
 Życzenia świąteczno — noworoczne 

01.12.2016 r. – Światowy Dzień walki z AIDS 

03.12.2016 r. – Międzynarodowy Dzień   

                      Osób Niepełnosprawnych 

04.12.2016 r. – Dzień Górnika 

05.12.2016 r. – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza  

06.12.2016 r. – Dzień św. Mikołaja 

10.12.2016 r. – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, 

                       Dzień Ochrony Praw Dziecka 

17.12.2016 r. – Dzień bez Przekleństw 

18.12.2016 r. -  Międzynarodowy Dzień Emigrantów 

21.12.2016 r. – Początek astronomicznej zimy 

24.12.2016 r. – Wigilia Bożego Narodzenia 

25-26.12.2016 r. – Boże Narodzenie 

28.12.2016 r. – Międzynarodowy Dzień Pocałunku 

31.12.2016 r. – Sylwester 

Trzyma zima,  

śnieg na trawie,  

a ja się w śniegu bawię. 

 

 A pani zima śnieg zapędza. 

Zobacz zimo!  

Co zrobiłaś wszystkie ptaki 

wystraszyłaś.  
Wiktoria Bus 2b  

  Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2017! 

 Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 2017!  

 Merry Christmas and a Happy New Year 2017!  

 KALENDARIUM: 

Ważne tematy: 

  Pamiętajmy o życzeniach 

świątecznych !!! 

 Przeczytaj recenzje książki  

i filmu waszych kolegów. 

 Jeszcze raz kilka słów         

o Święcie Patrona… 

 Ciekawostki o świetle…        

i ciekawski ELF... 

 Kolejny wieczorek poetycki! 

 Święta tuż, tuż… 

 Warto  waszych kolegów! 

 Ostatnia relacja           
ze Święta Patrona 

2 

 Dzień bez światła, 
Ciekawski Elf —
opowiadanie 

2 

 Recenzja książki, 
Wycieczka do Koszalina 
kl. IV  

2 

 Kolka słów  o świętach! 
Recenzje  filmu  - kl. VI b 

3 

Wieczorek poetycki 
„Mikołajek na śniegu” 

3 

 Twórczość poetycka 
uczniów . 

4 

  Fraszki  szóstoklasistów 4 

W tym numerze: 

GRUDZIEŃ 2016 

Gazetka Szkoły Podstawowej w Resku  
im mjr H. Sucharskiego 

 Rok szkolny 2016/17, Numer 4 

 

„ Rymowanki o zimie” 

Wybrane przysłowie          
na grudzień: 

„Grudzień jaki,   

czerwiec taki” 



       Dzień Patrona w naszej szkole 

uroczyście obchodziliśmy 10.11.2016r. 

W uroczystości uczestniczyli nauczy-

ciele, zaproszeni goście i uczniowie 

wszystkich klas. 

      Byliśmy odświętnie ubrani. W 

pierwszej kolejności udaliśmy się do 

kościoła, tam uczestniczyliśmy we 

mszy. Po jaj zakończeniu udaliśmy się 

do sali gimnastycznej. 

     Uczniowie klas trzecich złożyli ślu-

bowanie. Wybrani przedstawiciele 

wymienionych klas składali wiązanki 

kwiatów pod tablicą majora Henryka 

Sucharskiego. 

     Następnie odbyła się część arty-

styczna.  Uczniowie śpiewali pieśni 

patriotyczne. My również zaśpiewali-

śmy utwór  „ Przybyli ułani”.  

     Później poszliśmy do klasy i malo-

waliśmy postać naszego patrona. Oglą-

daliśmy wystawę. 

