
 Drogie Kobiety! 

01.03.2017 r. Narodowy Dzień „Żołnierzy Wyklę-

tych” 

03.03.2017 r. Międzynarodowy Dzień Pisarzy 

08.03.2017 r. Międzynarodowy Dzień Kobiet 

10.03.2017 r. Dzień Mężczyzn 

14.03.2017 r. Światowy Dzień Liczby Pi 

15.03.2017 r. Światowy Dzień Konsumenta 

20.03.2017 r. Początek astronomicznej WIOSNY 

21.03.2017 r. Światowy Dzień Poezji 

22.03.2017 r. Dzień Ochrony Bałtyku 

23.03.2017 r. Międzynarodowy Dzień Meteorologii 

26.03.2017 r. Zmiana czasu z zimowego na letni 

27.03.2017 r. Międzynarodowy Dzień Teatru 

Wybrane przysłowie na marzec: 

„W marcu jak w garncu” 

 W  dniu Waszego święta - 8 marca , 

mężczyźni życzą Wam zdrowia, szczęścia oraz 

uśmiechu na co dzień, dużo kwiatów i upominków 

od swoich ukochanych. Dużo miłości i ciepła serca. 

Jeszcze raz Wszystkiego Najlepszego!!!  
                                   Bartosz Jędrzejczak – klasa IV b                 

 KALENDARIUM: 

Ważne tematy: 

  Bal karnawałowy w relacji III a 

 Co ciekawego działo się            

w papugarni? 

 Rocznica wyzwolenia Reska w 

relacji III b. 

 I miejsce naszych koszykarzy!!! 

 Jak powitaliśmy wiosnę? 

 Obszerna relacja kilku uczestni-

ków Reskiej Wiosny Poezji! 

 Warto przeczytać wiersz o wio-

śnie autorstwa waszej koleżanki! 

 

 Ostatnia relacja  z balu 
karnawałowego 

2 

 Wizyta V b  w papugar-
nii 

2 

 Uczczenie rocznicy 
wyzwolenia Reska 

2 

 Sukces koszykarzy  3 

 Powitanie wiosny 3 

Spotkanie z poezją 3 

 Reska Wiosna Poezji 4 
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Marzanna 
Marzanna, zimowa panna, 

w słomianej sukience     

rozpostarła ręce. 

W lęku drżąca cała,        

topić się nie chciała. 

z rozwichrzonym włosem, 

ognie ją poniosą. 

Niechaj śnieg i mrozy     

wiośnie się ukorzą 

i porą radosną zawitaj 

nam wiosno!  



 Uczniowie naszej klasy, jak co 

roku uczestniczyli w balu karnawało-

wym. Na początku zebraliśmy się w 

klasie. Po zbiórce  poszliśmy na zaba-

wę do  Centrum Kultury, gdzie odbyła 

się zabawa. 

 Zgodnie z tradycją każdy miał 

być przebrany w odpowiedni strój. 

Nagle wokół nas pojawiły się duchy, 

kowboje, wróżki, a nawet koty oraz 

wiele innych ciekawych  postaci. Oka-

zało się, że to pomysłowo przebrane 

moje koleżanki oraz koledzy. W trak-

cie balu były organizowane wspaniałe 

konkursy oraz wesołe zabawy, za które 

mogliśmy otrzymać różne nagrody. 

Bardzo mi się podobał pomysł moich 

koleżanek, które owinęły kolegów pa-

pierem toaletowym. Różne zabawy 

sprzyjały radosnej atmosferze. Było dużo 

śmiechu. Tego balu nie zapomnę. 

 Po zakończeniu, zmęczeni, ale bar-

dzo  zadowoleni i szczęśliwi wróciliśmy do 

szkoły.   

Już myślę o propozycjach zabaw i gier w 

przyszłym roku.  
             Lena Szawarska klasa3 a  

Ktoś bardzo mądry powie-
dział kiedyś „Historia jest nauczy-

cielką życia”, dzisiaj zrozumiałam 

dlaczego. 

Anna Kondrat z klasy III b  

3 marca br. obchodziliśmy 
siedemdziesiątą drugą rocznicę wy-

zwolenia Reska. To był ważny dzień 

w historii naszego miasteczka , a 
także w życiu mojej klasy. Od rana 

oglądaliśmy stare fotografie, za-
chwycając się wyglądem dawnego 

Reska. Wielka szkoda, że tak dużo 
pięknych budynków zniknęło bez-

powrotnie. Pod pamiątkowym obeli-

skiem, który znajduje się w pobliżu 
szkoły, zapaliliśmy znicze.  

 Rocznica wyzwolenia Reska  

tknąć, posadzić na ramieniu czy głowie.  

