
Klasy czwarte w Bibliotece Miejskiej 

01.01.2017 r. NOWY ROK 

                Światowy Dzień Pokoju 

06.01.2017 r. TRZECH KRÓLI  

                     Dzień Filatelisty 

09.01.2017 r. Dzień Ligi Ochrony  

                     Przyrody 

11.01.2017 r. Dzień Wegetarian 

18.01.2017 r. Dzień Kubusia  

                     Puchatka 

21.01.2017 r. Dzień Babci 

22.01.2017 r. Dzień Dziadka 

24.01.2017 r.  Światowy Dzień 

Środków   Społecznego Przekazu 

Wybrane przysłowie na styczeń: 

„Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają upały” 

8 grudnia 2016 r. dwie 

klasy czwarte były  na 

zajęciach języka polskiego w 

Bibliotece Miejskiej. Panie 

bibliotekarki opowiadały o 

historii ksiazki oraz o 

bajkach i baśniach. Wszyscy 

mogli obejrzeć różne 

ciekawe książki i zapisać sie do 

biblioteki. Zajęcia były wspan-

iałe. Czkamy na następne takie 

spotkanie.   

 K. Gucwa, M. Ostrowska,  

                 M. Jaworska – kl. IV a 

  P. Olbrich, N. Janicka,  

                 N. Maćkowiak – kl. IV b                                                                                    

 KALENDARIUM: 

Ważne tematy: 

  Jak przebiegały lekcje języ-

ka polskiego w Bibliotece 

Miejskiej? 

 Jeszcze kilka słów o  świę-

tach i projekcie szkolnym  - 

kl. III a. 

 Ciekawe lekcje w muzeach 

klas V a i VI a! 

 Co ciekawego działo się w 

czasie WOŚP??? 

 Warto przeczytać — fraszki 

uczniów klasy VI a!!! 

 Tradycje świąteczne   
w III a 

2 

 Wycieczka klas szóstych 
 

2 

 VI a w Muzeum Historii 
Szczecina 

2 

 Na tropie sił natury  
w III a 

3 

 V a na lekcji muzealnej 3 

WOŚP  - relacja klasy III a 3 

Fraszki uczniów kl. VI a 4 

W tym numerze: 

  STYCZEŃ 2017 

Gazetka Szkoły Podstawowej w Resku  
im mjr H. Sucharskiego 
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 W świątecznej atmosferze 22 grudnia w naszej szkole 

odbyło się tradycyjnie spotkanie wigilijne. Na początku zebrali-

śmy się w klasie i zaprezentowaliśmy program artystyczny dla 

rodziców. Recytowaliśmy wiersze i śpiewaliśmy piosenki. 

  Po części artystycznej łamaliśmy się opłatkiem 

i składaliśmy sobie życzenia. Potem usiedliśmy przy stole i czę-

stowaliśmy się różnymi potrawami. Najbardziej smakowały mi 

pierogi. Na końcu się pożegnaliśmy. Były to chwile pełne magii, 

uroku i radości. 

                                           
Lena Szawarska kl.IIIA  

fiła odpowiedzieć na każde nasze pytanie. 
Mogliśmy porobić zdjęcia i samodzielnie 
pooglądać eksponaty. 

Wszyscy byliśmy pod wrażeniem 
tego co zobaczyliśmy w muzeum i z tego 
wszystkiego zgłodnieliśmy… Wracając więc 
zajechaliśmy do Mc Donalda na małe co 
nieco …. 

To była bardzo fajna i pouczająca 
lekcja - oby takich więcej! 

