
 Wyniki XIV Gminnego Konkursu Ortograficznego 

Uczniów Szkół Podstawowych o Pióro Burmistrza Reska 

 01.05.2017 r. Międzynarodowe Święto Pracy 

02.05.2017 r. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Pol-

skiej 

03.05.2017 r. Święto Konstytucji Trzeciego Maja 

04.05.2017 r. Dzień Strażaka 

05.05.2017 r. Dzień Tolerancji 

08.05.2017 r. Dzień Zwycięstwa, 

                     Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek 

09.05.2017 r. Dzień Europy 

15.05.2017 r. Międzynarodowy Dzień Rodzin 

18.05.2017 r. Międzynarodowy Dzień Muzeów 

22.05.2017 r. Dzień Praw Zwierząt 

24.05.2017 r. Europejski Dzień Parków Narodo-

wych 

26.05.2017 r. Dzień Matki 

31.05.2017 r. Światowy Dzień bez Papierosa 

Wybrane przysłowie na maj: 

„Jeśli w maju grzmot, rośnie wszystko w lot” 

Droga Mamo! 

 Z okazji Twojego 

święta życzę Ci,żebyś była 

miła i uśmiechnięta. Niech 

uśmiech nie znika   z Twojej 

twarzy, nieważne czy Ci 

zimno, czy słońce Cię praży. 

Życzą Ci tego  

Twoje kochane dzieci.                   
W ich imieniu: N. Maćkowiak, 

P.Olbrich i N.Janicka kl. IV b 

Kategoria klas I-II 

1.Bieńczak Zuzanna   klasa II     SP Starogard  

2.Basałyga Aleksander  klasa II a  SP Resko  

3.Has Hubert      klasa II  Filia w Łosośnicy 

Kategoria klas III-IV 

1.Małkowska Aleksandra klasa IV   SP Starogard  

2.Gucwa Klaudia  klasa IV a  SP Resko   

3.Wachnik Gabriela   klasa IV   SP Starogard  

Kategoria klas V-VI 

1.Kowalewska Weronika   klasa VI a   SP 

Resko 

2.Majkowska Julia     klasa V b         SP Resko 

3.Matuszewska Sandra     klasa VI         SP Starogard 

                     GRATULUJEMY!!! 

 KALENDARIUM: 

Ważne tematy: 

  Wyniki XIV Gminnego Kon-

kursu Ortograficznego 

 Relacja z biegów majowych 

 Co się działo na Festynie 

Rodzinnym? 

 Ważne wydarzenia z życia 

klasy III a  

 Ciekawostki z warsztatów 

dziennikarskich! 

 Sukces na kolejnym konkur-
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 IV bieg o strzałę Widan-
ta 

2 
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2 

 Powiatowe Warsztaty 
Dziennikarskie 
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3 

 Wycieczka klas VI do 
Kopenhagi 

4 

 Dzień Mamy 4 
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 1 maja w Parku Miejskim 
odbył się IV Bieg o Strzałę Widanta. 
Wszyscy chętni- mali i duzi wzięli   
w nim udział. Nawet maluchy, które 
biegły z rodzicami pokonały swój 
dystans. Starsi w swoich grupach 
wiekowych biegali odpowiednie odle-
głości. Klasy V-VI, czyli ja też, biega-
ły ok. 600 m. To dosyć męczący dy-
stans. Starałam się, niestety nie 
przybiegłam na metę w czołówce, ale 
i tak byłam zadowolona, bo przecież 
liczy się najbardziej dobra zabawa    
i sam udział, a nie wygrana...
(choc iaż fa jn ie byłoby wy-
grać!)....Wszyscy dostaliśmy pamiąt-
kowe strzały, no i punkty dodatnie 
od wychowawców.... Po biegach 
dziecięcych odbył się główny bieg 

dorosłych- 10 km trasą Widanta. 
Tego dystansu bym nie pokonała- 
przynajmniej na razie! 

To była bardzo fajna impre-
za. Za rok znowu wystartuję....nie 
wiadomo z jakim skutkiem. 

Ada Ostrowska klasa VI A  

Na tropie wynalazków 

się z Kamieniem Pomorskim. Był zacięty 

pojedynek między drużynami. Po pierwszej 

połowie przegrywaliśmy 1:3. Jednak, gdy  

w drugiej połowie nasz kapitan Marcel 

Broniewski strzelił na 2:3. Zebraliśmy 

ostatnie siły i udało nam się wygrać 4:3. 

Cóż znów finał. No i jak przypuszczaliśmy 

kolejny raz spotkaliśmy się z Pogonią. Po 

meczu z Gryfem byliśmy bardzo dobrze 

nastawieni i się opłaciło. Po ciężkich dwóch 

połowach wygraliśmy cztery zero.  

