
 Konkurs Recytatorski 

03.02.2017 r. Międzynarodowy Dzień  

                    Walki z Rakiem 

08.02.2017 r. Dzień Bezpiecznego  

                     Internetu 

09.02.2017 r. Międzynarodowy Dzień  

                      Pizzy 

11.02.2017  r. Światowy Dzień Chorych 

14.02.2017  r. WALENTYNKI 

17.02.2017 r. Światowy Dzień Kota 

21.02.2017 r. Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego 

23.02.2017 r. Ogólnopolski Dzień Walki  

                    z Depresją 

                    Tłusty czwartek 

28.02.2017 r. Ostatki 

Wybrane przysłowie na luty: 

„Kiedy luty puści, to marzec wypiecze” 

 Wyniki  

Gminnego Konkursu Recytatorskiego: 

Klasy I-III 

I miejsce Wiktoria Bus 

II miejsce Szymon Najderek 

III miejsce Marcelina Kęsy 

Klasy IV - VI  

I miejsce Maria Strózikowska  

i Ada  Ostrowska 

II miejsce Zuzanna Kędzierska 

Wyróżnienie: Bartosz Jędrzejczak i Daria Muszler . 

Do etapu powiatowego przystąpią uczniowie, którzy 

zajęli I, II i III miejsce w etapie gminnym. 

                                         GRATULUJEMY 

 KALENDARIUM: 

Ważne tematy: 

  Wyniki Gminnego Konkursu 

Recytatorskiego 

 Jak przebiegła debata o zdro-

wym żywieniu? 

 Jak radzą sobie z matematyką 

trzecioklasiści? 

 Interesujące spotkania —

warsztaty  (Konwencja Praw 

Dziecka i bezpieczne ferie)! 

 Co się działo na obozie sporto-

wym  V a i VI a? 

 Walentynki !!! 

 Ciekawa wycieczka do muzeum! 

 Debata o zdrowym 
żywieniu 

2 

 Konkurs matematyczny 2 

 Warsztaty - Konwencja  
Praw Dziecka 

2 

 Bezpieczeństwo w cza-
sie ferii zimowych 

3 

 Relacja z obozu sporto-
wego 

3 

 Poczta walentynkowa 3 

 Wycieczka klas czwar-
tych do Muzeum Naro-
dowego 

4 
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 Dnia 3 lutego 2017r. odbyła 

się debata dotycząca zdrowego żywie-

nia pt. „Jemy po to, aby żyć, a nie żyje-

my po to, aby jeść”. Prowadzącym była 

p. Lucyna Seredyńska. Udział wzięli 

uczniowie kl. VI. Zawitał do nas gość 

specjalny – p. Małgorzata Opara 

(pielęgniarka). 

 Na początku przedstawiono 

nam wyniki ankiety, którą wykonali-

śmy kilka dni wcześniej. Potem grupa 

uczniów kl. VI w składzie: Ada 

Ostrowska, Dominika Grankowska, 

Szymon Dusza, Hubert Ciepliński, 

Maria Strózikowska, Zofia Walczykie-

wicz, Oliwier Junik i Michał Nie-

dźwiedzki losowali karteczki z pyta-

niami, na które należało odpowiedzieć 

(wcześniej solidnie się do tego przygo-

towywali). Wszyscy dali sobie radę, 

otrzymali dyplomy za udział - od orga-

nizatora. Na koniec odbyła się projek-

cja filmików o zdrowym żywieniu. 

 Bardzo mi się podobała deba-

ta i chciałabym uczestniczyć w takiej 

jeszcze raz. Według mnie, warto prak-

tykować tego typu formę dyskusji, 

ponieważ jest pouczająca.  

        Zosia Walczykiewicz –kl. VI b 

Dnia 31 stycznia 2017r. uczniowie klas drugich 
wzięli udział w zajęciach edukacyjnych dotyczących Kon-
wencji Praw Dziecka. Zajęcia przeprowadził przedstawiciel 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łobzie. Dzięki 
wyżej wymienionym zajęciom uczniowie potrafią: 

 wymienić kilka podstawowych praw dziecka; 

 wytłumaczyć, co oznaczają wybrane prawa; 

 rozpoznać, kiedy prawa dziecka są naruszane; 

 być świadomi swoich praw i obowiązków; 

 rozumieć prawo innych ludzi do posiadania praw; 

 wiedzieć, że powinni przeciwstawiać się przemocy; 
wiedzieć, do kogo mogą się zwrócić o pomoc. 

