
 Wybory do SU      

   Światowy Dzień Oszczędności  

            17 październik a 2013r. 
w nasze szkole odbyły się wybo-

ry do Samorządu Uczniowskiego! 

Oto wyniki: 

1. Hanna Śledzik – 71 głosów 

2. Martyna Kowalicka – 57 gło-

sów 

3. Julia Szczepańska – 56 głosów 

4. Martyna Miłek – 53 głosy 

5. Michał Wasielewski – 51 gło-

sów 

6. Jakub Fabisiak – 49 głosów                                             

GRATULUJEMY!!! 

      Do SU dostali się wymienieni 
uczniowie i dołączyli do gospo-

darzy klas.            

                                                     

Życzymy Pozwodzenia! 

  

   Kalendarium: 

Ważne tematy: 

 Kalendarium  

 Wyniki wyborów do SU 

 Recenzja „W krainie mitów” 

 Uroczystości szkolne 

 Jesienne łamigłówki 

 Przygotowania do Halloween 

 Relacje z wycieczek szkol-

nych 

 

S U —wybory 1 

Recenzja  spektaklu 
teatralnego 

2 

Pasowanie pierwsza-
ków na uczniów. 

2 

Dzień Nauczyciela 
Wiersze o nauczycielu 

2 i 
3 

  Jesień— wiersze, 
rebusy 

3 

Halloween 3 

Obóz sportowy kl. Va 
Wyjazd do Warszawy 
 

4 
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16 Października 

   Światowy Dzień Żywności (ONZ) 

   Dzień Papieża Jana Pawła II 

17 Października 

   Międzynarodowy Dzień Walki z 

Ubóstwem (ONZ) 

18 Października 

   Dzień Łącznościowca 

   Dzień Poczty Polskiej 

22 Października 

   Światowy Dzień Jąkających się 

24-30 Października 

   Tydzień Rozbrojenia (ONZ) 

24 Października 

   Dzień Walki z Otyłością 

   Dzień Organizacji Narodów Zjed-

noczonych (ONZ) 

   Światowy Dzień Informacji na 

temat Rozwoju (ONZ) 

27 Października 

   Zmiana Czasu Letniego Na Zimo-

wy 

   Światowy Dzień Modlitwy o Pokój 

(katolickie) 

31 Października 

   Halloween 

 Święta Październikowe: 
 
1 Października 
   Międzynarodowy Dzień Wegetaria-
nizmu 
   Międzynarodowy Dzień Lekarza 
   Międzynarodowy Dzień Osób Star-
szych (ONZ) 
4 Października 
   Światowy Dzień Ochrony Zwierząt 
5 Października 
   Światowy Dzień Nauczyciela (ONZ) 
6 Października 
   Światowy Dzień Mieszkalnictwa 
7 Października 
   Światowy Dzień Habitatu (ONZ) //
pierwszy poniedziałek października 
9 Października 
   Międzynarodowy Dzień Ogranicza-
nia Klęsk Żywiołowych (ONZ) //
druga środa października 
   Światowy Dzień Poczty (ONZ) 
   Dzień Znaczka Pocztowego 
10 Października 
   Światowy Dzień Zdrowia Psychicz-
nego (ONZ) 
   Dzień Przeciwko Karze Śmierci 
13 Października 
   Dzień Ratownictwa Medycznego 
14 Października 
   Dzień Edukacji Narodowej 
   Światowy Dzień Normalizacji 
 15 Października 
   Międzynarodowy Dzień Niewido-
mych 

1.10.2013r. – Międzynaro-

dowy Dzień Muzyki 

1.10.2013r. – Światowy 

Dzień Ptaków 

4.10.2013r. – Światowy 

Dzień Ochrony Zwierząt 

14.10.2013r. – Dzień Edu-

kacji Narodowej 

16.10.2013r. – Dzień Pa-

pieża Jana Pawła II 

24.10.2013r. – Dzień Walki 

z Otyłością 

27.10.2013r. Zmiana czasu 

na zimowy 

31.10.20134r. – Halloween 

31.10.2013r. – Światowy 

Dzień Oszczędzania 

http://halloween.friko.net/dzien-papieski.html
http://halloween.friko.net/zmiana_czasu.html
http://halloween.friko.net/zmiana_czasu.html
http://halloween.friko.net/halloween.html
http://halloween.friko.net/przeciwko-karze-smierci.html
http://halloween.friko.net/dzien-nauczyciela.html


