
13 czerwca przyszli absolwenci Gimnazjum w Resku wraz ze swoimi wycho-

wawcami oraz zaproszonymi nauczycielami przybyli  na bal gimnazjalny. Uczniowie 

wraz z gośćmi, rodzicami i przyjaciółmi o godz. 17.00  zgromadzili się  na hali sportowej , 

aby przy  dźwiękach tradycyjnego poloneza  rozpocząć doroczną imprezę zwiastującą 

ukończenie gimnazjum.                                                                                    Czytaj na str. 12 

„Miło szaleć, kiedy czas po temu…” 

Uczniowie Zespołu Szkół we Vreden  

          Pod koniec czerwca uczniowie 

Zespołu Szkół wzięli udział w kolejnej 

wymianie  z projektu „Pomerania”. 

We Vreden w Niemczech uczestnicy 

zwiedzili stadion, na którym mecze 

rozgrywa Schalke, podziwiali soli-

stów opery,  wyjechali na jeden dzień 

do Holandii oraz wzięli udział w sze-

regu ciekawych  zajęciach integracyj-

nych. Polscy uczestnicy szybko prze-

konali się, że ich niemieckie partnerki 

to miłe uczennice z ósmej klasy, co znacznie uprzyjemniło wyjazd. Na pełną relacje z cieka-

wego tygodnia w Niemczech zapraszamy … we wrześniu:)                    Redakcja  
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W ramach warsztatów dziennikar-

skich razem z redaktorami „Nowego 

Tygodnika Łobeskiego” przeprowa-

dziliśmy sondę  uliczną wśród 

mieszkańców Reska na temat oceny 

rewitalizacji rynku. 

 

Dorota z Re-

ska 

Bardzo podo-

ba mi się no-

wy rynek. Jest 

bardziej wi-

doczny i ma 

więcej miejsc 

parkingowych. Jednocześnie zacho-

wał swój charakter.  

Daniel z Re-

ska 

Uważam tę 

rewitalizację 

za wielkie 

przedsięwzię-

cie. Myślę, że przyciąga uwagę, a w 

przyszłości nowych inwestorów. 

 

Henryka z 

Reska 

Nowy rynek 

jest wspania-

ły. Mieszkam  

naprzeciwko i 

z góry wyglą-

da pięknie. 

Panie Hali-

na i Ela z 

Reska 

 

 

 

Rynek   wygląda nowocześnie, ale jest zbyt 

mało zieleni, która dodałaby mu kolorów, 

ubarwiła  szary kamień. Uzupełnienie rynku 

akcentami przyrody dodałoby mu uroku. 

 

Maciej z Reska 

Uważam, że nowy ry-

nek jest za bardzo za-

brukowany. Brakuje mi 

zieleni, która została 

niepotrzebnie zniszczo-

na. 

 

Magda z Reska 

Jest bardzo ładny. Jest 

więcej parkingów i 

łatwiej przejechać. Dla 

kierowców to duże 

ułatwienie. 

SONDA 

Czerwcowe święta: 

3 czerwca – Dzień Dobrej 

Oceny 

5 czerwca – Światowy 

Dzień Środowiska 

13 czerwca – Święto 

Dobrych Rad, Dzień 

siostry 

14 czerwca—Światowy 

Dzień Krwiodawcy 

 

 

16 czerwca – 

Międzynarodowy Dzień 

Pomocy Dzieciom 

Afrykańskim 

18 czerwca – Dzień 

Ewakuacji 

21 czerwca – 

Międzynarodowe Święto 

Muzyki 

26 czerwca – Dzień 

Zapobiegania Narkomanii 

27 czerwca – Światowy 

Dzień Rybołówstwa, 

Dzień Walki z Cukrzycą 

29 czerwca - Dzień 

Ratownika WOPR 

 

Str. 2 

Głos Budy    

Wszystkim naszym Czytelnikom redakcja 

„Głosu Budy” życzy udanego  wakacyjnego 

wypoczynku. Do zobaczenia we wrześniu:) 

http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/3_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/5_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/13_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/16_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/18_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/21_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/26_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/27_czerwca


       W pierwszych dniach 

czerwca wzięliśmy udział 

w kolejnej części projektu 

edukacyjnego „Cała Pol-

ska czyta dzieciom”, któ-

rego opiekunem jest p. 

Elżbieta Kuc.  Projekt ten 

w naszej szkole trwa już 

od dawna, co roku nowi 

uczniowie chcą godnie 

zastąpić swoich starszych 

kolegów . Grupa w skła-

dzie: Joanna Markowska, 

Julia Szczepańska, Aleksan-

dra Wańcowicz, Marek Lesz-

czyński, Ewa Biela, Klaudia 

Grablewska, Dominika 

Krohn oraz Patrycja Kula 

odwiedziła dzieci z Przed-

szkola Miejskiego  im. Ku-

busia Puchatka w Resku.  

Po spotkaniu z dyrektor 

panią Marzanną Knap, 

zostaliśmy zaprowadzeni 

do „Sówek”, „Tygrysków” 

i „Kangurków”. 

 Na zajęcia przygo-

towaliśmy ciekawe i weso-

łe wiersze, krótkie opo-

wiadania oraz zagadki, 

kalambury i karty pracy .  