    
                   Ada Ostrowska klasa VI a 

19 stycznia razem z moją klasą 
6a i Panią Joanną Knap pojechaliśmy do 
Muzeum Narodowego w Szczecinie, 
gdzie zwiedzaliśmy eksponaty dotyczą-
ce kultury, mody i życia w Szczecinie w 
dawnych czasach. Zdziwiły mnie dawne 
obyczaje panujące w tamtych latach, 
nie wszystkie były higieniczne i este-
tyczne. Mile zaskoczyła mnie tamta 
moda i kultura. Ubrania były ładne i 
wesołe. Można powiedzieć, że moda 
wraca. Podobało mi się umeblowanie 
mieszkań naszych dziadków i pradziad-
ków. Były to proste meble, ale wtedy 
był to „szczyt marzeń” każdego Polaka 
( tak mówili mi rodzice). 

O tym wszystkim opowiadała 
nam miła Pani przewodnik, która potra-

 Lekcja muzealna klasy VI a w Muzeum Historii Szczecina 

skorzystał i zjadł posiłek w Mc Donald’s 

albo KFC. Ta wycieczka była bardzo 

udana.      

Michał Niedźwiedzki VIB                                                                  

12 grudnia 2016r. klasy szó-

ste wyjechały do Koszalina na basen. 

Rano ,o 8:30 wyruszyliśmy autokarem 

sprzed szkoły. Razem z nami pojechały 

nasze wychowawczynie: p. Anna Bart-

kowiak (VI b) Dominika Walentynowicz 

(VIa), Agata Ostrowska ( VI c). Wy-

jazd ten był z okazji mikołajek. Na 

basenie czuliśmy się wspaniale. Każdy 

wypoczął, popływał i pogrzał się w ja-

cuzzi. Na koniec wycieczki odwiedzili-

śmy Centrum handlowe Atrium. Każdy 

 Wycieczka klas szóstych  

 „Jeden bałwan 

zimy nie czyni” 

Władysław Grzeszczyk  

 „Szkolna Wigilia” w III a, spotkanie z Mikołajem i pieczenie pierników 
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W ostatnim tygodniu listo-

pada w klasach 1-3 rozpoczął się 

„Tydzień Twórczości” pod hasłem 

„Na tropie sił natury”. W ponie-

działek robiliśmy wybuchający 

wulkan. We wtorek oglądaliśmy 

przedstawienie teatralne pantomi-

nę pt. „Żywioły” i bawiliśmy się w 

kalambury. W kolejnym dniu ma-

lowaliśmy obrazy przedstawiające 

wulkan, pożar, burzę  na morzu, 

tornado. Potem uczyliśmy się rato-

wać ludzi. Na lekcji języka angiel-

skiego rozmawialiśmy o pogodzie. 

W ostatnim dniu uczestniczyliśmy 

w pogodowym pokazie mody  i 

przyznaliśmy sprawności. 
Lena Szawarska klasa 3a  

O dziewczynie Alinie 

Dziś opowiem wam o dziewczynie, 

pięknej i pachnącej jak brzoskwi-

nie. 

Dziewczyna miała na imię Alina. 

Jej włosy były lekko blond. 

 

Po chwili poszła sobie stąd. 

Oczy miała bardzo ładne, 

nogi były także zgrabne. 

Jej głos był piękny, 

ale czasem zachrypnięty. 

 

Motylki miała w brzuchu, 

ale pszczoły w uchu. 

Użądliły ją tak, 

że ładna była wspak. 

 
                  Julia Mańkowska klasa III a 

Na tropie sił natury w III a 

uczniów. Uczestniczyliśmy w loterii i  

różnych zabawach. Dzień był wyjątko-

wo udany. Połączył wszystkich ludzi, 

którzy wspólnie starali się  zebrać jak 

najwięcej środków na uratowanie cho-

rych dzieci. Miejmy nadzieję, że w 

przyszłym roku uda się również pozy-

skać fundusze na tak szczytny cel.  

                  Lena Szawarska kl. III a  

 Piętnastego stycznia 2017r. 

odbył się 25 finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Uczniowie z na-

szej klasy przygotowali krótki pro-

gram artystyczny. Na początku wszy-

scy zebraliśmy się w Centrum Kultury. 

