
 Nowy rok szkolny się rozpoczął!!! 

1.09.2014r. – Rozpoczęcie Nowego Roku 

Szkolnego 

8.09.2014r. – Dzień Dobrej Wiadomości 

12.09.2014r. – Światowy Dzień Zdrowia 

Jamy Ustnej 

13.09.2014r.– Światowy Dzień Pierwszej 

Pomocy 

15.09.2014r. – Międzynarodowy Dzień 

Demokracji 

20.09.2014r. – Dzień Środków Społeczne-

go Przekazu 

21.09.2014r. – Międzynarodowy Dzień Pokoju 

22.09.2014r. – Europejski Dzień bez Samochodu 

26.09.2014r. – Międzynarodowy Dzień Języków 

Obcych 

27.09.2014r. – Dzień Podziemnego Państwa Pol-

skiego 

28.09.2014r. – Światowy Dzień Serca 

30.09.2014r. – Dzień Chłopaka 

   Pierwszego 

września zaczęliśmy 

rok szkolny 2014/2015. 

Rano spotkaliśmy się na 

uroczystej mszy  św. w ko-

ściele. Tam też odbyło się 

rozpoczęcie, gdyż pogoda 

była deszczowa.  Następnie 

udaliśmy się do klas, gdzie 

spotkaliśmy się z wycho-

wawcami. Nasza wychowaw-

czyni podała nam plan lekcji 

i porozmawiała z nami o mi-

nionych wakacjach. Po tym 

krótkim spotkaniu udaliśmy 

się do domów. Kolejne mie-

siące pracy przed nami. 

       Życzymy wszystkim 

samych SZÓSTEK !!! 

            Uczniowie klasy VIa                                                                                  

  Kalendarium: 

 

Ważne tematy 

 Wrażenia z rozpoczęcia roku 

szkolnego uczniów  

 PAMIĘTAJMY  o naszym  

BEZPIECZEŃSTWIE !!! 

 Samorząd Uczniowski wzywa! 

 Trochę humoru i łamigłówek 

 Ważne ogłoszenia o zbiór-

kach!!! 

 Sport —to  sportowcy z naszej 

szkoły rozpoczęli rywalizację! 

 Młodsi koledzy spotkali się z 

policjantem 

 Wrześniowe przysłowia  i 

wiersz 

Przysłowia ludowe —
wrzesień 

1 

Bezpieczeństwo  
w szkole 

2 

Ogłoszenia!!! 
Trwa kampania wybor-

3 

Przyrodnicze łamigłówki 3 

Sport w naszej szkole 3 

Spotkanie z policjantem 3 

 Wrzesień w poezji 
Z humorem o szkole 

4 

 
W tym numerze: 

WRZESIEŃ  2014 

Gazetka Szkoły Podstawowej w Resku im mjr H. 
Sucharskiego 

Rok szkolny 2014/15, Numer 1 

 

Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień. 

Czego lipiec i sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie dosmaży. 

Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda się trzyma. 

Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów pełno wszędzie. 

Jeśli wrzesień będzie suchy, październik nie oszczędzi nam pluchy. 

Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń. 

Wrzesień chodzi po rosie, zbiera grzyby we wrzosie. 

Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi, babie lato już się rodzi. 

Wrzesień wrzosami strojny, lecz od pracy znojny. 

Wrześniowa słota, miarka deszczu, korzec błota. 

Polskie przysłowia ludowe na wrzesień 



 Szkoła to miejsce, gdzie 

uczysz się wielu nowych, ciekawych 

rzeczy. Oprócz poznawania literek i 

cyferek, spędzasz też czas, bawiąc się 

na przerwach z przyjaciółmi. 

Pamiętaj, aby wybierać takie zabawy, 

które będą dla Was bezpieczne: 

 

Postaraj się nie biegać po scho-

dach i korytarzach. Biegając, 

możesz się przewrócić, 

pośliznąć lub wpaść na kogoś. 

Nie zjeżdżaj po poręczy! Możesz z 

niej spaść i mocno się potłuc. 

Pamiętaj, by ostrych przedmiotów 

nie używać do zabawy. Nie 

wymachuj nożem podczas 

posiłku, ani nożyczkami na 

lekcji plastyki. 

W trakcie zabawy: nie popychaj, 

nie bij i nie wyśmiewaj innych 

uczniów. Gdy ktoś postępuje 

tak wobec Ciebie, powiedz o 

tym rodzicom i nauczycielowi. 