Byliśmy oczarowani  

grzecznymi i aktywnymi 

maluchami, które chętnie 

odpowiadały na pytania 

do tekstów. Później bawi-

liśmy się  zajęciem w ka-

lambury. Byłam zachwy-

cona dużą wyobraźnią 

dzieci oraz kulturą. Na-

stępnie przyszła pora na 

wspólne zabawy przy mu-

zyce. Jedną z nich było 

tradycyjne  „kółko grania-

ste” oraz zabawa z dużą, 

kolorową chustą. 

Było mi naprawdę 

bardzo smutno z  powodu 

zakończenia naszego spo-

tkania. Na pożegnanie 

dostaliśmy czerwone, gli-

niane serduszka oraz 

drobne upominki.  

Uważam, że takie 

spotkania są naprawdę 

bardzo dobrym pomy-

słem, ponieważ uczymy 

się pracy w grupie, kształ-

tujemy swoją kreatywność 

oraz poznajemy arkana 

ciekawego zawodu. Mam 

nadzieję, że w następnym 

roku szkolnym będziemy 

częściej odwiedzać urocze 

maluchy z Przedszkola 

im. Kubusia Puchatka w 

Resku. 

Julia  

Gimnazjaliści  czytali w przedszkolu 

Fundacja "ABCXXI - 

Cała Polska czyta 

dzieciom" (do stycznia 

2006 r. działająca pod 

nazwą „ABCXXI - 

Program Zdrowia 

Emocjonalnego”) 

została założona w 

grudniu 1998 r. przez 

Irenę Koźmińską, która 

pełni w niej funkcję 

prezesa.1 czerwca 2001 

r. Fundacja 

zainaugurowała 

kampanię społeczną w 

celu uświadomienia 

społeczeństwu 

ogromnego znaczenia 

czytania dziecku dla 

jego zdrowego i 

wszechstronnego 

rozwoju. Autorem 

plakatu, który stal się 

logo kampanii, jest 

światowej sławy grafik 

i malarz, Rafał 

Olbiński.  
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Koniec roku szkolnego to 

najwyższy  czas na snucie 

wakacyjnych planów, skrojo-

nych oczywiście na miarę 

naszych kieszeni i możliwo-

ści. A na jakie wakacje liczy-

my?  Zapytaliśmy o to na-

szych czytelników. 

-Wyjazd do Niemiec, Będę 
się opalać na plaży 

-Pojadę do babci 

-Mielno – plaża i słońce 

-Chcę jechać pod namioty 

-Opalać się i odpoczywać 

- Jezioro 

-Coś  z ziomkami 

-Książka 

-Zwiedzanie 

-Brak planów 

-Praktyka w lipcu, a reszta 
wolna 

-Lipiec i sierpień praktyki 

-Wspólny wyjazd z ojczy-
mem 

-Jak dostane kasę  od bab-
ci,  to zrobię projekt X na 
działce 

-WOLNOŚĆ 

-Wyjazd z rodziną 

-Praca , wyjazd do Krako-
wa 

-Mording-plażing 

-Plaża, imprezy, odpoczy-
nek 

-HawajeJ 

-Grube melo, jezioro, pra-
ca 

-Praca, odpoczynek 

-Plaża, morze, słońce  

-Praca + sport 

-Wypad ze znajomymi,  

szalone działania, dzikie 
imprezy 

-Poprawka z matematyki, 
wyjazd do przyjaciółki 

-Norwegia 

-U rodzinki, remont 

-Praca-  sprzedawanie ku-
kurydzy na plaży 

-Odwiedzanie  rodziny  

-Dziewczyny i te sprawy
(romanse) 

-Wyjazd na wieś 

-Jezioro, później Zakopane 

SONDA 

 

 

 

 

Skąd się wzięły 

wakacje? 

Z potrzeby 

odpoczynku. 

Podobno pierwszymi 

urlopowiczami była  

warstwa patrycjuszy 

rzymskich. To w nich 

rozkwitło pragnienie, 

aby od czasu do czasu 

wyrwać się z 

Wiecznego Miasta i w 

spokoju odpocząć od 

stresu związanego z 

pomnażaniem 

majątku, intrygami w 

senacie i problemami z 

utrzymaniem się przy 

władzy. Stąd wśród 

majętnych Rzymian 

niezwykle popularne 

stało się posiadanie 

drugiego domu, gdzieś 

z dala od stolicy  
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Dzień dziecka     

w naszej szkole 

 
      1 czerwca w naszym 

gimnazjum odbył się Dzień 

Dziecka.  Ztej okazji szkoła 

zorganizowała pokaz wzo-

rowej tresury psów prowa-

dzony przez panią Paulinę 

Harkot. Sami tez  mogliśmy 

spróbować tresury pod 

sprawnym okiem pani Pau-

liny.  

Odbyło się również karaoke, a królowały oczywiście przeboje disco polo.  Według nauczy-

cieli na poziomie klas I najlepiej zaśpiewała klasa I ‘b’. Widać było, że uczniowie z tej klasy 

starali się wypaść jak najlepiej, ponieważ śpiewali głośno i wesoło, dobrze się przy tym 

bawiąc. Wygrani byli szczęśliwi, ponieważ otrzymali słodką nagrodę. 



 Cześć, to znowu 

ja. Mam propozycję na miłe 

popołudnie. Ostatnio obej-

rzałem nową część 

„Avengers” i mój głód na 

film o superbohaterach  

został  zaspokojony. Joss 

Whedon stworzył arcydzie-

ło tego gatunku. 

