
 Gminny Konkurs Ortograficzny — wyniki: 

01.06.2014r. Międzynarodo-

wy Dzień Dziecka 

02.05.2014r. Dzień bez Kra-

wata 

03.06.2014r. Dzień Dobrej 

Oceny 

05.06.2014r. Światowy Dzień 

Środowiska 

06.05.2014r. Światowy Dzień 

Pocałunku 

14.06.2014r. Światowy Dzień 

Krwiodawcy 

21.06.2014r. Święto Muzyki 

23.06.2014r. Dzień Ojca 

27.06.2014r.Zakończenie 

roku szkolnego 

         WAKACJE 

PRZYSŁOWIA: 

29 maja 2014 r. w 

Szkole Podstawowej im. Majora 

Henryka Sucharskiego w Resku 

odbył się finał XI Gminnego 

Konkursu Ortograficznego 

Uczniów Szkół Podstawowych o 

Pióro Burmistrza Reska. 

Finaliści etapu gmin-

nego zajęli następujące lokaty: 

Kategoria klas I-II 

1. Kajma Natalia —klasa II a  

SP Resko 

2. Kowalczyk Martyna —klasa 

II b  SP Resko 

3. Kusiewicz Julia —klasa II     

SP Starogard 

Kategoria klas III-IV 

1. Kościuk Szymon —klasa 

III  Filia w Łosośnicy 

2. Olczak Kaja —klasa IV   

SP Starogard 

3. Zakrzewska Patrycja —

klasa IV SP Starogard 

Kategoria klas V-VI 

1. Śledzik Hanna —klasa Va   

SP Resko 

2. Kruszewska Daria —

klasa V SP Starogard 

3. Panasz Julia —klasa V     

SP Starogard 

        Gratulujemy! 

                                                                                                                       
Joanna Knap, Beata Madej 

 Kalendarium:  

Ważne tematy: 

 Kto zdobył Pióro Burmistrza 

Reska??? 

 Jak bawiliśmy się na Festy-

nie Rodzinnym? 

 Wyjazd do Radowa Małego 

— podsumowanie Projektu 

Leonardo 

 Szóstaki w Kielcach, a  pią-

taki w Warszawie!!! 

 Pamiętajmy — 

BEZPIECZNE WAKACJE!!!  

 Wyniki Konkursu Ortogra-
ficznego—pióra rozdane 

1 

 Festyn Rodzinny 
 

2 

Projekt Leonardo  
  

2 

Sympozjum — Kilce 2014r. 2 

Wycieczka kl. V  -
Warszawa 

3 

 Wakacyjne rady 3 

 Bezpieczne wakacje 4 

W tym numerze: 

CZERWIEC 2014 

Gazetka Szkoły Podstawowej w Resku 
 im mjr H. Sucharskiego 
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-  Czerwiec mokry, zimny maj, gospodarzom pewny raj. 

- Czerwiec się czerwieni, będzie dość w kieszeni. 

- Jak w czerwcu pogoda służy, rolnik tylko oczy mruży. 

- Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące.  

- Czerwiec stały, grudzień doskonały.  

-  Od czerwca dużo zależy, czy żniwa będą jak należy.  

- Ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato. 

- Pełnia czerwcowa - burza gotowa.  

- W czerwcu się okaże, co nam Bóg da w darze.  

- Na świętego Jana bywa Wisła wezbrana. 

- Na świętego Wita jaskółka zawita. 

- Gdy święty Jan łąkę rosi, to chłop siano kosi.  

- Przed świętym Janem najdłuższy dzień panem. 

- Czerwiec stały, grudzień doskonały. 



31 maja, z okazji Dnia 

Dziecka odbył się w naszej szkole 

VI Festyn Rodzinny. Występowa-

łam na scenie wraz z innymi 

uczniami klasy IIIa i IIIc. Śpie-

waliśmy piosenki o tematyce waka-

cyjnej. Po raz pierwszy w swoim 

życiu strzelałam z pistoletu do 

tarczy, nawet nieźle mi poszło. 

