, wszystkie klasy 
udały sie do kościoła na mszę świętą. 

Po wyjściu z kościoła poszliśmy do 
sali gimnastycznej na akademię z okazji Święta 
Patrona, gdzie zaproszeni goście wzięli udział w 
uroczystości, a gospodarze klas trzecich złożyli 
ślubowanie. Klasy 4-6 śpiewały pieśni żołnier-
skie, np. „Wojenko, wojenko”, „O mój rozmary-
nie”. 

Na koniec my i zaproszeni goście 
śpiewaliśmy pieśń pod tytułem „Przybyli ułani”. 

Po akademii każdy ze swoim wycho-
wawcą udał się do swojej klasy na słodki poczę-
stunek. 

                    Natalia Janicka kl.4b   

 Dzień  Patrona 

23.11.2016 roku odbyła się 

dyskoteka szkolna dla klas 4-6. Zebra-

liśmy się w Centrum Kultury na sali 

widowiskowej. Wszyscy fajnie i wygod-

nie się ubraliśmy, żebyśmy mogli swo-

bodnie poszaleć. Na początku jednak 

wszyscy stali przy ścianach. Didżej 

Rocky czyli Kacper Skrilec puszczał 

same fajne kawałki, więc ruszyliśmy 

do tańca. Jak zwykle najlepiej bawiły 

się dziewczyny, chłopcy nie wykazywa-

li zainteresowania tańcem - woleli 

obserwować.... Zabawa trwała prawie 

dwie godziny, a potem wszyscy roze-

szliśmy się do domów.                                          

To była bardzo fajna impreza. 

                                                                

                 Ada Ostrowska klasa VI a  

     UWAGA KONKURS! 
 Zaprojektuj plakat zachęcający do 
jedzenia miodu  

Szczegóły na ankietach konkursowych 
umieszczonych na półeczkach pod plaka-
tami akcji (w holu i przy drzwiach koło 
boiska) lub u wychowawców klas  
Plakat wraz z wypełnioną ankietą kon-
kursową należy złożyć u Pani Justyny 
Walczykiewicz - koordynatora akcji ze 
strony szkoły do dnia 16 grudnia 2016 r. 
do godziny 9.00  
Rozstrzygnięciu konkursu i wręczenie 
nagrody nastąpi w dniu 21 grudnia br. 
 Zestaw „pszczelarski” – dla klasy  

Zapraszamy do wzięcia udziału!  

Andrzejki w naszej szkole! 

Dnia 25.11.2016r w naszej klasie 

odbyły się andrzejki. Niektórzy uczniowie 

przynieśli wróżby, a pani przygotowała 

mały poczęstunek. Zabawa była bardzo 

fajna, było dużo śmiechu i humoru. Razem 

z panią  bawilismy się i suchaliśmy muzyki 

którą wybieralismy sami. Zabawa an-

drzejkowa trwała dwie godziny, o 

szesnastej pojechaliśmy do domu.                            
Natalia Janicka kl. IV b                                                                                                                                                             

„Miej czas  

na czytanie,  

to podstawa wiedzy.”   
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„O majorze” 

Bronił Westerplatte całych siedem dni i nocy 

walczył bez przerwy, bez wysiłku wiódł legiony 

Złotym Krzyżem Zasługi został odznaczony 

do dzisiaj jest w naszej pamięci, sercach 

za swój czyn wśród młodych chwalony. 

Major piechoty Wojska Polskiego  

nie ma w historii od niego lepszego - 

dowódcy, doradcy, przewodnika, żołnierza 

nie ma chyba osoby, która nie dowierza.            

Bartek Jędrzejczak kl. IV a                                                                                  



        Woda 

 

Woda, żywioł niebezpieczny 

 lecz do życia jest konieczny. 

Konieczny jest dlatego 

Bo życie nie istnieje bez niego. 

Woda tworzy także jeziora, 

rzeki i morze 

Chrońmy, nie zanieczyszczajmy 

bo to nam nie pomoże. 

Oszczędzajmy więc wodę, 

 aby chronić przyrodę. 

 
Julia Mańkowska klasa 3a 
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Wspomnienie lata 
 

Nadeszła już jesień. 

Liście już opadły. 

Wracamy do szkoły 

Z uśmiechem szerokim. 

 

Siedzimy na lekcjach, 

Słoneczko przyświeca. 

Tęsknimy za latem, 

O błogiej beztrosce, 

Kąpaniu się w morzu 

I jedzeniu lodów. 

 

Nie ma co się martwić, 

Bo tak to już bywa, że 

Lato się kończy, a 

Jesień zaczyna. 

    
         Piotr Szyntor klasa VI b  

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

Dąb i klon 

 
Dąb się chwali. 

Ale mam ładne liście! 

Klon się żali. 

Ja mam brzydki liście. 

 

Jak dąb się żali 

To klon się chwali 

Aż w końcu zaczęli się kłócić 

Kto ma ładniejszą korę? 

Kto ma bardziej zielone liście?  

Kto jest lepiej wytrzymały 

 

Odezwała się brzoza 

,, Po co się kłócicie jak  

I tak zetną was i nie będzie 

Się o co kłócić’’ 

 
                   Michał Niedźwiedzki kl. VI b    

 

 Twórczość poetycka 

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

Nakład : 30 szt. 

Cena : 1 zł 

   Ogień 

 

Ogień jest parzący 

 no i też gorący.  

Jest bardzo cieplutki  

a czasem malutki. 

 Malutki jest wtedy 

 gdy jest na zapałce  

i w dodatku parzy palce. 

Wody się boi, 

ale w miejscu stoi. 

I ruszyć się nie może 

bo czuje się jak w wodzie, 

Ale to jest niemożliwe 

 przecież ogień w wodzie zgaśnie 

No właśnie! 

No i to jest morał taki, 

Że ten ogień jest nijaki. 

 

Julia Mańkowska klasa 3a 