 Najpotężniejsi 

bohaterowie na Ziemi łączą 

swoje siły, aby zniszczyć 

Ultrona- robota, którego 

przez przypadek tworzy 

Tony Stark z dr. Banner'em. 

W tej części mamy jeszcze 

więcej scen walki, które 

sprawiają, że siedzisz wci-

śnięty w fotel ze wzrokiem 

skupionym na obrazie. Ze 

wszystkich walk zaskoczył 

mnie pojedynek Ironmen'a 

z Hulkiem i powiedzmy, 

walka końcowa. Pierwszy z 

wymienionych był poka-

zem siły i destrukcji... drugi 

ze wspomnianych to pokaz 

efektów specjalnych. Ogól-

nie film kręci się wokół Ultro-

na, który chcę doprowadzić 

do pokoju na Ziemi, niszcząc 

ją. Dowiadujemy się w tej 

części o miłości między Czar-

ną Wdową a Hulkiem, oraz o 

rodzinie Sokolego Oka. Poja-

wiają się też dwie nowe po-

staci, superbohaterzy, którzy 

na samym początku filmu są 

wrogami naszych Mścicieli, 

ale potem przechodzą meta-

morfozę, aby pomóc swoje-

mu ludowi i zniszczyć złego 

robota. Muzyka wrzuca nas 

w te batalie, efekty specjalne-

the best of the best, nawet 

wyczytałem, że ekipa, która 

pracowała nad scenami walki 

stworzyła nowy program, 

który miał jeszcze bardziej 

zachwycić nasze oko. A wra-

cając do fabuły to i tak nie 

jestem pewien czy ten zły 

charakter w końcu został 

zniszczony, czy jednak prze-

trwał. 

 Wnioski możecie 

wyciągnąć sami, oglądając 

film. Ja niestety obejrzałem 

go poprzez Internet, co pew-

nie zabrało mi sporo wrażeń, 

ale to nie zmienia faktu, że 

film mi się podobał. 

D.D 

Recenzja. Ratować niszcząc? 

Czy wiesz, że… 

Międzynarodowy 

Dzień Dziecka ma 

swoje początki w 

Światowej 

Konferencji na 

Rzecz Dobra Dzieci, 

która odbyła się w 

Genewie 

(Szwajcaria) w 

1925 r. Nie jest 

jasne, dlaczego 

obchody tego święta 

wyznaczono na 1 

czerwca. W Polsce 

święto dzieci 

obchodzone jest 1 

czerwca począwszy 

od 1952 r.  
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Ciag dalszy ze str.6 

Na hali sportowej mogliśmy zobaczyć stare 

motocykle,  pieniądze oraz gazety z czasów 

PRL-u.  Atrakcję mogli zobaczyć nie   tylko 

uczniowie szkoły, ale też mieszkańcy Reska i 

jego okolic. Na wystawie zobaczyliśmy dużo 

ciekawych modeli motocykli, które  nie jeżdżą 

już po naszych drogach, ale po liftingu wyglą-

dają wspaniale i są wciąż „na chodzie” 

Ten dzień dziecka zaliczamy do udanych.  

               

                            Natalka i Karolina 

                                                                                             „Junak” ze szczecińskiej fabryki 



      27 maja 2015r. odbył się w 

Gimnazjum im. K. Górskiego 

w Resku Pierwszy Turniej 

Językowy. Celami tego spo-

tkania były m. in. populary-

zowanie znajomości języka 

angielskiego poprzez zabawę 

i współzawodnictwo, wyko-

rzystanie technologii kompu-

terowych  w nauce języka 

angielskiego i integracja mło-

dzieży ze szkół naszego re-

gionu. 

Turniej obejmował następują-

ce konkurencje: Mistrz Słó-

wek, zabytki i znane  miejsca, 

obiekty w Anglii, „Jaka to 

melodia?”, angielski w prak-

tyce, online scrabble, krótkie 

dyktando.                                    

 W konkursie uczest-

niczyły drużyny ze szkół: 

Gimnazjum Integracyjnego z 

Łobza z opiekunem p. Martą 

Siwińską, Gimnazjum w Pło-

tach z opiekunem p. Agniesz-

ką Wajs oraz gospodarze 

Gimnazjum w Resku, poza 

konkursem wystąpiły druży-

ny z pierwszej i drugiej klasy 

LO  w Resku.  

Wszyscy uczestnicy wykazali 

się bardzo dobrą znajomością 

języka. Konkurs przebiegał w 

miłej i przyjemnej atmosfe-

rze. Uczniowie otrzymali też 

poczęstunek.  

Turniej zakończył się ogło-

szeniem wyników i wręcze-

niem nagród. Dyrektor Ze-

społu Szkół       p. Dariusz 

Siemasz pogratulował uczest-

nikom i przekazał nagrody.                                                 

I miejsce: Gimnazjum             

w Resku,                                                                                                  

II miejsce: Gimnazjum           

w Płotach,                                                                                                       

III miejsce: Gimnazjum          

w Łobzie. 

Organizatorzy dziękują 

wszystkim uczestnikom i 

opiekunom i zapraszamy do 

udziału w kolejnym turnieju 

w przyszłym roku.     

                                                                                                                 

A. Kajma, M. Pasternacka,  

B. Wronowska, M. Bartko-

wiak 

ognisko dla klasy. 