Później ustawiliśmy się na scenie, śpie-

waliśmy piosenki i  recytowaliśmy  

wiersze. Kiedy zeszliśmy ze sceny 

oglądaliśmy przedstawienia innych 

„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ”  

lo. Miał piękne kręcone włosy i mu-

skularne ciało pokryte aksamitnymi 

płótnami. 

              Jestem bardzo zadowolona z 

wycieczki i wdzięczna Pani za to, że 

nas tam zabrała. 

 
          Oliwia Opara  kl. V B  

 

Wtorek 10 stycznia 2017 r. 

               

               Dzisiaj byliśmy w Szczecinie 

w Muzeum Narodowym na lekcji mu-

zealnej pt.” Religie i bogowie olimpij-

scy”. Pomimo dużej ilości śniegu, drogę 

pokonaliśmy bezpiecznie.  

               Na samym początku zajecha-

liśmy do KFC  i McDonald’s zjeść dru-

gie śniadanie. Najedzeni i w dobrych 

humorach dotarliśmy do celu naszej 

wyprawy. 

To niesamowite wrażenie stanąć przy 

takich pięknych eksponatach i zoba-

czyć posągi bogów, których poznawali-

śmy na lekcjach języka polskiego. Naj-

większą moją uwagę przyciągnął Apol-

Lekcja muzealna klasy V b 

"Najbardziej niezmiennym  

i ważnym pytaniem życia 

jest:  

Co robisz dla innych?"  
 Martin Luther King Jr.  
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Powietrze 

 

Powietrze jest ważne, 

ale też groźne, 

czasem jest ciepłe, 

a czasem mroźne. 

 
Dzieci i dorośli nim oddychają 

i dzięki temu dobre zdrowie mają. 

 
Rośliny również powietrza potrzebują, 

i dobrze się z tym czują. 

Ale niestety nic nie pojmują. 

 
W wichurę się może zmienić, 

I miasto niestety odmienić. 

          
          

   

         
         

         
  Julia Mańkowska kl.3a 
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 “Na lekcję “ 

Lekcja to lekcja 

nudna jak rekolekcja, 

pisać dużo trzeba co dzień, 

że ręka boli mnie tydzień 

i już szkoły mam dość 

psia kość. 

 

Nasza Pani ciągle nas pyta, 

ale fajna z niej kobieta, 

lekcje też ciągle zadaje 

nigdy nie przestaje, 

a ja lekcji nie odrabiam, 

złe oceny ciagle zwabiam. 

 
              Franek Werecki kl. VI a    

 

 

 

 

*** 
Rano bardzo chce sie spać,  

ale niestety muszę wstać. 

W nocy trzeba spać, 

ale wolę grać. 

*** 

Życie dziecko trudne w szkole jest, 

lecz gdy dostaniesz piątkę lepiej ci 

już jest. 

*** 

Lekcji zawsze masz ponad miarę, 

lecz jak nie zrobisz, będziesz miał 

karę. 

*** 

Aktywny bądź na każdej lekcji, 

to cię nauczyciel pochwali dyrekcji. 

 
                     Natalia Seredyńska kl. VI a  
 

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

 “O treningu” 

Jadę na trening dziewięćdziesiąt 

kilometrów, 

Myślę, że strzelę bramkę z trzydzi-

estu metrów. 

Założę koledze dwa “kanały”, 

Dostanę od trenera pochwały. 

Mijam samochody wzdłuż auto-

strady  

I tak sobie myślę, że trener ma same 

dobre rady. 

Na treningach ciężko pracujemy  

I do Dallas się szykujemy. 
 
                            Eryk Jeż kl. VI a  
 
“Matma to nie bzdura” 
Każdy chciałby zdać maturę, 
Ale w głowie ma pustą dziurę. 
Żeby wszystko się udało musi uczyć 
się niemało. 
 
                      Ada Ostrowska kl. VI a  

Twórczość uczniowska — fraszki VI a  

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

Nakład : 30 szt. 

Cena : 1 zł 