     Tę uroczystość zapamiętam. Pogłę-

biłam wiedzę o patronie i obrońcach 

Westerplatte. 
         Lena Szawarska klasa IIIa  

Listek i ją obudził. Po  południu bawili się na 
łące  w te same zabawy co u Listka. Kiedy  
biegali Cynka przez przypadek podstawiła 
mu nogę i się pokłócili. Przerwali  zabawę i 
wrócili do swoich domów. Następnego dnia 
Cynka poszła do domu Listka  z zamiarem 
przeprosin. Chciała mu powiedzieć, że nie 
zrobiła tego specjalnie, ale on nie otworzył 
jej  drzwi bo myślał, że chce go okłamać. 
Cynka poszła na polanę. Obydwoje za sobą 
tęsknili. A następnego dnia  Listek przyszedł 
ją przeprosić i się pogodzili. Poszli na łąkę i 
wymyślali  nowe ciekawsze zabawy i tak im 
było raźniej. Potem poszli do  domu Cynki i 
zjedli razem pyszny podwieczorek.                                                                                             
                                    A morał z tego taki, że 
nie warto się kłócić !        
                                   Wiktoria Bus 2b 

                  KONIEC!!!!!! 

Dnia 02.12.2016r. byłam razem 

z moją klasą i klasą 4a w Koszalinie na 

basenie. 

Jechaliśmy tam co najmniej 

dwie godziny. Po przebraniu się w stroje 

kąpielowe poszliśmy na pływalnię. Tam 

były trzy zjeżdżalnie: jedna mała i 

dwie duże. Zabawa była rewelacyjna. 

Wszyscy się bardzo dobrze bawili.  

W drodze powrotnej  zajechali-

śmy do Mac Donalda, gdzie każdy kupo-

Wycieczka klas czwartych                                 

na basen do Koszalina  

wał co tylko chciał. Potem wróciliśmy 

do szkoły, gdzie czekali już na nas 

rodzice. 

Bardzo mi się podobała ta 

wycieczka. Wszyscy wróciliśmy zado-

woleni. 
Natalia Janicka kl.4b  

 Moja ulubiona książka 

      Chciałabym zachęcić moich 
przyjaciół i znajomych do przeczytania 
bardzo ciekawej i śmiesznej książki 
Franceski Simon pt.”Koszmarny Karo-
lek”. Tytułowy bohater książki psocił i 
dokazywał. Prowokował młodszego 
brata Doskonałego Damianka. 

Pewnego dnia Koszmarny nie 
słuchał na lekcji, ale natychmiast wy-
prostował się, kiedy usłyszał , że pani 
Kat-Toporska wspomniała o nagrodzie 
za wygraną w konkursie: „ przeczytania 
największej ilości książek...”, o każdej 
książce należało napisać o czym była 
treść każdej z nich. Wówczas Koszmar-
ny wrzasnął –„ nnnniiiieeee!!! Nareszcie 
koniec lekcji”- powiedział. Natomiast 
Damianek okazał zadowolenie i po-
twierdził, że lekcje pani Miodzik są 
ekscytujące.  

Książka przedstawia mnóstwo 
ciekawych przygód. Warto przeczytać. 

         Julia Mańkowska klasa 3a 

Ciekawski Elf!!!!!! 

Dawno, dawno temu w mieście zwanym 
Jesień mieszkały maluteńkie elfy. Były one 
bardzo pracowite, radosne, koleżeńskie  
i serdeczne. Bawiły się w zgodzie. Pewnego 
dnia jeden z elfów zwany Cynka, który był 
najbardziej szczęśliwym i ciekawskim elfem 
wspinał się na drzewa i malował liście róż-
nymi kolorami. Następnego dnia Cynka 
poszła na łąkę i położyła się na trawie, dzie-
sięć minut później przyszedł niewielki elf. -
Jak się nazywasz- zapytała Cynka, a elf od-
powiedział- jestem Listek. Bawili się przez 
jedną godzinę. Wracali do miasta Jesień. 
Gdy już wrócili, poszli do domu Listka, bawi-
li się w ...chowanego i ganianego. Kiedy 
zrobiło się ciemno Cynka poszła do domu. 
W nocy Cynce przyśniło się, że już nie była 
przyjaciółką Listka. Następnego dnia Cynka 
obudziła się niewyspana bo z rana przyszedł  

 Dzień bez światła  

„Żadne dzieło 

człowieka  

nie przeżyje książki”   

