
Happening z okazji 1,2 i 3 maja 

01.04.2017 r. Prima aprilis, 

02.04.2017 r. Międzynarodowy Dzień  

                      Książki dla Dzieci  

05.04.2017 r. Dzień Leśnika i Drzewiarza 

07.04.2017 r. Światowy Dzień Zdrowia 

09.04.2017r. Niedziela Palmowa 

11.04.2017 r. Dzień Radia 

14.04.2017 r. Dzień Ludzi Bezdomnych 

15.04.2017 r. Międzynarodowy Dzień Komba-

tanta 

16.04.2016 r. Wielkanoc,  Dzień Sapera 

17.04.20117 r. Poniedziałek Wielkanocny 

22.04.2017 r. Międzynarodowy Dzień Ziemi 

23.04.2017 r. Światowy Dzień Książki  

                    i Praw Autorskich 

29.04.2017 r. Międzynarodowy Dzień Tańca 

„Gdyby w kwietniu 

nie padało,  

to owoców  

będzie mało.” 

Wybrane przysłowie 
na kwiecień: 

26 i 28 kwietnia br. 

uczniowie klas IV – VI z 

okazji 1,2 i 3 maja wzięli 

udział w Happeningu  

“Kocham Cię moja Ojczyzno 

mała i duża”.  

Zebrane opinie 

wśród mieszkańców Reska 

zostały przedstawione  w 

biało-czerwonych barwach 

władzom naszego miasteczka. 

W przeprowadzonej sondzie 

odpowiadano na pytania: Za co 

kochasz swoją ojczyznę? Co 

podoba Ci się w naszym 

mieście, okolicy? 

Upamiętnieniem 

Świąt Majowych było również 

wykonanie piosenki patri-

otycznej na Rynku Miejskim 

przez uczniów klasy V b. 

     Organizatorzy                                                                                   

 KALENDARIUM: 

Ważne tematy: 

  Jak uczciliśmy Święta Majowe? 

 III a o swoich pasjach i wywia-

dy przez nich przeprowadzone! 

 Relacja z powitania Wiosny. 

 Wrażenia z Przeglądu Teatral-

nego czwartoklasistki! 

 Co się  działo na kolejnym  

poetyckim? 

 Warto przeczytać  - opowiada-

nie Moja wycieczka!!! 

 Pasje uczniów  kl. III a   2 

 Powitanie  wiosny 2 

 Wywiady przeprowa-
dzone przez trzeciokla-
sistów 

2 

 Relacja z XXII Przeglądu 
Teatralnego 

3 

 Wieczorek Poetycki o 
tematyce świątecznej 

4 

 Opowiadanie — Moja 
wycieczka. 

5 

 Utwór poetycki —
Wielkanoc. 

6 

W tym numerze: 
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Wystawa kolekcji 

Nasze hobby, pasje, zainte-

resowania 

Moją pasją jest śpiew. Zaczęło 

się to, gdy byłam  w przedszkolu, miałam 5 

lat, pojechałam wtedy na konkurs kolęd i 

pastorałek, zajęłam 2 miejsce. Potem za-

częłam jeździć na większe występy. Śpie-

wałam najróżniejsze piosenki, na przykład: 

kolędy lub piosenki z filmów. Często słu-

cham muzyki i szybko się uczę piosenek. 

                                    Julia Mańkowska III a   

           Moją pasją jest gimnastyka. 

Zaczęło się w wrześniu 2016r. Wte-

dy zobaczyłam jak moja koleżanka 

pokazywała przewrót bokiem. Bar-

dzo mi się to spodobało. W domu też 

próbowałam. Potem zapisałam się 

na kółko gimnastyczne. Tam nau-

czyłam się: gwiazdy na jednej ręce, 

mostek ze stania, trzech szpaga-

tów.    

            Joanna Przybyłek, kl.3a 

 Moja pasja  

 W tym roku wiosnę witaliśmy 

tradycyjnie 21 marca. W uroczystości 

uczestniczyli uczniowie wszystkich klas. 

