
 Życzenia z okazji Dnia Dziecka  
i Dnia Taty 

01.06.2017 r. Międzynarodowy Dzień 

Dziecka 

04.06.2017 r. Zielone Świątki 

08.06.2017 r. Światowy Dzień Oceanów 

14.06.2017 r. Światowy Dzień  

                     Krwiodawcy 

15.06.2017 r. Boże Ciało 

21.06.2017 r. Pierwszy Dzień Lata –  

                   Najdłuższy dzień roku 

23.06.2017 r. Dzień Ojca 

23.06.2017 r. Zakończenie roku 

szkolnego 

               WAKACJE 

Dzień Dziecka 

 Wszystkim DZIECIOM z naszej 

szkoły życzymy dużo szczęścia, 

pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń. 

Wielu z nas marzy o psie, nowym telefonie, 

najnowszym laptopie, kocie czy króliku. 

Tego magicznego Dnia  mamy nadzieję, że 

wszystkie Wasze marzenia się spełnią!   

 KALENDARIUM 

Ważne tematy: 

  Co ciekawego działo się w czasie 

Zielonej Szkoły klas III? 

 Relacja z konkursu  szóstoklasi-

stów  w Dobrej. 

 Udział naszych uczniów w tego-

rocznej edycji Wiosny Poezji!!! 

 Wrażenia ze spektaklu teatralne-

go „Tajemniczy ogród”. 

 Ostatni w tegoroczny wieczorek 

poetycki! 

 Relacja z wyjazdów na Sympo-

zjum i do Warszawy! 

 BEZPIECZNYCH   WAKACJI !!! 

Zielona Szkoła  
w Czaplinku 

2 

 Konkurs o Laur Sowy 2 

 Wiosna Poezji 2 

 Przedstawienie teatralne 
„Tajemniczy ogród” 

3 

 Wieczorek poetycki  
„Ahoj przygodo!” 

3 

 34 Sympozjum Klubu 
Szkół Westerplatte 

5 

 Wycieczka klas V  
Do Warszawy 

6 
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Wybrane przysłowie na czerwiec: 

„W czerwcu grusze kwiat zrzucają, czereśnie się zapalają” 

Dzień Taty  
 

 Życzymy Ci Tato zdrowia, 

szczęścia i radości, uśmiechu na twarzy 

oraz sukcesów w pracy. 
 

Natalia Janicka, Pola Olbrich, Natalia 

Maćkowiak kl. IV b  



 Dziewiętnastego maja o godzinie 8.30 
spod budynku Szkoły Podstawowej w Resku 
wyjechaliśmy do ,,Zielonej szkoły'' w Czaplinku. 
Podróż trwała około dwóch godzin. Na początku 
zwiedzaliśmy zamek Drahim. Później zanieśliśmy 
walizki do świetlicy. Następnie uczestniczyliśmy  
w grze miejskiej, odkrywaliśmy sekrety miasta 
założonego siedemset lat temu przez Zakon Tem-
plariuszy. Przeprowadzaliśmy wywiady z miesz-
kańcami. Po czterogodzinnej ciekawej wędrówce 
udaliśmy się do swoich pokoi. Po zakwaterowa-
niu poszliśmy na obiad. Po posiłku braliśmy udział 
w interesujących grach i zabawach („Piw Paw'', 
,,Czołgi''). 
 Drugi dzień obudził nas muzy-
ką ,,Światła tworzą korytarze''. Po pysznym śnia-
daniu podzielono nas na cztery grupy. Płynęliśmy 
luksusową łodzią turystyczną na wyspę Bielawę. 
Celem wyprawy była ciekawa gra terenowa           
z elementami orienteeringu i edukacji przyrodni-
czej w oparciu o ścieżkę przyrodniczą „Wyspa 
Bielawa”. Trzeba było wykazać się wcześniej 
zdobyta wiedzą - na podstawie mapy i kompasu  
dotrzeć do punktów kontrolnych rozlokowanych 
w lesie. Byliśmy również w Sławogrodzie, wiernie 
oddanej historycznie rekonstrukcji średniowiecz-

nej warowni. Oglądaliśmy stare chaty, miejsce 
tortur, słuchaliśmy historii o Mieszku I.  Po obje-
dzie odbyły się „Małe Igrzyska”:  strzelaliśmy        
z łuku, przechodziliśmy po linie, chodziliśmy        
na szczudłach, żonglowaliśmy. Rywalizowaliśmy 
w piłce nożnej.Po wspaniałej zabawie była pyszna 
kolacja, toaleta i odpoczynek. 
 Kolejne dni były pełne wyzwań. Wspa-
niałe zabawy z liną, impreza na orientację, zajęcia 
sportowe wymagały sprytu. Po kolacji ostatniego 
dnia była wspólna zabawa-udział w konkursach. 
Nikt nie stał z boku. Wieczorem  ruszyliśmy           
w pogoń za sprytnym Świetlikiem. Czwarty dzień 
był smutny, pakowaliśmy walizki. Szukaliśmy       
w wyznaczonych punktach karteczek i wymienia-
liśmy je na słodycze.  Udaliśmy się po odbiór 
suchego prowiantu na drogę do Reska. Po uro-
czystym zakończeniu ,,zielonej szkoły'' udaliśmy 
się do autokaru ,,Iras'' i pojechaliśmy do naszego 
miasta. Czekali na nas zniecierpliwieni rodzice . 
 Ten wyjazd był ciekawym przeżyciem  
i nigdy nie zapomnę wspaniałej przygody z Cza-
plinka, która wzbogaciła moją osobowość i zachę-
ciła do poznawania kolejnych interesujących 
miast. 
                          Lena Szawarska kl. III a  