Było dużo radości z obcowania z tak 

egzotycznymi papugami. Zobaczyliśmy 

z bliska jak piękna może być natura. 

Dziękujemy sponsorom za zorganizowa-

nie nam wycieczki. 

                       Uczniowie klasy piątej B  

                z wychowawcą p. Bożeną Meger  

Nasza klas piąta B bardzo się 

starała podczas zbiórki karmy dla ko-

tów. Konkurs ten w miesiącu listopa-

dzie 2016r. odbywał się pod patrona-

tem Urzędu Miasta w Resku.  Hura – 

wygraliśmy!                               W na-

grodę 8 lutego 2017r. wyjechaliśmy do 

Szczecina. Poszliśmy do Multikina  Ga-

laxy jedni na film „Sing”, drudzy na  

„Monster Trucks”. Jeden i drugi film 

zaciekawił nas, oglądaliśmy z zaintere-

sowaniem. 

Z budynku centrum handlowe-

go wyszliśmy pospiesznie i udaliśmy się 

do Papugarni Carmen koło Fali. Przywi-

tało nas ponad 100 papug z całego 

świata. Ptaki te są bardzo kolorowe i 

aktywne. Można je było nakarmić, do-

 Wizyta klasy V b w PAPUGARNI 

 „Najpiękniejszą wiosną 

jest dobroć serca.”  

Nikolaus Lenau  

Bal karnawałowy  
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Dnia 13.03.2017 r. na hali sportowej  

przy Zespole Szkół w Resku odbył się turniej  

w Mini Koszykówce chłopców w ramach Zachod-
niopomorskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.  Do 
rywalizacji o mistrza naszego regionu przystąpiły 

następujące reprezentacje szkół :  

SP nr 5 Stargard  

SP nr 3 Koszalin  

SP nr 1 Wałcz  

SP Resko  

W drużynie SP Resko zagrali uczniowie 

klas V — VI. 

Rozgrywki zostały przeprowadzone w systemie gry  

„każdy z każdym”.  

Chłopcy z SP Resko pierwszy mecz z  SP Wałcz 
rozpoczęli bardzo nerwowo, co w rezultacie nie 
przynosiło efektów w ataku. W drugiej kwarcie 
nerwy opadły i reprezentacja SP Resko przejęła 
kontrolę nad spotkaniem i w konsekwencji zwycię-

ża z dużą przewagą.  

Drugie spotkanie ze reprezentacją Star-
gardu było bardzo wyrównane, a losy zwycięstwa 
ważyły się do ostatnich sekund regulaminowego 

czasu gry. Drużyna ze Stargardu miała szanse 
doprowadzić do dogrywki, jednak w ostatnich 
sekundach zawodnik tej drużyny oddał niecelny 
rzut osobisty, co dało zwycięstwo naszym zawod-

nikom.  

Losy mistrzostwa regionu rozstrzygnęły 
się w ostanim meczu miedzy SP Resko i SP Ko-
szalin. Tylko zwycięstwo dawało awans do kolej-
nego etapu rozgrywek. W przypadku przegranej 
nasza drużyna zajęłaby tylko III miejsce. Spotka-
nie przez trzy kwarty miało bardzo wyrównany 
przebieg i cechowało się dużym zaangażowaniem 
obu drużyn w grze w obronie. Dopiero w ostatnich 
minutach koszykarzom z Reska udało się uzyskać 
wyraźną  przewagę i utrzymać ją do końca spotka-

nia. 

 Zwycięstwa we wszystkich spotkaniach 
przyniosły ogromny sukces. Reprezentacja SP 
Resko  uzyskała awans do półfinału wojewódzkie-
go, a tym samym do najlepszych 8 szkół w na-
szym województwie. Ogromne gratulacje dla 

młodych zawodników i ich opiekunów – trenerów. 

Klasyfikacja końcowa: 

I miejsce SP RESKO  

II miejsce nr 5 Stargard  

III miejsce SP nr 3 Koszalin  

IV miejsce SP nr 1 Wałcz  

         Zawodnicy i trener — Arkadiusz Majewski 

 Mini Koszykówka chłopców -  I miejsce  

było bardzo ciekawe i już nie mogę  się 

doczekać kolejnego.   

       Bartosz Jędrzejczak - kl. IV b 

 Dnia 21.03.2017r.  w godzinach 

wieczornych na Rynku Miejskim w Resku 

odbyło się spotkanie z poezją pod hasłem 

“Reska Wiosna Poezji”. Uczniowie klas IV 

–VI szkoły podstawowej oraz młodzież 

gimnazjalna i licealna  zaprezentowała 

swoje wiersze. Na budynku Ratusza zos-

tały wyświetlone wiersze autorów i głośno 

wyrecytowane. Zaprezentowałem również 

swój wiersz pt.”O majorze”. Spotkanie 

 Reska Wiosna Poezji 

Wszyscy się dobrze bawili ! 