 W czwartek, 3 październi-

ka 2013 roku wybraliśmy się gru-

pą uczniów z klas V b i V c Szkoły 

Podstawowej im mjr Henryka Su-

charskiego w Resku do Nowogar-

dzkiego Domu Kultury na spek-

takl pt. „W krainie mitów”. 

 Przedstawienie miało na 

celu ukazanie świata mitologiczne-

go w starożytnej Grecji. Było to 

zestawienie rzeczywistości z odle-

głymi czasami istnienia człowieka. 

Akcja rozgrywała się w dwóch 

miejscach: w muzeum z czasów 

starożytności i w świecie starożyt-

nych Bogów. 

 Uważam, iż aktorzy bar-

dzo dobrze wcielili się w swoje ro-

le, które nie były łatwe do odegra-

nia. Scenografia była dobrze wyko-

nana oraz przemyślana, użyto 

również efektów specjalnych w 

postaci dymu i świateł. Aktorzy 

posługiwali się rekwizytami przy-

pominającymi przedmioty ze sta-

rożytności. Także muzyka skompo-

nowana do spektaklu wprowadza-

ła nas w odpowiedni nastrój. Stro-

je aktorów natomiast doskonale 

oddawały klimat tamtych czasów. 

 Osobiście przedstawienie 

mi się podobało, ponieważ mogłem 

przenieść się do krainy mitów. Ak-

torzy zasłużyli na gromkie brawa 

od zgromadzonych widzów. 

         Kornel Soroczyński kl. V b 

DEN – Dzień Edukacji 

       Myślę, że nowi uczniowie będą pilnie reprezen-

tować naszą szkołę i wytrwale wywiązywać się z 

obowiązków ucznia. 

                                   Marita Romańczuk VI a 

 

 

 

 

 

 

     3  października 2013r. w Szkole Podstawowej 

w Resku odbyło się Pasowanie na ucznia klas I. 

     Cała uroczystość odbyła się w sali gimnastycz-

nej. Na pasowanie przybyli: zaproszeni goście, 

nauczyciele, wychowawcy, dzieci, rodzice oraz 

przedstawiciele Sztandaru Szkoły. Po uroczystym 

wejściu pierwszaków, pani dyrektor Violetta Dy-

narska-Adamowicz i pani vice-dyrektor Ryszarda 

Czaban dokonały pasowania nowych uczniów 

naszej szkoły. Następnie przedstawicielka Rady 

Rodziców- pani Kędzierska wręczyła dzieciom 

skromne upominki. Natomiast uczniowie klas II 

przygotowali się do tego wydarzenia, ucząc się 

wierszyków i piosenek, które zaprezentowały na 

koniec uroczystości. 

 Dzień 3 października 2013r. był 

szczególnie niezwykły dla pierwszoklasistów. W 

obecności rodziców, zaproszonych gości, nauczy-

cieli stali się pełnoprawnymi uczniami Szkoły 

Podstawowej w Resku. Przy dźwiękach hymnu 

państwowego, z towarzyszeniem asysty i chorą-

żych sztandaru szkoły, na salę gimnastyczną 

swoich podopiecznych wprowadziły wychowaw-

czynie: Renata Gajdzis (kl. I a) i Ewa Kwiatanow-

ska (kl. I b). Dyrektor szkoły, Violetta Dynarska – 

Adamowicz, zgodnie z tradycją, „pasowała” 

każdego ucznia symbolicznym ołówkiem. Goście: 

nauczycielka przedszkola Natalia Dziuba, prze-

wodnicząca Rady Miejskiej Barbara Basowska, 

oraz przedstawicielka Rady Rodziców Katarzyna  

Pesta–Kędzierska, życzyły sukcesów wszystkim 

pierwszakom, wręczyły symboliczne prezenty. 