Nasze koleżanki i koledzy z gimnazjum 

śpiewali przepiękne piosenki i recyto-

wali wiersze. Na koniec uroczystości 

mieliśmy przepyszny poczęstunek.  

Bardzo mi się podobało w Ze-

spole Szkół. W następnym roku zno-

wu pójdę na „Wiosnę Poezji”. 
Aleksandra Adamowicz kl. VI b  

 Dnia 25 maja 2017 r. byłam w 

Zespole Szkół w Resku z okazji 

„Wiosny Poezji” razem z moimi kole-

żankami ze szkoły. Przyprowadziła nas 

tam Pani Joanna Knap. Razem ze mną 

przyszły: Maria Strózikowska, Oliwia 

Opara i Adrianna Paprocka.  

Czytałyśmy razem swoje wier-

sze, które napisałyśmy. Organizowała 

całą uroczystość Pani Joanna Murat. 

 Wiosna Poezji 

miejsce zajęła reprezentantka Starogardu, 

a I miejsce przedstawiciel Dobrej. W kon-

kurencji drużynowej Resko zajęło IV miej-

sce. 

W czasie konkursu panowała bar-

dzo sympatyczna atmosfera i wszystkim 

u c z e s t n i k o m  s i ę  p o d o b a ł o . 

                                Hanna Kurzyk kl. VI b  

Dnia 29.05.2017 odbył się II 

Międzyszkolny Konkurs Szkół Podstawo-

wych - zmagania szóstoklasistów o Laur 

Sowy: angielsko- polsko-matematyczny       

w Dobrej. Startowały 4 drużyny ze Szkół  

Podstawowych: Resko, Wojtaszyce, Dobra  

i Starogard. Naszą szkołę reprezentowały 

trzy osoby: Hanna Kurzyk i Maria Strózi-

kowska z klasy 6b i Eryk Jeż z klasy 6a. 

Opiekunem była p. Anna Bartkowiak. 

Zmagania konkursowe rozpoczął 

test indywidualny, który zawierał 15 zadań 

zamkniętych i 3 otwarte. Najtrudniejsze 

okazały się polecenia z matematyki. Kolej-

nym etapem była rywalizacja grupowa,       

w której również rozwiązywaliśmy zadania 

otwarte, typu: krzyżówka i prawda/fałsz. 

W testach indywidualnych ja 

(Hanna Kurzyk) zajęłam III miejsce, II 

 Konkurs szóstoklasistów o Laur Sowy 

„Mądry nigdy się 

nie gniewa” 
Cyceron   

 Wycieczka do „Zielonej szkoły'' w Czaplinku  

Str. 2   



05.06.2017 r. grupa dzieci       
z klas 4-6 pojechała do teatru do Gryfic 
na przedstawienie pt. '' Tajemniczy 
ogród''. Było ono wyreżyserowane        
na podstawie książki pod tym samym 
tytułem, którą wcześniej przeczytałam. 
Myślę, że treść tej powieści i przedsta-
wienia bardziej podobała się dla dziew-
czętom niż dla chłopcom. Dobrzy akto-
rzy, kolorowe stroje, muzyka i odpo-
wiednia scenografia...wszystko to na-
dało odpowiedni klimat temu przedsta-
wieniu. Najbardziej podobało mi się 
zakończenie, a dokładnie finałowa pio-
senka wykonana przez główną aktorkę – 
Mary Lennox. Nawet widownia, czyli 
my wciągnęliśmy się w zabawę. 

To był nasz ostatni wyjazd     
do teatru w tym roku szkolnym. 

Wszystkie te wyprawy były ciekawe. 
To świetnie, że mogliśmy w nich 
uczestniczyć. Szkoda, że to już koniec 
tej przygody.                       

Życzę Wam udanych wakacji 
moi drodzy! 

Ada Ostrowska klasa 6a  

 Przedstawienie teatralne „Tajemniczy ogród” 

Resko w takich uroczystościach, jak: 

msza św. za Ojczyznę, Apel Pamięci, 

oficjalne uroczystości w Myślenickim 

Ośrodku Kultury i Sportu oraz zajęcia 

edukacyjne z pracownikami IPN oddział 

Kraków. 2 czerwca miała miejsce gra 

miejska pt. ,,Ewakuacja”. Dotyczyła ona 

ucieczki z miasta podczas rozpoczęcia II 

wojny światowej. Towarzyszyły nam 

panie przebrane w stroje z tego okresu. 