Pozostałym klasom 

udało się uzbierać:                                                       

II „d” 25 os.    34,40                   

II „b” 24 os.    26,10                        

panie woźne 8 os. 

22,20                              

II „a” 24 os. 18,50                         I „d” 25os. 16,30                       

I „c” 18 os. 15,70                           III „z” 11 os. 12,20                    

I LO 34 os. 6,80                             III „d” 24 os. 5,10                      

II „c” 18 os. 4,90                           I „a” 18 os. 0,80 

                                                         Razem : 213,90 kg.  

        W tym roku szkolnym 

odbył się konkurs, w którym 

każda klasa zbierała nakrętki. 

W tym roku będą one oddane 

rodzicom dziewczynki  z 

naszej gminy, która potrze-

buje  turnusu rehabilitacyjne-

go.  

Po przeważeniu i podsumo-

waniu wygrała klasa I „b”, 

która uzbierała 50,90 nakrę-

tek/ 2,42 na osobę cała klasa 

liczy 21 osób. Nagroda—

Pierwszy turniej językowy. 

Nakrętki na wagę rehabilitacji 

Czy wiesz, że… 

Noc świętojańska 

obchodzona z 23 na 

24 czerwca wywodzi 

się z pogańskiego 

święta Nocy Kupały. 

Kościół ustanowił ją, 

aby zastąpić 

słowiańskie sobótki 

świętem 

chrześcijańskim. 

Zwyczaje: palenie 

ognisk, skakanie  nie, 

święto miłości– 

panny tańczyły wokół 

ognisk i śpiewały 

miłosne piosenki, 

puszczanie wianków 

na wodę, spacer w 

poszukiwaniu kwiatu 

paproci( spacer był 

pretekstem do 

spotkania się 

zakochanych) oraz 

kąpiel w wodzie.  
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9 czerwca 2015r. w sali 
widowiskowej Centrum 
Kultury w Resku odbył 
się V Gminny Konkurs 
Piosenki Obcojęzycznej,  

Dzieci i młodzież ze szkól 

i przedszkola śpiewały w 

językach: angielskim, nie-

mieckim, rosyjskim, hisz-

pańskim i francuskim, po 

jednym utworze w wybra-

nym języku. Jury w skła-

dzie: p. Joanna Jakuszyk, 

p. Barbara Raniewicz i p. 

Sylwia Grabowska oceniło 

umiejętności wokalne i 

językowe wszystkich 

uczestników, przyznając 

nagrody i wyróżnienia w 

poszczególnych katego-

riach.  

 

SZKOŁY PONADPOD-

STAWOWE: 

I miejsce: Natalia Jace-

wicz - klasa II  

II miejsce Karolina Maj-

chrzak - klasa I LO  

III miejsce Szymon Mań-

kowski - kl. III 

                                                  

WYRÓŻNIENIA 

Emilia Buć – klasa I  

Julia Szczepańska - klasa I  

Zuzanna Powchowicz - 

klasa II LO 

Do występu uczniów przy-

gotowała p. Aneta Kajma. 

                         Redakcja            

polowanie w lesie wokół 

swojego Dystryktu. Jest to  

okazja do spotkania z  przyja-

cielem Galem. 

         Podczas dożynek Effie, 

mieszkanka Kapitolu, losuje 

jedną kobietę i jednego męż-

czyznę w wieku 12-18 lat. 

Igrzyska polegają na umiesz-

czeniu dwudziestu czterech 

'trybutów', gdzie następnie 

umieszczają ich na  arenie. 

Trybuci muszą walczyć o 

przetrwanie  do zakończenia 

Igrzysk.  Musi zostać zabi-

tych dwudziestu trzech 

uczestników, aby jeden mógł 

żyć w dostatku. Trudno jest 

opisać co się dzieje dalej. 

 Suzanne Collins jest 

autorką trylogii, pt. „Igrzyska 

Śmierci“ oraz scenarzystką 

filmów animowanych Książ-

ka jest bardzo popularna, co 

z tym idzie na jej podstawie 

powstała także  ekranizacja. 

         Zacznijmy od tego, że 

główną bohaterką i narrator-

ką jest szesnastoletnia Katniss 

Everdeen zwana Kotną, która 

mieszka z mamą oraz z  sio-

strą Prim w Dwunastym Dys-

trykcie. Jest główną żywiciel-

ką rodziny odkąd jej tata zgi-

nął podczas wybuchu w ko-

palni. Dostarcza rodzinie 

jedzenie poprzez nielegalne 

Trzeba samemu przeczytać 

książkę. Zdradzę jedynie, że 

dzięki Katniss i Peecie będą 

to jedne z lepszych Igrzysk. 

A najgorsze jest to, że gdy 

Kapitol napawa się Igrzyska-

mi jak teleturniejem,  rodzina 

uczestników traci najbliższe 

im osoby. 

          Książka jest fantastycz-

na! Pokazuje nam,  że niektó-

rzy tak pragną władzy, że są 

zdolni zabijać .Ale są też tacy, 

co gotowi są poświęcić swoje 

życie za rodzinę  i  że miłość 

jest w stanie zmienić wszyst-

ko. 

                       Natalka 

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 

Recenzja. „Igrzyska śmierci” 

„Igrzyska 

śmierci”- 

ciekawostki 

1. Jennifer 

Lawrence oraz        

Liama 

Hemswortha na 

potrzeby filmu 

przefarbowali włosy 

na ciemny brąz. 