Po części oficjalnej, odśpiewaniu 

hymnu szkoły i wyprowadzeniu sztandaru, odbyła 

się część artystyczna – montaż słowno–muzyczny 

w wykonaniu uczniów kl. II i III. 

                                     Justyna Walczykiewicz   

 

Jesteśmy uczniami!  Pasowanie w SP Resko 

 Dyrektor szkoły, Violetta 

Dynarska – Adamowicz, 

zgodnie z tradycją, 

„pasowała” każdego ucznia 

symbolicznym ołówkiem.  

 Recenzja spektaklu pt. „W krainie mitów”.  

Str. 2  

Dnia Nauczyciela kwiaty oraz pa-
miątki własnoręcznie wykonane 

przez uczniów. 

 Akademia przebiegła w 

bardzo serdecznej atmosferze. 

Oliwia Gradowska VI b 

 Dnia 11 października 2013 roku 
w naszej szkole odbyła się Akademia z 
okazji Dnia Nauczyciela. Odbyła się ona 

w sali gimnastycznej.  

W uroczystości brała udział 
Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne, 
Pracownicy obsługi oraz uczniowie. Na 
początku spotkania uczniowie klas trze-
cich śpiewali piosenki, natomiast ucz-
niowie klas starszych recytowali wier-
sze. Po części artystycznej wszyscy 
pracownicy szkoły otrzymali z okazji 



   Nauczyciel  
 
On daje ci przepis na życie, 
jak dobry fachowiec i znawca, 
pedagog - twój nauczyciel 
przewodnik, opiekun i wychowawca. 
 
On nigdy nie szczędzi ci czasu, 
sprawdziany poprawia po nocy. 
On rankiem pospiesza do klasy, 
by uczniom udzielać pomocy. 
 
On znosi dziecięce igraszki, 
czasami bezmyślne ekscesy. 
Uczniowskie go trapią porażki, 
radują go wszelkie sukcesy. 
 
On wiedzy bagażem pokaźnym 
kolejne napełnia roczniki, 
by uczeń pozostał kimś ważnym. 
budował przyszłości pomniki. 

Dzień Nauczyciela — kilka wierszyków z tej okazji!!! 

Głównym symbolem święta jest święcąca w środ-
ku dynia z wyszczerbionymi zębami. Inne popu-
larne symbole to duchy, wampiry, czarownice, 
trupie czaszki itp. 

Wyszukała : Natalia Czekalska kl V b 

Halloween, Hallowe’en – zwyczaj związany 
z maskaradą i odnoszący się do święta zmar-
łych, obchodzony w wielu krajach nocą 31 
października, czyli przed dniem Wszystkich 
Świętych. Odniesienia do Halloween są czę-
sto widoczne w kulturze popularnej, głównie 
amerykańskiej. 
Halloween najhuczniej jest obchodzony w 
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i 
Wielkiej Brytanii. Mimo że dzień nie jest 
świętem urzędowym, cieszy się po święcie 
Bożego Narodzenia największą popularnością
[1]. Święto Halloween w Polsce pojawiło się 
w latach 90. 

REBUS 
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HASŁO: …………………………………………………………………… 

                         Autorka: Julia Szczepańska 

JESIEŃ wokół nas!         

Pogłówkuj, pokaż, że 

potrafisz!!! 

POWODZENIA 
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J e s i e ń 

Jesień mnie cieniem zwiędłych drzew 

dotyka, 

Słońce rozpływa się gasnącym złotem. 

Pierścień dni moich z wolna się zamyka, 

Czas mnie otoczył zwartym żywopło-

tem. 

 

Ledwo ponad mogę sięgnąć okiem 

Na pola szarym cichnące milczeniem. 

Serce uśmierza się tętnem głębokim. 

Czemu nachodzisz mnie, wiosno, wspo-

mnieniem? 