 Dzień Patrona Szkoły 

Str. 2  

„Wypoczynek,  

jak wszystko,  

kończy się zmęczeniem”    
    

Był taki dzień, kiedy nagle pojawi-
ła się w domu ciemność. Sprawdziłem korki, 
żaden nie wyskoczył. Wyjrzałem na ulicę, a 
tam jasno. Odłożyłem lekturę ,,Dzieci z Bul-
lerbyn ”(bardzo ciekawa książka). Sprawdzi-
łem temperaturę , było na termometrze aż  
35oC. Wybrałem się na dwór. Spotkałem 
kolegów, którzy szli na plac zabaw. Poszli-
śmy całą grupą. Graliśmy w dwa ognie. 
Dziewczyny przeciw chłopcom.  Pozwolili-
śmy im wygrać, niech się cieszą. Zerknąłem 
na okna mojego domu. Okazało się, że już 
zapaliły się światła. Pożegnałem koleżanki i 
kolegów. Pobiegłem do domu. Zacząłem 
dalej czytać książkę z większym entuzja-
zmem. To był pożyteczny i radosny dzień. 

Szymon Najderek  klasa IIIa                                     

http://www.poezje.hdwao.pl/cytat-20507-aleksander_dumas_ojciec.html
http://www.poezje.hdwao.pl/cytat-20507-aleksander_dumas_ojciec.html
http://www.poezje.hdwao.pl/cytat-20507-aleksander_dumas_ojciec.html
http://www.poezje.hdwao.pl/cytat-20507-aleksander_dumas_ojciec.html


Święta to nie tylko prezenty 
ale...spotkanie z rodziną, dzielenie się 
opłatkiem podczas wigilii, która jest 
najbardziej uroczystą kolacją w całym 
roku. Przy stole wigilijnym zawsze 
znajduje się jedno nakrycie  dla niespo-
dziewanego gościa. Święta są dobrą 
okazją na wybaczenie sobie i przeprosi-
ny bo wszystkich otacza magia świąt. W 
każdym domu jest piękna zielona cho-
inka ubrana w tysiące lampek i ozdób a 
na czubku lśni złota gwiazda. Wszystkie 
dzieci czekają na te święta i bardzo się 
cieszą, że mogą dostać nowe zabawki i 
podarunki. A rodzice patrzą jak ich 
dzieci się cieszą  kiedy one je rozpako-
wują . 
          A morał z tego taki,  że w święta 
prezenty nie są najważniejsze tylko 
wspólnie spędzony czas z rodziną bo 
rodzina zawsze będzie najważniejsza i 
kochana!!!! 
                    Wiktoria Bus 2b  

 W moim życiu widziałem wiele 
filmów, które zrobiły na mnie dobre 
wrażenie. „Za niebieskimi drzwiami” jest 
dziełem które mnie zachwyciło. 
 Mariusz Palej jest reżyserem 
owego filmu. Produkcja jest z 2016 ro-
ku, główną rolę gra Dominik Kowalczyk. 
Ten film przedstawia jedenastoletniego 
Łukasza który wyjeżdża razem z samot-
nie wychowującą go matką na wakacje. 
W wyniku wypadku samochodowego 
trafiają do szpitala. Łukasz ma poważnie 
uszkodzoną nogą, a jego matka znajdu-

je się w śpiączce. Gdy chłopiec opuszcza 
szpital opieki nad Łukaszem podejmuje 
się pani Cybulska, ich sąsiadka. Pewne-
go dnia przyjeżdża nieznana wcześniej 
Łukaszowi ciotka Agata, która zabiera 
go ze sobą nad morze do prowadzonego 
przez siebie pensjonatu Wysoki Klif. 
Któregoś dnia Łukasz odkrywa, że po-
przez drzwi jego pokoju można przedo-
stać się do niezwykłej krainy. Spotyka w 
niej przerażającego Krwawca. Z pomocą 
poznanych przyjaciół udaje mu się go 

pokonać. 
 Film mi się bardzo podo-
bał ,ponieważ gra aktorska była znakomi-
ta. Scenografia była świetna, ale muzyka 
była słaba. 
               Oliwier Junik kl.VI b 

 Święta  
Bożego Narodzenia  

dzielnego wykonania i ozdobienia. Przy-

dadzą się w świąteczny czas. Zaśpiewa-

liśmy też piosenkę o Mikołaju po angiel-

sku, a pani Justyna przebrała się za 

niego samego. Jak zwykle czas nam miło 

upływał przy herbatce i ciasteczkach. W 

tle słychać było już kolędy. Zrobiło się 

przyjemnie i tak świątecznie. 