 Uczniowie klas trzecich  

uczestniczyli w międzyklaso-

wym konkursie matematycznym 

„Mistrz tabliczki mnożenia”. 

Pierwsze miejsce  zajął  Szy-

mon Najderek (kl.3a) , drugie 

Lena Szawarska (kl. 3a), trze-

cie Julia Jaworska (kl.3b). 

 ZAJĘCIA WARSZTATOWE   „KONWENCJA PRAW DZIECKA” 

Uczestnicy międzylasowego konkursu  

matematycznego 

 „Mistrz tabliczki mnożenia”.  

„Matematyka jest alfabetem, 

za pomocą którego  

Bóg opisał wszechświat.” 
Galileusz 

 Debata — zdrowe odżywianie  

Str. 2   



Dnia 9 lutego 2017 roku przedsta-
wiciele Powiatowej Stacji Sanitarno– Epide-
miologicznej w Łobzie, Komendy Powiato-
wej Policji w Łobzie oraz Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie 
odwiedzili naszą szkołę w celu przeprowa-
dzenia pogadanek na temat bezpiecznych 
zachowań w czasie ferii zimowych. W trak-
cie spotkania omówiono  zagrożenia, jakie 
stanowią dla dzieci nieodpowiedzialne za-
chowania podczas zimowego wypoczynku w 
trakcie zabaw, zarówno w domu jak i na 
świeżym powietrzu. Podczas prowadzonych 
prelekcji utrwalano z dziećmi numery alar-
mowe służb ratowniczych, przestrzegano jak 
należy postępować w kontaktach z obcymi 
osobami, przypomniano zasady bezpiecz-
nych zabaw na śniegu i lodzie oraz szeroko 
omówiono problem cyberprzemocy. Przed-
stawiciel straży pożarnej przedstawił ucz-
niom zasady informowania służb ratunko-
wych o zdarzeniu, a także prowadził zajęcia 
praktyczne z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy osobom poszkodowanym. Izabela 
Niedziela z Powiatowej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej w Łobzie omówiła zasady 
higieny osobistej oraz metody postępowania 
mającego na celu ochronę organizmu przed 
przeziębieniem i grypą. Coroczne zimowe 
spotkania realizowane w ramach programu 
„Bezpieczne Ferie” to ważny element reali-
zowanej w szkole edukacji zdrowotnej.  

        Uczestnicy spotkania 

 BEZPIECZNE FERIE 

 10 lutego 2017r., w pią-
tek w naszej szkole obchodziliśmy 
walentynki. Tego dnia Samorząd 
Uczniowski uruchomił  pocztę 
walentynkową. Przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego przygo-
towali skrzyneczkę, do której 
uczniowie wrzucali kartki z wyra-
zami sympatii. Tego samego dnia 
wszystkie kartki trafiły do adresa-
tów. W tym roku Samorząd Ucz-
niowski miał wyjątkowo dużo pra-
cy, ponieważ rozdano ponad 100 
walentynkowych kartek.  
                 Samorząd Uczniowski 

 Dnia 10 lutego 2017 r. w 

Centrum Kultury odbył się Bal kar-

nawałowy dla klas I - III. Obszerna 

relacja z tej fantastycznej zabawy 

pojawi się w kolejnym numerze ga-

zetki Echa Szkoły. 

 POCZTA  

WALENTYNOWA 
Zabawa karnawałowa 

poznawaniu nowych kolegów, którzy także spę-

dzali ferie w tym Domu, dyskotekach i " głupaw-

kach", które czasami nas dopadały....chyba trze-

ba współczuć naszym opiekunom p. Dominice 

Walentynowicz i p. Arkadiuszowi Majewskiemu, 

którzy mieli z nami " trzy światy"....dlatego dzię-

kujemy im za opiekę nad nami i za swój wolny 

czas, który nam poświęcili. 

Obóz był super! Chętnie znowu gdzieś 

pojedziemy!!! 