 

Tak wiele ważnych spraw mam do za-

chodu, 

Zanim z mym cieniem zostaniemy sami. 

Czemu mi rzucasz kamień do ogrodu 

I mącisz moją rozmowę z ptakami?  

 WYSZUKAŁA: NATALIA CZEKALSKA KL V b 

    Halloween 

 

Ty masz doświadczenie 

My młodość niewinną. 

Ty masz wielką mądrość ,  

My mowę dziecinną. 

Tobie nie wystarcza 

Nasza słów swoboda 

Chcesz byśmy przeżyli 

Życie jak przygodę. 

Za twe wszystkie rady 

I uparte kroki  

Chcemy podziękować  

Nauczycielu  drogi. 

 

Wyszukał Oliwier Junik 3b 

                                 

 

Każdemu uczniowi radość się udziela. 

Gdy zbliża się Dzień Nauczyciela. 

Z okazji tego zaszczytnego Święta, 

Niech każda buzia będzie uśmiechnięta. 

                                  Agata Has kl.5b 

http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/nauczyciel-377044
http://pl.wikipedia.org/wiki/31_pa%C5%BAdziernika
http://pl.wikipedia.org/wiki/31_pa%C5%BAdziernika
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wszystkich_%C5%9Awi%C4%99tych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wszystkich_%C5%9Awi%C4%99tych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Halloween#cite_note-1


Obóz Sportowy kl. V a 

            W dniach 30.09 - 03.10 nasza klasa wyje-

chała na obóz sportowy do Ustronia Morskiego 

wraz z panią Agnieszką Kmieć i panem Arkadiu-

szem Majewskim. 

 Na tym obozie mieliśmy zajęcia na 

basenie, hali i boisku. Niektórzy nauczyli się 

pływać. Pierwszego dnia mieliśmy dyskotekę z 

okazji Dnia Chłopaka. Każdy chłopak dostał po 

lizaku. Świetnie się bawiliśmy. Drugiego dnia 

późnym wieczorem bawiliśmy się w podchody. 

Szukaliśmy karteczek schowanych po całym mie-

ście. W nagrodę pierwsi przybysze do ośrodka 

dostali mały upominek. 

 Na taki obóz chcielibyśmy pojechać 

jeszcze raz.  

                                      
                                    

 Hanna Śledzik, Martyna Miłek   kl. V a 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktor naczelny: Julia Szczepańska 

Redakcja:  
Marita Romańczuk, Oliwia Gradowska, 
Karolina Lewicka, uczniowie klas I-III 
Oprawa graficzna: Joanna Knap 

Opiekun:  
Joanna Knap (IV-VI), Anetta Kulesza (I-III) 

Współpraca: 
Lidia Stefaniak, Justyna Walczykiewicz,  
Marzanna Muszyńska 
 

Gazetka Szkoły 
Podstawowej w Resku im 
mjr H. Sucharskiego 

Centrum Nauki Kopernik     

Stadion Narodowy 

 

 

 

 

 

 

 

  Lekcja o Obiadach Czwartkowych 

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

 W  dniach 24 – 26 września 

2013r. grupa uczniów z Pracowni 

Nauki wzięła udział w trzydniowej 

wycieczce do Warszawy. Głównym 

celem wyjazdu był pobyt w Cen-

trum Nauki Kopernik, w którym to 

mieliśmy możliwość samodzielnego 

eksperymentowania i poznawania 

otaczającego nas świata. Organiza-

torzy przygotowali dla nas wiele 

atrakcji, a wśród nich m.in. zwie-

dzanie Starego Miasta, oglądanie 

Stadionu Narodowego, ogrodów na 

dachu Biblioteki Uniwersyteckiej, 

oglądanie panoramy miasta z trzy-

dziestego piętra Pałacu Kultury i 

Nauki, a także zwiedzanie War-

szawskich Łazienek, gdzie braliśmy 

udział w bardzo ciekawej lekcji o 

Obiadach Czwartkowych. 

                          Marcin      

 Wycieczka do Warszawy 

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

 Nakład : 30 szt. 

Cena : 50gr. 