Wesołych i spokojnych Świąt 

życzę wam wszystkim! 
Ada Ostrowska klasa VI a  

6 grudnia odbył się wieczorek 

poetycki, który był poświęcony Mikoła-

jowi. Najpierw przybliżyłam wszystkim 

tradycje mikołajkowe w różnych czę-

ściach Polski i świata. Okazuję się, że 

nie wszędzie do dzieci przychodzi 

Mikołaj i nie zawsze 6 grudnia...Potem 

każdy po kolei recytował różne wier-

sze o Mikołaju. Nawet małe dzieci z 1 

klasy chciały przeczytać wiersze. 

Wszystkie były bardzo ładne i takie 

świąteczne. Pani Kasia Kujawa przynio-

sła nam szablony pudełek do samo-

 Wieczorek poetycki 

Dnia 29 listopada 2016 roku wraz z klasą 6b 

wybrałam się do Szczecina na film: „Za niebieski-

mi drzwiami”, w reżyserii Macieja Paleja. Książka 

znajdowała  się w kanonie lektur szkoły podsta-

wowej. Premiera odbyła się 4 listopada bieżące-

go roku. 

Oczom widza ukazały się dzieje jedenastoletnie-

go chłopca, który, po wypadku samochodowym 

trafił do szpitala. Kiedy leżał w śpiączce wydawa-

ło mu się, że to jego mama zapadła w długi sen, 

a nie on. Po spędzeniu kilku nocy u p. Cebulskiej 

(sąsiadki  chłopca) pojawiła się tajemnicza po-

stać. Okazało się, że to siostra jego mamy – 

ciocia Agata.  Zabrała ona Łukasza (tak miał na 

imię chłopiec) do swojego pensjonatu, gdzie 

odkrył niebieskie drzwi prowadzące do świata 

baśni. Można było tam zaobserwować niezwykłe 

rzeczy takie jak: mowa ptaków,  puchowa trawa, 

czyli miękka jak poduszka, z której – po nadep-

nięciu – wylatywał złoty pył, drzewa w kształcie 

grzybów niczym baobaby itp.  

Najciekawsza scena według mnie to moment, w 

którym Łukasz zapukał po raz pierwszy do drzwi  

i odkrył inny świat.  

Film bardzo mi się podobał. Aktorzy profesjonal-

nie wcielili się w role, wśród nich postać potwora 

wiernie odtworzona przez Michała Żebrowskiego. 

Reżyser dobrze wiedział jak sprawić, aby widzo-

wie wczuli się w fabułę. Ekranizacja znanej po-

wieści Marcina Szczygielskiego trzymała w na-

pięciu do końca. 

                Zosia Walczykiewicz kl. VI b  

Ostatnio z klasą byłam w kinie 

na filmie w reżyserii Mariusza Paleja 

pt.: „Za niebieskimi drzwiami”, który jest 

adaptacją książki Marcina Szczygielskie-

go o tym samym tytule.  

Scenariusz do filmu napisali: 

Adam Wojtyszko, Magdalena Nieć i Ka-

tarzyna Stachowicz-Gacek. Główną rolę 

odegrał Dominik Kowalczyk jako Łu-

kasz, w ciotkę Agatę wcieliła się Ewa 

Błaszczyk, Mama Łukasza to Magdalena 

Nieć, Krwawcem był Michał Żebrowski. 

Pani Cybulska to była Teresa Lipowska, 

Lekarzem był Adam Ferency. Monię 

zagrała Sara Ługowska, a „Zgryza” za-

grał Oskar Wojciechowski. 