            Było bardzo ciekawie.  Myślę, że    

za rok będzie również tak wielki turniej      

i uda nam się wygrać. 

     Szymon Najderek kl III a  i Mewa Resko  

Majówka to piękny czas. Pierw-

szego maja 2017r. odbył się I Turniej Pił-

karski o puchar MGOK w Płotach- rocznik 

U11. Losowanie było dla nas bardzo dobre. 

Trafiliśmy do grupy A. Były tam drużyny: 

Polonia Płoty, Pogoń Szczecin, Energetyk 

Gryfino i my Mewa Resko. W grupie B były 

drużyny: Sparta Gryfice, Gwardia Kosza-

lin, Chemik Police i Gryf Kamień Pomor-

ski. Pierwszy mecz zagraliśmy z Polonią 

Płoty.  Poszło bardzo dobrze bo wygraliśmy 

7:0. Drugi mecz zagraliśmy chwilę później z 

Energetykiem Gryfino. Wygraliśmy trochę 

mniejszym wynikiem, ale też dobrze. I nad-

szedł ten mecz Pogoń Mewa, przegraliśmy 

5:0 ponieważ byliśmy źle nastawieni. Wy-

szliśmy z grupy. W półfinale spotkaliśmy 

 I TURNIEJ MAJOWY W PŁOTACH  

„Dziecko, to wyspa 

ciekawości otoczona 

morzem znaków zapytania”       
Autor nieznany  

 Bieg o Strzałę Widanta  

Str. 2  

 Dnia 27.05.2017r. w naszej 
szkole odbył się kolejny festyn rodzinny. 

 Na nim były zorganizowane róż-
ne atrakcje: loteria, pchli targ, zamki 

dmuchane. Można było się przejechać na 
koniu i pomalować sobie twarz oraz zjeść 

gofry, frytki, lody, a za bony, które dosta-
liśmy od naszych pań, mieliśmy kiełbaski i 

soczek. Były stoiska       z różnymi rzecza-
mi, a strażacy przywieźli grochówkę za 

darmo. Były ciasta, kawa i herbata. Różne 
klasy występowały na scenie, a nasza za-

śpiewała piosenkę pod tytułem ,,Na ma-

jówkę". Na boisku odbywały się występy 
psów    i ich właścicieli, a także niektórzy 

uczniowie grali w piłkę nożną. Było można 
kupić sobie sok z warzyw i owoców.  

Moim zdaniem na festynie było 
fajnie i ciekawie, było dużo atrakcji           

i zabaw. 
                                                             

                    Natalia Janicka kl.4b 

 27.05.2017 roku w Szkole 

Podstawowej w Resku odbył się  

Festyn Rodzinny. Podczas festynu 

było mnóstwo atrakcji. Były różne 

występy poszczególnych klas oraz 

występy indywidualne. Policjanci 

oznaczali rowery wszystkim, któ-

rzy byli tym zainteresowani.  

 Była też loteria i różne sta-

nowiska z przekąskami oraz  oczy-

wiście nie zabrakło kiełbasek. 

Można było przejechać się na ko-

niu, postrzelać na strzelnicy oraz 

pomalować sobie twarz. Odbyły się 

także pokazy psich sportów.  

 Dzieci mogły pozjeżdżać   

na dmuchanej zjeżdżalni. Odbyły 

się też różne konkursy oraz wiele 

innych atrakcji. Każdy, kto spędził 

tak miło te kilka godzin był na 

pewno zadowolony. 

IX Festyn Rodzinny  

 W ostatnim tygodniu kwietnia zaczął 
się tydzień twórczości „Na tropie wynalaz-
ków''. Na początku poszliśmy    do sali kompu-
terowej. Tam gromadziliśmy ciekawostki o 
wynalazkach . W następnych dniach tworzyli-

śmy klasową encyklopedię wynalazków. Do-
wiedzieliśmy się kiedy wynaleziono ogień  i 
inne rzeczy. W ostatnim dniu pisaliśmy,  pre-
zentowaliśmy swoje notatki i otrzymywaliśmy 
odznakę „Mistrza notowania''. Ten tydzień był 
zaskakujący. 
                                    Lena Szawarska kl. III a  

Można było przejechać się na koniu, 

postrzelać na strzelnicy oraz poma-

lować sobie twarz. Odbyły się także 

pokazy psich sportów.  

 Dzieci mogły pozjeżdżać      

na dmuchanej zjeżdżalni. Odbyły się 

też różne konkursy oraz wiele in-

nych atrakcji. Każdy, kto spędził tak 

miło te kilka godzin był na pewno 

zadowolony. 