Niestety nie udało nam się pokonać 

klasy IV a.                                         

Pola Olbrich,  

Natalia Maćkowiak,  

Natalia Janicka – kl. IV b  

 Dnia 2103.2017 r. w naszej 

szkole obchodziliśmy Dzień Wiosny.  

Na pierwszych dwóch lek-

cjach mięliśmy warsztaty z wybranych 

lekcji. Na trzeciej godzinie lekcyjnej 

całą szkołą przeszliśmy kolorowym 

korowodem przez miasto. Doszliśmy 

aż nad rzekę Regę, gdzie strażacy 

utopili marzannę. Potem czwarte klasy 

poszły na ognisko z kiełbaskami. Po  

posiłku poszliśmy na sale gimnastycz-

na, gdzie odbywał się turniej sportowo 

– matematyczny.  

 Powitanie Wiosny 
„Wesoła myśl jest niczym 

wiosna. Otwiera pąki 

natury ludzkiej.” 

 Jean-Paul Sartre  
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Wiosenne okrzyki 

Wiosno, wiosno już przybywaj! 

Wiosenko, moja wiosenko powitamy 

Ciebie z radością! 

Wiosna hip, hip, hura! 

Żegnaj zimo, witaj wiosno. 

Deszczyk pada, słońce świeci, przywitały 

wiosnę dzieci. 

Słońce świeci, deszczyk pada Pani wios-

na się podkrada. 



 Wiosna 

Wiosna jest szczęśliwa, 

ale nadpobudliwa, 

bo ucieka nam co rok, 

cały czas o jeden krok. 

Kwiaty kwitną, ptaszek śpiewa. 

I zielone stają się drzewa. 

Jest zielona i radosna, 

Taka jest ta nasza wiosna. 

           
   Julia Mańkowska   klasa 3a 
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Gazetka Szkoły 
Podstawowej w Resku  
im mjr H. Sucharskiego 

uczestniczyć w dwóch następnych, 

jakie zostały zapowiedziane. 

                    Oliwia Opara V b  

 

Dnia 21.03.2017 roku odbyło 

się niecodzienne spotkanie z poezją na 

Rynku w Resku. 

Z okazji rozpoczęcia kalenda-

rzowej Wiosny spotkała się młodzież 

gimnazjalna z uczniami klas 4-6 Szkoły 

Podstawowej w Resku. Przybyli także 

mieszkańcy Reska, którym wcześniej 

rozdano ulotki dotyczące tego wyda-

rzenia. Atrakcją wieczoru były wier-

sze napisane przez uczniów i prezen-

towane przez nich, a także poezja Pani 

Hanny Szcześniak - reskowskiej poet-

ki i poetów zachodniopomorskich. W 

tle słychać było koncert smyczkowy 

Antonio Vivaldiego ''Wiosna'', utwory 

Marka Grechuty i zespołu ''Czerwony 

tulipan''. 

To było bardzo ciekawe wyda-

rzenie. Młodzież i mieszkańcy Reska 

mieli możliwość zapoznać się z twór-

czością, nie tylko poetów, ale także 

uczniów reskowskich szkół. I pomimo 

niesprzyjającej pogody – zimna i wia-

tru, czuć było nad Rynkiem zbliżającą 

się Wiosnę.... 
Ada Ostrowska klasa VI a  

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

            W dniu 21 marca 2017r. o 

godz. 19:00 odbył się „Reska Wiosna 

Poezji”. Uczniowie Gimnazjum i 

Szkoły Podstawowej prezentowali 

wiersze znanych poetów jak również 

utwory napisane przez siebie. 

            Czytane wiersze były wy-

świetlane na ścianie Urzędu Miasta 

i Gminy, a od tego światła robiło się 

cieplej, bo wieczór był zimny i 

wietrzny. Nasze stroje podkreślały 

nastrój wieczoru. Ja z koleżanką 

wcieliłyśmy się w postacie z mitów, 

a starsze dziewczyny miały na gło-

wach wiosenne wianki.  

             Bardzo podobała mi się ta 

uroczystość, było miło i ciekawie. 

Pierwszy raz brałam udział w takim 

wydarzeniu. Uważam ten wieczór 

za bardzo udany i postaram się 

 „Reska Wiosna Poezji” 

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

 Nakład : 30 szt. 

Cena : 1 zł 