Zaś Josh 

Hutcherson na 

blond.  

2. Ponad 500 

statystów brało 

udział w scenie 

dożynek w 

Dwunastym 

Dystrykcie.  

3. Igrzyska 

śmierci pozostawiły 

daleko w tyle 

konkurencję 

zarabiając 

ponad 152.5 mln $ 

w weekend 

otwarcia !  
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         Uroczysty bal uczniów  

trzecich klas gimnazjum od-

był się 13 czerwca (sobota) w 

Centrum Kultury w Resku . 

Kiedy spytałem , jak oceniają 

zabawę nasi przyszli absol-

wenci  usłyszałem: 

-Bardzo fajnie,  jedzenie dobre, a 

szczególnie truskawki, fajne 

bąbelki, ładnie udekorowane , 

piękne kobiety. 

Oczywiście z biegiem czasu 

impreza się rozkręcała i oka-

zało się, że zabawa jest 

przednia. W międzyczasie 

młodzież dała radę dwóm 

dostawom  pizzy i lodów. 

Muzycy zadbali o odpowied-

nie przeboje i zabawy, do 

których nie trzeba było niko-

go zachęcać. W międzyczasie 

oczywiście  godnie zaspoka-

jano głód i pragnienie, bo 

stoły uginały się od smakoły-

ków. Rodzice nie zawiedli i 

tym razem. Dzięki nim w 

tym  ważnym dniu  uczestni-

cy balu prezentowali się jak z 

żurnala. Bal skończył się o 

godzinie 24, a ostatnim ka-

wałkiem jakim zagrano był " 

Bo jak nie my to kto" Mroza. 

Gimnazjalistów odebrali ro-

dzice, a do domu dostali 

smakołyki. 

    Bal to już tylko wspomnie-

nie, ale na pewno miłe i na 

długo pozostaną w  wspólne 

chwile, rozmowy i  uśmiech-

nięte  buzie.                   D.D 

 

 

 

 

 

 IIIa 

 

 

 

 

 

 

III b 

 

 

 

 

 

 

 

III 

c 

 

 

 

 

 

 

 

III 

d 

Bal klas III 

Święta w lipcu: 

 

1 lipca—Światowy 
Dzień Architektury; 

2 lipca—Światowy 
Dzień UFO; 

6 lipca—Światowy 
Dzień Pocałunku; 

15 lipca—Światowy 
Dzień bez Telefonu 

Komórkowego; 

18 lipca - 
Międzynarodowy Dzień 

Nelsona Mandeli; 

24 lipca—Święto 
Policji; 

25 lipca—Dzień 
Bezpiecznego Kierowcy; 

Święto obchodzone w 
Polsce od 25 lipca 2006 

roku. Tego dnia 
przypadają imieniny 
Krzysztofa– patrona 

kierowców; 

 
 

Samochód hybrydowy... 
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     W dniach 5-8 czerwca 
uczniowie klasy III d Gim-
nazjum im. K. Górskiego w 
Resku przebywali nad pol-
skim morzem, w Niechorzu. 

        Żeby czas miło mijał na 
szkolnych wycieczkach, 
potrzebne jest dobre towa-
rzystwo – to było zagwaran-
towane, w końcu klasa jest 
zgrana, i dobra pogoda – ta 
była zamówiona :-) jak na 
życzenie świeciło słońce, a 
temperatura była wręcz wa-
kacyjna. 

         Pobyt nad Bałtykiem 
rozpoczął się od zakwatero-
wania w ośrodku  wczasowo-
kolonijnym „Stoltur”.  Na-
stępnie wszyscy udali się na 
plażę. Bez chwili wahania 
wystawili ciała do słońca, aby 
mieć najcenniejszą pamiątkę 
znad morza – opaleniznę. Ci 
odważniejsi postanowili wy-
kąpać się w Bałtyku, choć 
woda nie była najcieplejsza, 
ale przecież dobra zabawa 
była najważniejsza. 

          Pobyt nad morzem nie 
ograniczał się tylko do 
„plażingu”.  Jedną z aktyw-
nych  form spędzania czasu 
był pobyt w paku linowym 
położonym na przepięknej, 
zalesionej działce  tuż nad 
brzegiem Bałtyku.  Wizyta w 
tym miejscu  zapewniła skoki 
adrenaliny i niezapomniane 
wrażenia.  

          Kolejną atrakcją, która 
gwarantowała dobrą zabawę 
były pobyty na otwartym 
basenie, położonym na tere-
nie ośrodka wczasowego. 
Warto także wspomnieć o 
zajęciach zumby na świeżym 
powietrzu.  

 

 Być na zachodnim 
wybrzeżu i nie odbyć podró-
ży kolejką wąskotorową to 
błąd, więc skorzystaliśmy z 
możliwości i  przejechaliśmy 
trasę Niechorze – Trzęsacz – 
Niechorze,  podziwiając pięk-
ne nadmorskie widoki. 

 

 „U nas deszcz na 
głowę nie pada, a tropikalna 
aura gwarantowana, więc 
ubierz się lekko i kolorowo, a 
być może motyl przysiądzie 
właśnie na Twoim ramie-
niu…” - tak reklamowała się 
motylarnia, która stała się 
jednym z punktów pobytu w 
Niechorzu.  To miejsce swo-
bodnie latających motyli eg-
zotycznych dostępnych na 
wyciągnięcie ręki! Wizyta w 
tym miejscu dostarczyła nie-
codziennych przeżyć este-
tycznych i niezwykle koloro-

wych wspomnień. 