Mogłam skosztować pysznego cia-

sta w kawiarence. Uczestniczyłam 

w lekcjach otwartych nauczania 

zintegrowanego i j. angielskiego 

dla przyszłych pierwszoklasistów, 

którzy licznie przybyli na festyn 

wraz z rodzicami. Każdy uczeń 

miał ufundowaną kiełbaskę z ogni-

ska i na-

pój, ja też skorzystałam. Było wie-

le atrakcji, nikt nie mógł się nu-

dzić. Z niecierpliwością czekam na 

następny szkolny festyn. 

   Zosia Walczykiewicz  a                                                                                          

 SYMPOZJUM — Kielce 2014r.  

 

projekcie. 

 Moim zdaniem warto organi-

zować takie wyjazdy, na których ucz-

niowie wzajemnie się integrują. 

                     Emilia Kotłów kl. V c                                                   

Dnia 06.06.14r. wszystkie 

klasy IV-VI pojechały do Radowa 

Małego na  podsumowanie Projektu 

Leonardo. Oglądaliśmy występy 

przygotowane przez grupy z pracow-

ni: dziennikarstwa, talentu. 

Swoje umiejętności wokalne w języ-

ku angielskim prezentowała Emilia 

Buć z kl. VIa. 

Mogliśmy również zobaczyć uczniów 

z innych szkół uczestniczących w 

 PROJEKT — LEONARDO 

„Odpoczynek przychodzi 

tylko po utrudzeniu.” 

 

„Jak się nie zmęczysz, nie 

odpoczniesz.” 
                           Anonim 

 FESTYN   RODZINNY 

Str. 2   

           

 W dniach 28-31 maja 2014r. odbyło się XXXl Sympozjum 

Klubu Szkół Westerplatte w Kielcach. Udali się na nie uczniowie 

klas Vl, którzy otrzymali najlepsze średnie w tamtym roku szkolnym  

wraz z p. Dominiką Walentynowicz. 

           Celem tego sympozjum, było lepsze poznanie tradycji innych  

szkół, wspólna integracja oraz pamięć o zmarłych westerplatczykach. 

Uczestniczyliśmy tam w wielu uroczystościach i zabawach. 

            To sympozjum było bardzo udane, ciekawe i pozytywne. 

                                                             Marita Romańczuk kl VIa 

http://www.poezje.hdwao.pl/cytat-25456-anonim.html
http://www.poezje.hdwao.pl/cytat-25456-anonim.html
http://www.poezje.hdwao.pl/cytat-22397-anonim.html
http://www.poezje.hdwao.pl/cytat-22397-anonim.html


 W dniach od 2 czerwca do 

6 czerwca 2014 roku odbyła się 

wycieczka do Warszawy. Pojechali 

na nią uczniowie klas piątych 

wraz z wychowawcami. W czasie 

pobytu zwiedzaliśmy najciekawsze 

miejsca w stolicy, które przykuwa-

ją uwagę turystów. 

Wyjechaliśmy o godz.5.30 

rano z pod budynku naszej szkoły. 

Jechaliśmy dość długo, aż w końcu 

ujrzeliśmy tablicę z napisem: War-

szawa. Gdy wysiedliśmy z autobu-

su i ustawiliśmy się parami, wyru-

szyliśmy zwiedzać Sejm Rzeczypo-

spolitej Polski. Byliśmy bardzo 

zmęczeni po wyczerpującej podró-

ży, więc udaliśmy się do miejsca 

naszego zakwaterowania, którym 

był Hostel Fabryka, mieszczący się 

przy ul. 11 listopada 22.  

W kolejnych dniach mogli-

śmy zobaczyć m.in. Pałac Kultury 

i Nauki, który mieści się  

w centrum miasta, tam wjechali-

śmy na taras widokowy, mieszczą-

cy się na trzydziestym piętrze, 

Stadion Narodowy i Stadion Pepsi 

Arena, na którym swoje mecze roz-

grywa drużyna Legii Warszawa. 