                      Natalia Maćkowiak kl. IV b  

http://www.aforyzmy.com.pl/rodzina-i-dzieci/dziecko-to-wyspa-ciekawosci-otoczona-morzem-znakow-zapytania
http://www.aforyzmy.com.pl/rodzina-i-dzieci/dziecko-to-wyspa-ciekawosci-otoczona-morzem-znakow-zapytania
http://www.aforyzmy.com.pl/rodzina-i-dzieci/dziecko-to-wyspa-ciekawosci-otoczona-morzem-znakow-zapytania


  W dniach 18- 19 maja 2017r. 

zostaliśmy zaproszeni wraz  z nauczycielem  

panią Joanną Knap do Zespołu Szkół w Re-

sku, by wziąć udział w Powiatowych Warsz-

t a t a c h  D z i e n n i k a r s k i c h .                                                                     

 Podczas wizyty w placówce mieli-

śmy okazję wcielić się  w zawód redaktora. 

Wspólnie z kolegami przeprowadzaliśmy 

wywiady, pisaliśmy teksty. Ponadto brali-

śmy udział w Sympozjum Przyrodniczym    

w Zespole Szkół. Odwiedziliśmy również 

Państwowe Archiwum w zamku Sydoni von 

Borck w Strzmielu oraz pałac Borc-

ków       w Starogardzie. Udaliśmy się rów-

nież do zakładu Ikea Industry w Resku, 

gdzie prowadziliśmy rozmowy z przedsta-

wic ie lami  f irmy o przysz ł ośc i .                                                                                                 

 Jesteśmy bardzo zadowoleni       

z dwudniowego pobytu w Zespole Szkół, 

który był wypełniony wielkimi wrażeniami. 

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie       

i do zobaczenia w przyszłym roku. 

                   Bartosz Jędrzejczak kl 4 a  

Dnia 19 maja 2017 roku uczestni-

cy warsztatów dziennikarskich udali się 

na wycieczkę do Strzmiela i Starogardu. 

 Zwiedziliśmy w Strzmielu Archi-

wum Państwowe. Było tam dużo cieka-

wych rzeczy, na przykład : ubezpieczenia 

z X i XI wieku i z innych okresów. Dostali-

śmy się również do środka i zobaczyliśmy 

różne przedmioty. Mogliśmy usiąść          

na starożytnych krzesłach, były bardzo 

wygodne. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo 

informacji o tym pięknym starożytnym 

zamku. Później kilka godzin po zwiedze-

niu całym zamku pojechaliśmy do Staro-

gardu. Tam zobaczyliśmy kościół parafial-

ny, weszliśmy do niego i w oczy się rzuca-

ły piękne witraże. Przedstawione na nich 

były dwie postacie św. Paweł i Piotr.    

Następnie poszliśmy do 

ruin zamku. Pan Szawiel nam opowie-

dział nam, co się kiedyś z nim działo i jak 

wyglądał. Pokazał nam ilustracje, jak      

wyglądał on w środku i na zewnątrz. 

 To były najlepsze warsztaty 

dziennikarskie, na jakich byłam. Mam 

nadzieję, że jeszcze będę w takich uczest-

niczyła. 
                           Magdalena Ostrowska kl 4a  

 Powiatowe Warsztaty Dziennikarskie  

walizacja przebiegała w miłej, sym-

patycznej atmosferze, ale wyniki 

ostateczne wyglądały następująco:       

I miejsce zajęła SP Resko gr. B, II 

miejsce – SP nr 2 w Łobzie, III miejsce 

– SP Dobra. Uczniowie z tych szkół 

otrzymali dyplomy oraz nagrody 

książkowe. Pozostali uczniowie ot-

rzymali dyplomy i drobne nagrody.  

Dzieci zostały obdarowane 

również rogami obfitości (słodycze          

i pamiątkowy znaczek). 

                     Organizatorzy   

 25 kwietnia 2017r. Szkołę Pod-

stawową w Resku odwiedzili bogowie     

i różni bohaterowie z mitologii greckiej.  

 Jak co roku, korzystając          

z  zapros zenia  organizatorów,              

na konkurs mitologiczny uczniów klas 

piątych „Znam mitologię” przyjechali 
uczniowie: ze Szkoły Podstawowej          

w Bełcznej , Szkoły Podstawowej  nr 2 

w Łobzie , Szkoły Podstawowej             

w  Starogardzie, Szkoły Podstawowej  

w Dobrej    i z SP Resko.                 

 Wszyscy uczniowie ubrali się 

w stroje z epoki i wyobrażali postaci      

z mitologii greckiej. Byli to m.in.: Zeus, 

Afrodyta, Atena, Hermes, Hera, Eris, 

Eros, Herakles i inni bogowie. Ry-

 V  Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny  

 18.05.2017r. w Zespole Szkół w Resku 

odbyły się Powiatowe Warsztaty Dzienni-

karskie, na które przyjechali młodzi redak-

torzy gazetek szkolnych z liceum i gimna-

zjum z Łobza i Reska. Uczestniczyliśmy też 

w warsztatach reprezentując naszą gazetkę 

'' Echa szkoły''. 