 

 Wiadomo, że 
wszystko, co dobre szybko 
się kończy, ale na osłodę go-
ryczy związanej z powrotem 
do domu   uczestnicy udali 
się do kawiarni, gdzie zwień-
czyli pobyt zimnymi desera-

mi. 

 

 Weekendowy pobyt 
nad Bałtykiem przeszedł do 
historii, ale na pewno na dłu-
go zostanie w naszej pamięci.  

 

        Agnieszka Grad 

Kto , jedzie nad morze:) 

Atrakcje 

turystyczne 

Niechorza: 

-piękna plaża; 

-latarnia 

morska; 

-park miniatur 

latarni 

morskich; 

-Muzeum 

Rybołówstwa; 

-Stacja 

nadmorskiej 

kolei 

wąskotorowej 
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 1 czerwca  uczniowie z IIIc zrobili sobie wspólny prezent i wybrali się na 

pieszą wycieczkę do oddalonego o ok. 10 km Żerzyna. Razem z wychowawcą p. Ada-

mem Seredyńskim spędzili miło dzień poznając tę  ciekawą turystycznie miejscowość. 

Głównym punktem wycieczki była wizyta w elektrowni wodnej, po której oprowa-

dził ich właściciel p. Junik.  

                                                                                                                 Redakcja 

grafii, dzięki czemu 
świetnie poradzili so-
bie z trudnymi zada-
niami. 

W tegorocznej edycji 
konkursu wzięło 
udział 27 uczniów. 
Wszystkim dziękuję i 
zapraszam za rok. 

 

 

Na zdjęciu od lewej: Adrianna Szcześniak, Gabriela Przy-
gocka, Weronika Grądek. 

                                          Koordynator: Elżbieta Kuc    

       Ortograficzne zmagania 

zakończone. Po III trudnych 

etapach znamy wyniki. 

I miejsce i tytuł                  
Szkolnego Mistrza Ortografii   

    Adrianna Szcześniak  

   II miejsce -                                  
Gabriela Przygocka  

   III miejsce –                              
Weronika Grądek  
 Uczestnicy rozstrzygającego 
etapu konkursu wykazali się 
dużą wiedzą z zakresu orto-

Klasa IIIc w Żerzynie 

Mamy MISTRZA! 

Czy wiesz, że… 

 * Pustułka  to  

ptak drapieżny, 

który potrafi 

dostrzec zdobycz z 

wysokości 1,6 km. 

Dodatkowo jest w 

stanie namierzyć 

dobre tereny 

łowieckie, bo widzi 

w nadfiolecie. 

Ślady smug moczu 

gryzoni odbijają 

nadfiolet, więc 

teren, na którym 

widać dużo smug 

musi obfitować w 

zdobycz.  

 * Około 5% ludzi 

ma 13 par żeber 

Str. 10 

Głos Budy    



                                         

Pod koniec maja p. Adam 

Seredyński  i jego IIIc 

poznawali techniczne 

uroki Szczecina.  

Cywilny schron pod 

dworcem PKP z okresu II 

wojny znajduje się pod 

głównym dworcem kole-

jowym   i ciągnie się w 

głąb wyniosłości, na któ-

rej leży miasto. Najdłuż-

szy korytarz ma około 

100 metrów.  

 

 

Muzeum Techniki i Ko-

munikacji zaprasza do 

obejrzenia   i samocho-

dów, które robiły zawrot-

ną karierę w latach PRL-

u.  Tramwaje na korbę i 

autobusy typu jelcz na 

pewno zachwycą miłośni-

ków motoryzacji. 

 

 

ni. Oto kilka wybranych pro-

pozycji: 

Strój jedno-

c z ę ś c io wy 

sieci Croop, 

cena 49,99. 

Dostępny w 

r ó ż n y c h 

wariantach 

kolorystycz-

nych. 

        Przed nami długo ocze-

kiwane wakacje i pierwsze 

chwile spędzone na plaży. 

Wiele dziewczyn już od paru 

miesięcy dba o swoją figurę. 

Czas najwyższy rozpocząć 

poszukiwania idealnego ko-

stiumu kąpielowego. Naj-

nowsza letnia kolekcja jest 

kolorowa i wyróżnia się róż-

norodnością wzorów. Może-

my wybrać kostiumy jedno-

częściowe lub klasyczne biki-

Odważniejszą  propozycję 

p r z y g o t o w a ł a  f i l m a 

triangl.com, cena ok. 160 zł  

Wierze, że każda z nas znaj-

dzie strój dla siebie, bo wybór 

jest  spory. Żeby tylko słońca 

nie zabrakło!         Marita 

IIIc w Szczecinie 

Plażowe bikini 

Historia bikini 

Pierwsze stroje 

kąpielowe pojawiły 

się w drugiej połowie 

XIX wieku wraz z 

modą na morskie 

kąpiele. Do lat 20. 

XX wieku odsłaniały 

niewiele ciała i miały 

formę krótkiej tuniki 

z niewielkim 

dekoltem.  

3 lipca 1946 roku 

Louis Renard 

zaprezentował 

pierwszą kolekcję 

skąpych kostiumów 

kąpielowych, bardzo 

śmiałych nazwanych 

właśnie bikini.  