Następnego dnia poszliśmy do Mu-

zeum Powstania Warszawskiego 

oraz odbyliśmy spacer po 

„wiszących” ogrodach na dachu 

Biblioteki Uniwersytetu Warszaw-

skiego. Innym punktem wycieczki 

było udanie się do Centrum Nau-

ki Kopernik. Tam mogliśmy po-

znać nowinki techniki. Wszyscy 

byli bardzo podekscytowani i za-

ciekawieni, co dzieje się w tym bu-

dynku na co dzień. Zobaczyliśmy 

także inne miejsca w Warszawie, 

udaliśmy się na Krakowskie 

Przedmieście przed pałac Prezy-

dencki, do Belwederu i do Zamku 

Królewskiego. W czwartek poje-

chaliśmy do Wilanowa, aby zwie-

dzić pałac. Odbyła się w nim lekcja 

muzealna. Było tam pięknie i zro-

biło to na mnie duże wrażenie, 

każdy z nas zachwycał się wystro-

jem rezydencji wilanowskiej.  

Dobiegał koniec naszej wy-

cieczki, ale w drodze powrotnej 

zatrzymaliśmy się  

w Żelazowej Woli, aby zobaczyć 

Muzeum Fryderyka Chopina. Tam 

również było pięknie  

i każdy z nas podziwiał, jak żył i 

tworzył wielki kompozytor.  Po 

zakończeniu zwiedzania udaliśmy 

się do restauracji „Przepis na kom-

pot”, gdzie zjedliśmy przepyszny 

obiad. Wróciliśmy do Reska około 

godz.22.00. Uważam, że była to 

wspaniała wycieczka, która do-

starczyła wielu wrażeń wszystkim 

uczestnikom. 

 Kornel Soroczyński kl.V b 

5 KLASY W STOLICY!!!! 

„Jaka wielka jest Warszawa! 

Ile domów, ile ludzi! 

Ile dumy i radości 

W sercach nam stolica budzi!” 

                          Julian Tuwim 
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Przykazania wakacyjne 
Odebrałeś świadectwo  
i jedziesz na wakacje.  

Pamiętaj o kilku ważnych zasadach: 
 

 Już się zbliża lato, czas radości, słońca, 
wielu przygód i zabaw bez końca!  

Jednak w czasie zabaw  
musicie przestrzegać  

zasad bezpieczeństwa.  
Właściwie przygotowane dzieci  

do opalania,  

gdy słoneczko świeci,  
noszą czapki, chustki,  

chronią swoje głowy.  
Kremy z filtrem stosują,  
swoje ciało nim smarują.  

Redaktor naczelny: Julia Szczepańska 
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uczniowie klas I-III 
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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 

Przede wszystkim nie rozpalaj  

ognisk w lesie!!!!!  

Nie drażnij zwierząt na podwórku czy łące,  

bo ci się jakieś nieszczęście przydarzyć 

może i cię zwierzątko ugryzie lub ubodzie!  

Nie drażnij pszczół ani innych owadów,  

nie będzie ci trzeba robić okładów.  

Maszyny rolnicze nie są do zabawy,  

więc się nimi nie baw!  

I już nie ma sprawy.  

Mów rodzicom, gdzie będziesz się bawić. 

Nie mów nigdy, że nikogo nie ma w domu.  

Nigdy nie otwieraj drzwi nieznajomemu.  

Nie przyjmuj od obcych prezentów.  

I pod żadnym pozorem nie chodź z nimi 

tam, gdzie cię zapraszają!  

Nie ufaj nikomu.!!  

 

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

W czasie letniego wypoczywania  

pamiętajcie o zasadach  

bezpiecznego zachowania!!!  

Bo nad wodą jakieś nieszczęście  

przydarzyć się może. 

W miejscach strzeżonych się kąpiemy, 

ale tylko wtedy, gdy dorosły ci pozwoli.  

Nigdy nie skacz na główkę do wody,  

bo są ku temu ważne powody!  

Możesz stracić zdrowie, życie,  

nawet jeśli pływasz znakomicie!  

W czasie wędrówki po lesie  

wszystkie grzyby sprawdzaj w atlasie. 

Zakładaj gumowce albo trapery,  

bo sandałki nie nadają się  

na leśne spacery.  

W lesie, kiedy spotkasz zwierzę,  

nie zbliżaj się do niego -  

z daleka oglądaj!  

Musisz uważać jeszcze  

na różne owady i kleszcze!!  

  BEZPIECZNE  WAKACJE !!! 

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

 Nakład: 30 szt. 

Cena: 50 gr. 