W spotkaniu wzięli udział dzien-

nikarz Kuriera Szczecińskiego Bogdan 

Twardochleb oraz Zdzisław Kryżyn z Tygo-

dnika Łobeskiego. Powitała nas organiza-

torka warsztatów Pani Elżbieta Kuc oraz 

Burmistrz Reska Pan Arkadiusz Czerwiń-

ski oraz Przedstawicielka Starostwa Powia-

tu Łobeskiego Pani Grażyna Karpowicz. 

Później udaliśmy się do liceum na IV Sym-

pozjum Przyrodnicze, gdzie wzięliśmy 

udział w bardzo ciekawych prezentacjach. 

Sympozjum organizowane było przez 

uczniów Zespołu Szkół w Resku. Prezenta-

cje te były bardzo interesujące i dowiedzia-

łam się rzeczy, których jeszcze nigdy nie 

poznałam. Na sympozjum przybyli również 

inni uczniowie Szkoły Podstawowej, którzy 

przyszli, aby zobaczyć całe to wydarzenie    

i mówili mi, że bardzo im się spodobało. 

Później udaliśmy się na ognisko, na którym 

czekały już na nas upieczone, pyszne kieł-

baski, które z chęcią zajadaliśmy. A po 

ognisku udaliśmy się do zakładu '' IKEA", 

w którym  go zwiedzaliśmy i słuchaliśmy 

różnych ciekawostek na jego temat. Jak już 

wróciliśmy, czekał na nas pyszny obiad, 

który również z chęcią zjedliśmy.  

 Bardzo podobał mi się ten dzień   

i jestem mądrzejsza o informacje na temat 

IKEI i przyrody.  

                            Ada Ostrowska klasa 6a  

 „Przyjemność jest 

początkiem  i celem życia 

szczęśliwego” 
 Epikur 
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Dla Mamy 

Prosimy Cię, 

Mamusiu miła, 

żebyś zawsze się cieszyła. 

Ciagle brała nas w objęcia 

mówiąc do nas : 

“moje szczęścia”. 

Ciastko z kremem upieczemy, 

Do łóżeczka zaniesiemy. 

Bo my bardzo  

Cię kochamy. 

Nie ma drugiej  

takiej mamy. 
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niczka pokazała nam, m.in. symbol 

miasta- Syrenkę, pomnik Andersena, 

miejsce, w którym mieszka Królowa 

Danii, widzieliśmy zmianę wart na pla-
cu królewskim. Mieliśmy też czas na 

zrobienie drobnych zakupów na depta-

ku  i tutaj w miejscu zbiórki spotkała 

nas niespodzianka- przybyła Królowa 

do jednego z kościołów i wszyscy ją 

widzieliśmy na własne oczy! Miasto  

jest piękne, ale po naszych nocnych 

„wojażach” chętnie powróciliśmy na 

prom - tym razem Polonię. Zjedliśmy 

kolację i poszliśmy spać...no powiedz-

my! 
     To była wspaniała wycieczka, 

a najbardziej niesamowite jest to, że 

byliśmy po drugiej stronie Bałtyku. 

Dziękujemy Paniom za zorganizowanie 

tej wyprawy. 
                                Ada Ostrowska klasa VI a  

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

     15 maja klasy szóste wybrały 

się na wycieczkę do Kopenhagi. Przy-

goda zaczęła się już w Świnoujściu, 

gdzie weszliśmy na prom Scania. 
Rozpakowaliśmy się, a potem 

była pyszna kolacja w promowej restau-

racji. Po kolacji zwiedziliśmy pokład 

promu i zrobiło się bardzo późno, więc 

poszliśmy do kajut. Pani poleciła 

wszystkim pójść spać... ale nikt tego nie 

uczynił - o trzeciej rano jeszcze nie spa-

liśmy, a o piątej  już wstaliśmy....Na 

drugi dzień dopłynęliśmy bezpiecznie 

do Ystad. Najpierw było śniadanie w tej 

samej restauracji promowej, potem po-
szliśmy do kajut spakować wszystkie 

swoje rzeczy, ponieważ musieliśmy 

przesiąść się do autokaru, którym zwie-

dzaliśmy Szwecję i Danię. Szwecja nam 

się podobała, ale najfajniejszy był most 

Oresund , łączący stolicę Danii - Ko-

penhagę ze szwedzkim Malmo. Jest to 

najdłuższy na świecie most łączący dwa 

państwa. W Kopenhadze pani przewod-

 Wycieczka do Kopenhagi  

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

 Nakład : 30 szt. 

Cena : 1 zł 