Film opisuje dwunastoletniego 

Łukasza, który wyjeżdża z mamą samo-

chodem na wymarzone wakacje. Nieste-

ty mają wypadek, po którym chłopiec 

trafia do szpitala, a potem do pensjonatu 

swojej ciotki w nadmorskim miasteczku: 

Wysoki Klif. Nie może się przystosować 

do nowego życia: nie może się dogadać z 

ciotką i z innymi. Odkrywa, że niebie-

skie drzwi od pokoju jego mamy można 

otworzyć by poprowadziły do innego 

świata. On za drzwiami jest baśniowy, 

tajemniczy i tylko na pozór przyjazny bo 

Łukasz szybko się przekona, że jest ina-

czej. Film jest powieścią przygodową, ale 

zawiera dużo elementów science-fiction i 

horrorów. Od początku trzymał mnie w 

napięciu i nie mogłam przewidzieć roz-

wiązania przygody Łukasza. Film bardzo 

mi się podobał i chętnie pojechałabym na 

niego jeszcze raz, bo opowiadał o moich 

rówieśnikach, o ich samotności, marze-

niach i wyborach, chęci zdobycia przyja-

ciół i akceptacji. Film był pełen efektów 

specjalnych, ale bardzo wzruszający.  

Aleksandra Adamowicz klasa VI b  

Recenzje filmu „Za zamkniętymi drzwiami  
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Święta 

 

Święta, święta  

bardzo piękny czas 

i w domu choinkę  

ma każdy z nas. 

Pod choinką prezenty  

pewnie już leżą. 

Wszystkie dzieci się  

bardzo z nich cieszą. 

Na stole dwanaście potraw 

smakowitych  jest 

i możemy  jeść! 

 

         
         

         
Joanna Przybyłek kl. 3a 
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Ale do przodu z zadartą głową. 

         Ola Jarzębska kl. VI b 

 

       Gaduła 

Nawet kiedy nie wypada, to gaduła 
ciągle gada.   
          O. Jarzębska kl. VI b  
Nasza klasa 

W naszej klasie same orły. 

Norbert Pyś jest bardzo zdolny. 

Zośka boi się pająka, 

A Marysia wciąż się jąka. 

               Ola Jarzębska kl. VI b 

 

Wiosna 

Trawa się zieleni. 

Kwiaty jabłoni w czerwieni. 

Idzie wiosna. 

Piękna i radosna. 

Lato 

Morza, rzeki i jeziora. 

Przyjdzie ciepła pora. 

Czas kąpieli się zaczyna. 

Lodów smak aż cieknie ślina. 

Już wakacje tuż, tuż. 

Piękna pora zawita już. 

Jesień 

Złota jesień już nastała. 

W brązowych kolorach została. 

Raz deszczyk, raz plucha, 

Jest straszna zawierucha. 

Zima 

Przyszła zima, śnieg pruszy. 

Mróz mrozi wszystkim uszy. 

   Oliwier Gutalewicz kl. VI b 

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

                     Piesek                                                              

Babcia Tereska pochodzi z Reska,                                        

kupiła sobie małego pieska,                                                  

piesek jest mały i ciągle szczeka                                            

i swoim ogonkiem wesoło merda.                                       

 

Chodzi ze swą panią ciągle na spacery                                      

i wydziwia dziwne numery. 

Kiedy coś chce to zaszczeka 

i wtedy dostaje pysznego mleka.    

             Ola Adamowicz kl. VI b 

 Zdrowie 

Nadeszła jesień mój ludu miły. 
Wypijmy syrop, zdrowy z maliny. 

           Ola Jarzębska kl. VI b 

 

Nasza szkoła 

Nasza szkoła kolorowa. 

Chodzę do niej wciąż wesoła. 

Wiedzę zdobywam raz lepiej, raz gorzej, 

Twórczość uczniowska — fraszki szóstoklasistów 

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

 Nakład : 30 szt. 

Cena : 1 zł 