Na początku rozmawialiśmy o zwiastu-

nach wiosny. Następnie udaliśmy się na 

salę gimnastyczna. Tam odbył się tur-

niej matematyczno-sportowy. Pierwsze 

miejsce zajęła klasa 3a i 3b. Później 

zabraliśmy kwiaty i poszliśmy nad Regę. 

Tam wrzuciliśmy marzannę do wody i 

obserwowaliśmy jak odpływa. Na końcu 

poszliśmy zjeść pyszne kiełbaski z grilla 

i bawiliśmy się na boisku. Ten dzień był 

bardzo ciekawy i udany. 

            Lena Szawarska klasa 3a  

 Pierwszy Dzień Wiosny 

„Szczęśliwy człowiek,  

który posiada pasję”  

 Na tropie tego, czego  o mnie nie wiecie 

Str. 2  



Wywiad z panią Pauliną 

       - Jaka jest pani pasja? 

       - Moją pasją jest taniec. 

       - Jak długo trwa pani przygoda z tańcem? 

       - Przygodę z tańcem mam już 18 lat. 

       - Kto panią uczył tańczyć? 

       - Uczyłam się sama. 

       - Czy był okres w, którym pani nie mogła tańczyć? 

       - Tak i to długo. 

       - Czy jest grupa, którą pani prowadzi? 

       - Tak. 

       - Jak się nazywa? 

       - Nazywa się Moos. 

                                         Szymon Najderek III a  

Wywiad z tatą 

  -Jaka jest twoja pasja? 

  -Moją pasją jest straż pożarna. 

  -Od ilu lat interesujesz się strażą pożarną? 

  -Od 22 lat. 

  -Dlaczego interesuje cię straż pożarna?  

  -Ponieważ chcę pomagać innym. 

  -Co w tej pasji jest najtrudniejsze? 

  -Najtrudniejsze są duże pożary i groźne wypadki. 

 -Czy masz jakąś inną pasję? 

 -Tak majsterkowanie. 

 -Co w majsterkowaniu jest najtrudniejsze? 

 -W majsterkowaniu najtrudniejsze jest naprawie-
nie innych rzeczy. 

 -Od ilu lat zajmujesz się majsterkowaniem? 

  -Od dwunastu lat.  

                              Zuzanna Szcześniak, klasa 3a      

  Wywiad z tatą 

-Cześć tato. 

-Cześć Janek. 

-Tato, jakie masz zainteresowania lub pasję? 

-Moją pasją jest piłka nożna. 

-Kiedy zainteresowałeś się piłką nożną? 

-Zainteresowałem się piłką nożną jak byłem 
mały, w twoim wieku. 

-Tato, czy będziesz ze mną grać w piłkę? 

-Oczywiście będziemy grać oraz chodzić na 
ryby. 

-Bardzo się cieszę, że będziemy spędzać 
razem czas.  

                         Jan Leszczyński, klasa 3a         

                                                                                   

 Wywiady przeprowadzone przez uczniów klasy III a 

tonowe, które mieliśmy zamienić w 

pisanki przy pomocy papierowych figur 

geometrycznych przygotowanych 

przez panią Katarzynę Kujawę. Pani 

Justyna Walczykiewicz tradycyjnie 

śpiewała z nami po angielsku. 

Wieczorek zakończył się wspólnym 

zdjęciem na tle własnoręcznie zrobio-

nych przez nas i zawieszonych pisa-

nek. Było bardzo miło. Przy herbatce i 

ciasteczkach przyjemnie spędziliśmy 

czas. 

Smacznego jajka i mokrego dyngusa!   
                      Ada Ostrowska klasa VI a  

04.04.2017r odbył się trzeci 

w tym roku Wieczorek Poetycki, tym 

razem pod hasłem zbliżających się 

Świąt Wielkanocnych. 