Ada Ostrowska kl. VI a  

W drugim tygodniu ferii dzieci 

z  klas Va i VIa wyjechały na obóz sportowy 

do Domu Wczasów Dziecięcych w Myślibo-

rzu. 

Nasz plan dnia podporządkowany 

był zajęciom sportowym, które odbywały 

się dwa razy dziennie po dwie godziny na 

sali gimnastycznej. W ramach zajęć spor-

towych byliśmy także na lodowisku i base-

nie w Gorzowie. To były bardzo fajne, ale 

bardzo wyczerpujące zajęcia, dlatego wra-

cając- wygłodniali zajechaliśmy do KFC na 

"małe co nie co"....- LUBIMY TO! 

Między zajęciami sportowymi 

czas nam upływał na zabawach w pokojach, 

 Obóz sportowy klasy V a i VI a 

 Dzieci nigdy nie słuchają 

starszych, ale zawsze  

ich naśladują." 

James Baldwin   
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Przedwiośnie 

 

Dzielne śnieżyczki 

Już zaglądają spod śniegu, 

A wiosna tymczasem  

Na wstecznym biegu. 

Na parapecie jak na łące 

Raczą się gile i dzwońce. 

A sople lodowe 

Błyszczą jak kwarzec  

Bo to za kilka dni 

Już marzec.  
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Jędrzejczak 
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Gazetka Szkoły 
Podstawowej w Resku  
im mjr H. Sucharskiego 

do muzeum dobiegła końca. Późnej 
udaliśmy się do MC. DONALD’S na 

smaczne jedzonko.   

               Natalia Maćkowiak kl. IV b  

 Dnia 03 lutego 2017r. uczniowie 
Szkoły Podstawowej wraz z panią  Joanną 
Knap udali się do Muzeum Narodowego w 
Szczecinie. 
 Gdy dotarliśmy na miejsce pani 
przewodniczka już na nas czekała. W  sali 
przekazała nam wiele ciekawych informacji o 
gromadzonych w muzeum zbiorach archeolo-
gii oraz sztuki dawnej i współczesnej. Ponad-
to wytłumaczyła  nam, czym zajmuje się 
archeolog. Następnie każdy mógł swobodnie 
oglądać historyczne eksponaty. Otrzymaliśmy 
karty pracy, w których mogliśmy sporządzać 
notatki. Na koniec zwiedzania serdecznie 
podziękowaliśmy pani przewodniczce oraz 
zakupiliśmy wiele ciekawych pamiątek. 
 Według mnie warto było odwiedzić 
to miejsce, ponieważ poznaliśmy historię 
naszego regionu, którą w przyszłości możemy 
wykorzystać na lekcjach historii. Jestem bar-
dzo zadowolony z wycieczki i mam nadzieję, 
że będzie ich więcej. 
                       Bartosz Jędrzejczak kl. IV a  

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

 Przed feriami część osób z 
naszej klasy, czyli IV b pojechała razem 
z panią od języka polskiego Joanną 
Knap na wycieczkę do Muzeum Narodo-
wego w Szczecinie. Po wejściu do środ-
ka mogliśmy sobie kupić znajdujące się 
tam, np. monety, książki i wiele innych 

ciekawych rzeczy.  

 Po chwili czekania przyszła do 
nas pani pracująca w muzeum i zaprosi-
ła wszystkich uczestników wycieczki do 
sali, w której mówiła o wykopaliskach, 
o paleontologu i archeologu. Pokazywa-
ła przeróżne rzeczy, takie jak: branso-
lety, biżuterie, narzędzia służące do 
pracy, hełmy i wiele innych. Potem 
rozdano nam kartki z pytaniami, na 
które mieliśmy udzielić odpowiedzi. 
Gdy skończyliśmy zadania przeszliśmy 
całą grupą do następnej sali, w której 
mogliśmy zobaczyć różne ciekawe 
przedmioty. Opisywaliśmy je na rozda-

nych kartach. 

 Po podziękowaniu i pożegna-
niu się z panią przewodnik wycieczka 

Wycieczka do muzeum — lekcje muzealne klasy IV a i IV b 

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

Nakład : 30 szt. 

Cena : 1 zł 