Poprowadziły nas pod Kościół św. Jaku-

ba, skąd wyjechaliśmy na górę Chełm. 

Po obiedzie wyruszyliśmy do Wadowic, 

by zwiedzić muzeum, które mieści się    

w domu rodzinnym Jana Pawła II, Ba-

zylikę Ofiarowaną NMP i Klasztor Kar-

melitów Bosych. Zjedliśmy także słyn-

ne ,,Kremówki”. Następnie powrócili-

W dniach od 31 maja do 3 

czerwca 2017 roku odbyło się 34 Ogól-

nopolskie Sympozjum Klubu Szkół 

Westerplatte, pod honorowym patro-

natem Ministra Edukacji Narodowej 

oraz Burmistrza Miasta i Gminy My-

ślenice. Organizatorem tego wydarze-

nia była Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

Bohaterów Westerplatte w Myśleni-

cach. W tym roku wyróżnienie w kon-

kursie plastycznym otrzymała Zuzan-

na Kędzierska z kl. V b. 

Wyruszyliśmy spod SP Resko 

o godz. 5 i dojechaliśmy na miejsce ok. 

godz. 15. Następnie pojechaliśmy      

do Szkoły Podstawowej nr 2 w Myśle-

nicach, aby się przywitać i poznać plan 

następnych dni. Kolejnego dnia, 

uczestniczyliśmy ze Sztandarem SP 

śmy do Myślenic. Kolejnego dnia wyru-

szyliśmy o godz. 8 do Reska. Po drodze 

zjedliśmy w restauracji Nowodworskiej 

koło Legnicy na najpyszniejszą w życiu 

pizzę. O 19 byliśmy już na miejscu         

i powróciliśmy do naszych domów.  

Miło wspominam tegoroczne, 

34 już w historii szkoły – sympozjum. 

Zosia Walczykiewicz kl. VI b  

34 Ogólnopolskie  
Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte  

której też bardzo się podobało... pew-

nie będzie w przyszłym roku stałą 

uczestniczką wieczorków - ZAPRA-

SZAMY! 

        Myślę, że podczas wakacji będzie 

brakowało nam tych poetyckich spo-

tkań. Tak, więc do zobaczenia we 

wrześniu! Życzę wszystkim wspania-

łych wakacji! 
                    Ada Ostrowska klasa 6a  

         8 czerwca po raz ostatni w tym 

roku szkolnym spotkaliśmy się na Wie-

czorku Poetyckim.  

             Odbył on się pod hasłem 

''Ahoj przygodo'' - dlaczego? Ano 

dlatego, że zbliżają się wakacje, upra-

gnione przez wszystkich wakacje! A    

z nimi przygody. Podczas wieczorku 

wysłuchaliśmy wierszy związanych 

właśnie z wakacjami. Śpiewaliśmy pio-

senki wakacyjne po polsku i po angiel-

sku, rysowaliśmy popijając herbatkę i 

zajadając ciasteczka. Było jak zwykle 

bardzo miło. Najmłodszym gościem 

naszego wieczorku była malutka Hania, 

 Wieczorek poetycki „Ahoj przygodo!” 

„Jeśli dwóch ludzi 

rozmawia, a reszta słucha 

ich rozmowy - to już jest 

teatr” 

Gustaw Holoubek  
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Bezpieczne opalanie 

 

Choć na plaży piasek parzy. 

My się słońca nie boimy 

Bo nas chroni krem z filtrami. 

Smarujemy się nim sami! 

Bo mam czapkę taką z daszkiem,  

A siostrzyczka ma kapelusz. 

Na wakacjach – to wam powiem 

Trzeba także dbać o zdrowie!  

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

Gazetka Szkoły 
Podstawowej w Resku  
im mjr H. Sucharskiego 

W dniach 5-7 czerwca br. 

klasy piąte pojechały na wycieczkę     

do Warszawy. Do grona piątoklasistów 

dołączyło również kilku uczniów z klas 

czwartych. 

U c ze s t n i c y  w y c i e c zk i 

zwiedzili najciekawsze i najważniejsze 

miejsca w stolicy: Centrum Nauki Ko-

pernik, Pałac Kultury i Nauki, Krakow-

skie Przedmieście, Stadion Narodowy, 

wiszącyce” ogrody na dachu Biblioteki 

Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyli 

również spacer     po Cmentarzu 

Powązki. 

 Wszyscy wrócili zadowoleni, 

bogatsi o wiedzę i wspomnienia           

z udanej wyprawy. 
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        Wakacje 
W wakacje świeci słońce, 

A dzieci się bawią na łące. 

Lejemy się wodą, 

wraz z ładną pogodą. 

Po lody chodzimy codziennie, 

Z dnia na dzień ubieramy się 

niezmiennie: 

szorty, T-shirt i sandały,  

tak biegamy przez dzień cały. 
 

                         Julia Mańkowska 3A  

 Wycieczka  klas piątych 
do Warszawy  

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

Nakład : 30 szt. 

Cena : 1 zł 