Zjawiskowe aktorki 

Brigitte Bardot i 

Sophia Loren chętnie 

pokazywały się w 

bikini. To filmy i 

prasa wpłynęły na 

popularność bikini. 
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Nagrodą specjalną Burmistrza Reska zostaną uhonorowani:  

Paweł Buszta-  finalista w konkursie geograficznym zorganizowanym przez zachodniopomorskiego 

kuratora oświaty w roku szkolnym 2014/2015 

 

Dominika Kozak-  finalistka w konkursie polonistycznym zorganizowanym przez zachodniopomor-

skiego kuratora oświaty w roku szkolnym 2014/2015 

Stanisław Miłek– finalista w konkursie historycznym z elementami wos-u zorganizowanym przez 

zachodniopomorskiego kuratora oświaty w roku szkolnym 2014/2015 

V miejsce w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej: 

Roksana Wróbel, Patrycja Szutkowska, Agnieszka Łętka, Maja Korgul ,Anna Szawdenis, Andżelika 

Kamieńska ,Magdalena Klik, Wiktoria Lipa, Agnieszka Manowiec 

IX miejsce w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady w Piłce Siatkowej:                                                

Roksana Wróbel, Agnieszka Manowiec, Maja Korgul, Natalia Najderek, Wiktoria 

Lipa, Magdalena Klik. 

IX miejsce w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady w Piłce Nożnej:                                                          

Roksana Wróbel, Anna  Szawdenis, Patrycja Szutkowska, Agnieszka Łętka,                                    

Aleksandra Polniak. 

Stypendia za wysokie wyniki w nauce: 

Adrianna Grocholska  5,07, Maja Korgul 5,33, Dominika Kozak 4,93, Wiktoria Świątek 4,86,     

Weronika Grądek 5,33, Paweł Buszta 4,80, Małgorzata Filipek 4,87, Natalia Leszczyńska 5,0, 

Agnieszka Manowiec 5,80, Stanisław Miłek 5,20, Natalia Najderek 5,0, Anna Szawdenis 5,07,   

RoksanaWróbel 4,87. 

Finał Wojewódzki Indywidualnej Gimnazjady Lekkoatletycznej: 

Anna Szawdenis- VI miejsce w pchnięciu kulą. 

VII miejsce w Finale Wojewódzkich Biegów Rozstawnych 4x100: 

Robert Strychalski- sztafeta szwedzka IV miejsce 

III miejsce w Finale Indywidualnej Gimnazjady Lekkoatletycznej—Patryk Widłak 

Stypendia za osiągnięcia sportowe w  drugim półroczu roku szkolnego 2014/2015: 

Roksana Wróbel, Patrycja Szutkowska, Agnieszka Łętka, Maja Korgul, Anna Szawdenis, Magdale-

na Klik, Wiktoria Lipa, Agnieszka Manowiec, Natalia Najderek, Aleksandra Polniak, Rober Stry-

chalski, Patryk Widłak, Mateusz Leonik, Stanisław Miłek, Kacper Figas, Alan Kobielski, Adrian 

Markowski, Marcin Kocik, Mateusz Hejlik, Bartłomiej Soroka, Aldona Kamińska. 

 

Nagrodę Burmistrza otrzymają uczniowie, którzy osiągnęli najwyższy wynik egzaminu gimna-

zjalnego: 

Manowiec Agnieszka- 89,4% 

Buszta Paweł- 88,6%                                        

Grądek Weronika-87,4%                        

Nagrody i wyróżnienia 

Czy wiesz, że…  

* Osób leworęcznych 

jest w populacji 

ludzkiej około 11%. 

Jest ich więcej wśród 

mężczyzn (12,6%), 

niż wśród kobiet 

(9,6%). Słynni 

mańkuci to: Michał 

Anioł, Leonardo da 

Vinci, Charlie 

Chaplin, Paul 

McCartney.  

 * U człowieka cała 

objętość jego krwi (4,5 

– 5 litrów) przechodzi 

przez nerki w ciągu 5 

minut.  

* Grupa krwi 0 jest 

najpospolitsza na 

świcie. Ma ją 46% 

ludzi. Najrzadsza jest 

grupa AB, która 

cechuje tylko 14% 

mieszkańców naszego 

globu.  
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Klasy  I–II 

 

V miejsce w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady w Lidze Lekkoatletycznej: 

Nikola Urban, Zuzanna Frej, Sandra Pilarska, Klaudia Golonka, Natalia Jacewicz. 

 

IX miejsce w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady w Piłce Siatkowej: 

Martyna Pasieka 

 

IX miejsce w Finale Wojewódzkiej Gimnazjady w Piłce Nożnej: 

Zuzanna Frej, Wiktoria Nowak, Nikola Urban, Dominika Kęsy, Aleksandra Mielczarek, Magdalena 

Krupka, Justyna Przęczek. 