Mieliśmy okazję wysłuchać wierszy o 

pisankach, dyngusie, zwyczajach wiel-

kanocnych napisanych przez naszych 

poetów, a przygotowanych przez panie 

Annę Bartkowiak, Joannę Knap i Agatę 

Ostrowską. Mogliśmy je także sami 

recytować. Ciekawe i śmieszne były 

zagadki, które zadawała nam pani Bea-

ta Madej. Pani Anna Miszczyszyn 

przygotowała dla nas wielkie jaja kar-

 Wieczorek poetycki „Wesołego Alleluja” 

Dnia 06.04.2017r. Nasza klasa 4b 
brała  udział w XXII Przeglądzie Teatralnym, 
który odbył się w Centrum Kultury. 
My pokazaliśmy  przedstawienie pod tytułem ,, 
Kopciuszek inaczej ''. Oprócz nas brały udział 
jeszcze dwie klasy ,,4a'' i ,,5b''. Nikt nie zajął 
żadnego miejsca, bo wszystkie klasy się bardzo 
starały. W  nagrodę dostaliśmy tort i musieliśmy 
go podzielić na trzy klasy. 

                         Natalia Janicka kl.4b  

  XXII Przegląd Teatralny 

„Szczęście jest  

zawsze tam, gdzie 

człowiek je widzi”  

H. Sienkiewicz  
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Wielkanoc! Wielkanoc! 

Wielka radość w sercu, 

gdy stąpasz po świecie- 

kwitnącym kobiercu. 

Na stole pisanki 

Pięknie malowane 

Wśród zieleni trawy 

Cukrowy baranek. 

Bazie w wazoniku, 

ciasta i wędliny... 

WIELKANOC- i wielkie 

spotkanie rodziny! 
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nie widziałem tak ogromnych drzew. 

Wzbudziły we mnie uczucia podziwu. Na 

każdym etapie ścieżki można obser-

wować przejawy bogatego życia biolog-

icznego, m.in siedliska ptactwa wodne-

go, pomnikowe drzewa czy roślinność 

bagienną. Poruszając się szlakiem natra-

filiśmy na tablice informacyjne, z 

których mogliśmy dowiedzieć się, jakie 

rośliny i zwierzęta występują na danym 

terenie. Udało nam się usłyszeć świer-

got ptaków. Miałem nadzieję, że zo-

baczę zwierzęta. Niestety nie miałem 

takiego szczęścia. 

        Trochę zmęczyliśmy się tym 

spacerem, ale było warto. Lubię spędzać 

czas na pieszych wycieczkach. To 

prawdziwa frajda. Można dużo zaobser-

wować i dowiedzieć się o przyrodzie, 

która nas otacza. To był udany dzień.  

                    Hubert Zagert kl. V b  

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

 Był piękny słoneczny dzień. W 

taki dzień nie można było zostać w do-

mu. Ja i moja rodzina wybraliśmy się 

samochodem na przejażdżkę. Dojechal-

iśmy do miejscowości Dobra koło 

Nowogardu. 

        Zostawiliśmy samochód na 

parkingu i wyruszyliśmy na spacer. W 

ten sposób doszliśmy do ścieżki zwanej 

"Szlakiem Olbrzymów". Początek ścieżki 

zaznacza głaz narzutowy, na którym 

umieszczono jej nazwę. Jak do-

wiedzieliśmy się, nazwa ścieżki została 

zaczerpnięta ze starego podania, które 

głosi, że na półwyspie "Czapla Szyja" 

odkryto cmentarzysko szkieletów o nies-

potykanie dużych wymiarach. Tak 

zrodziła się opowieść o olbrzymach za-

mieszkujących okolice. Olbrzymami są 

również potężne dęby i lipy, pomnikowe 

drzewa, które można zobaczyć wędrując 

tym szlakiem. Z wielką przyjemnością i 

zachwytem oglądaliśmy je. Nigdy dotąd 

 Opowiadanie: Moja wycieczka  

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

 Nakład : 30 szt. 

Cena : 1 zł 