 

IX miejsce w biegu na 300m- Zuzanna Frej  

VII miejsce w Finale Wojewódzkich Biegów Rozstawnych 4x100m-Sandra Pilarska 

 

 IX miejsce w Wojewódzkiej Gimnazjadzie w tenisie stołowym- Marcin Leonik, Mateusz Fabisiak  

 

Wyróżnienia; 

Klasa I A: 

Karolina Lewicka, 4,79  

Julia Szczepańska 4,79,  

Aleksandra Wańcowicz. 4,96 

 

Klasa I D ; 

Natalia Jakubów,4,79 

 Samuel Kubień,5,38  

Patrycja Kula 4,93,                                         

Marita Romańczuk. 5,64                                

 

II A: 

Adrianna Szcześniak  5,33 

 

II D: 

Anna Chomycz,4,81  

Aleksandra Drzewiecka 5,0  

Paulina Dworakowska, 4,88 

Wiktoria Dziuba, 4,93 

Zuzanna Frej, 5,31 

 Magdalena Lis, 5,31 

Jakub Myszak,4,75  

Weronika Osiak, 5,44  

Justyna Przęczek 4,88 

 

Stypendia otrzymują: 

Karolina Lewicka, Julia Szczepańska, Aleksandra Wańcowicz, Natalia Jakubów, Samuel Kubień, Patry-

cja Kula, Marita Romańczuk, Adrianna Szcześniak, Aleksandra Drzewiecka  

Paulina Dworakowska, Wiktoria Dziuba, Zuzanna Frej, Magdalena Lis, Jakub Myszak, Weronika Osiak, 

Justyna Przęczek 

 

Stypendium sportowe otrzymują:  

Martyna Pasieka, Wiktoria Nowak, Dominika Kęsy, Magdalena Krupka, Sandra Pilarska, Marcin Leonik, 

Jakub Bodys, Robert Leszczyński, Dawid Mielczarek, Dominik Kobielski, Jakub Myszak, Zuzanna Frej, 

Nikola Urban, Aleksandra Mielczarek, Justyna Przęczek, Mateusz Fabisiak, Mikołaj Kowalicki, Daniel 

Wójtowicz, Tomasz Haberski, Michał Wasilewski, Maciej Gołębiewski. 

 

100%  Frekwencja: 

Krzysztof Chylarczyński, Samuel Kubień, Marita Romańczuk, Jakub Budzyński, Jakub Bodys, Zuzanna 

Frej, Daniel Brodowski 

Nagrody i wyróżnienia 

Czy wiesz, że…  

 * U ludzi 

praworęcznych w 

96% przypadków 

ośrodek mowy mieści 

się w lewej półkuli 

mózgu, a w 4% w 

prawej. Ludzie 

leworęczni mają 

ośrodek mowy w 

lewej półkuli w 66% 

przypadków, w 

prawej – w 17% 

przypadków, a w 

pozostałych 17% 

reprezentowany jest 

on obupółkulowo.  

W ciele człowieka 

znajduje się 640 

mięśni, z czego około 

600 to mięśnie 

zależne od woli.  

 Na 100 dziewczynek 

rodzi się 106 

chłopców.  

 Przeciętna liczba 

komórek mózgu 

człowieka wynosi 15 

miliardów.  
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Julia Szczepańska– redaktor naczelna 
 Dominik Domański  
 Filip Czura 
 Marita Romańczuk 
 Ola Kozicka 
 Asia Markowska 
 Karolina Wdowiak 
Natalia Niewczas 
Sandra Pilarska 
Natalia Kalińska 
Opiekun : Elżbieta Kuc 
Spotkania: sala 002 

Wakacje to czas wesoły, 

śpimy długo, bo nie wstajemy do szkoły. 

głęboko do szafy chowamy kożuchy, 

a tony lodów pochłaniają nasze brzuchy. 

W wakacje na łące kwiaty wąchamy 

i często na rowery wsiadamy. 

Jesteśmy nad morzem i w siatkówkę gramy, 

a gdy się zmęczymy pod parasolem siadamy. 

Czas pożegnać wakacyjne zabawki, 

bo już pora wracać do szkolnej ławki. 

Spakujemy do tornistra z wakacji wspomnienia, 

by na naszych buziach uśmiech rozpromieniał. 

 

                        Katarzyna Kazanowicz 

G Ł O S  B U D Y  

Nauczycielka na lekcji: 

- Kowalski, dlaczego nie masz w zeszycie 

wczorajszego tematu lekcji? 

- Bo to nowy zeszyt 

- A gdzie stary? 

- Stary w robocie  

Jak się nazywa waga w kształcie litery U?

Uwaga  

Mój dziadek miał serce lwa… i dożywot-

ni zakaz wstępu do zoo.  

Jakie są ulubione owoce Tuska?

Tuskawki  

Rozprawa sądowa, głos ma prokurator:  

- Wnoszę o otwarcie okna.                          

- Uchylam.  

Jak się nazywa amerykański idiota?    

The Bill  

Osa terroryzująca inne pozostałe?      

Osama.  

HUMOR:) 

Dewiza lub motto firmy 

glosbudy@wp.pl 

http://sucharry.pl/33117/Waga.html
http://sucharry.pl/33117/Waga.html
http://sucharry.pl/33103/Dziadek.html
http://sucharry.pl/33103/Dziadek.html
http://sucharry.pl/33103/Dziadek.html
http://sucharry.pl/33063/Tusk.html
http://sucharry.pl/33063/Tusk.html
http://sucharry.pl/33031/Rozprawa-Sadowa.html
http://sucharry.pl/33031/Rozprawa-Sadowa.html
http://sucharry.pl/33031/Rozprawa-Sadowa.html
http://sucharry.pl/33003/Idiota.html
http://sucharry.pl/33003/Idiota.html
http://sucharry.pl/32936/Umizgi-w-ulu.html
http://sucharry.pl/32936/Umizgi-w-ulu.html