Zabieranie komuś jego własności 

(zabawek, zeszytów, 

pieniędzy lub śniadania) nie 

jest zabawą. Powiadom 

nauczyciela i rodziców, gdy 

ktoś, bez Twojej zgody, od-

biera Ci jakąś rzecz. 

Nie zabieraj do szkoły dużych sum 

pieniędzy. Możesz łatwo je zgubić. 

"Każda książka jest żywym 

stworzeniem ... Każda ma 

duszę i każda ma serce." 

("Szatan z siódmej klasy"  

Kornel Makuszyński) 
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  Trwa kampania  

wyborcza —  

WSZYSTKICH  

zachęcamy do udziału !!! 

UCZNIOWIE! 

Cały rok zbieramy: 

- nakrętki 

- płyty CD i DVD 

- baterie 

W miesiącach wrzesień i paździer-

nik zbieramy karmę dla zwierząt 

ze schroniska.  

Można też przynosić niepotrzebne 

w domach koce i kołdry. 

 Wybory do SU 

latki, że muszą pod opieką rodziców 

chodzić do szkoły. Dzieci jeżdżące na 

rowerach dla bezpieczeństwa powinny 

zakładać kaski i jeździć po chodniku, a 

ulicą tylko pod opieką dorosłych. 

  Spotkanie było pożyteczne i 

bardzo podobało się dzieciom. Chciały-

by z panem policjantem spotykać się 

częściej. 

 W Szkole Podstawowej 

w Resku w dniu 5 września 

2014r. w klasach pierwszych 

odbyło się uroczyste spotkanie 

z policjantem - panem Krzysz-

tofem Wicińskim. Dzieci z zaintereso-

waniem słuchały informacji o bez-

piecznym przechodzeniu z domu do 

szkoły i ze szkoły do domu. Uczniowie 

pod opieką pana ćwiczyli przechodze-

nie przez jezdnię po pasach. Trening 

się udał. Pan policjant uczulał sześcio-

Ulica- czyli kilka słów o bezpieczeństwie 

Czwartki lekkoatletyczne 

18 września 2014 roku uczniowie klas 

4-6 pojechali na pierwsze w tym roku 

szkolnym czwartki lekkoatletyczne do 

Łobza. Pan, który prowadzi zawody 

powitał wszystkich i rozpoczął zawody. 

Konkurencje na czwartkach to: bieg 

na 60m, bieg na 300m, bieg na 600m i 

bieg na 1000m oraz skok w dal i rzut 

piłeczką palantową. Każdy uczestni-

czący w zawodach musi wybrać dwie 

konkurencje czyli bieg na wybraną 

długość i skok lub rzut.  

Martyna Miłek kl. 6a 

Zawody sportowe  

Dnia 16 września uczniowie z 

naszej szkoły brali udział w bie-

gach w Dobrej. Uczniowie byli 

podzieleni na dwie grupy wieko-

we. Klasy 1-3 biegły na dystan-

sie 300m, a klasy 4-6 na dystansie 

600m. Nasi uczniowie z młodszej gru-

py odnieśli sukcesy zajmując drugie i 

szóste miejsce. Ze starszej grupy najle-

piej pobiegł Jakub Rośczak zajmując 

drugie miejsce. 

Pomimo ostrej rywalizacji i zmęczenia 

wszyscy wrócili zadowolenia do Reska. 

Martyna Miłek kl. VI a  

 Nasza szkoła na sportowo!!!! 

„Ci, którzy myślą, że nie mają 

czasu na uprawianie sportu, 

prędzej czy później będą musieli 

znaleźć czas na chorobę.” 
Edward Stanley 
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           OGŁOSZENIE !  

Koło przyrodnicze organizuje 

międzyklasowy konkurs zbiórki 

kasztanów. Zbiórka trwa do 15 

października. Kasztany zbieramy 

w worki siatkowe i przynosimy do 

sali nr 11. Pieniądze zostają na po-

trzeby klasy.  Prosimy o zachowa-

nie bezpieczeństwa w pobliżu ulic, 

przy których rosną kasztanowce.  

PRZYRODNICZE  PODPOWIEDZI   Z  HUMOREM 

1.Owad żyjący nad wodą, nurkując tworzy wokół 
siebie bańkę, mówimy wtedy, że się ,,topi''. 

topić ć=k 

2. Należy do małży słodkowodnych  podpowiedź: 
kończy się na ,, - uja'' 

3.Ryba słodkowodna, podaje się ją na wigilię. 

4.  Występuje w bajce Spangebob jako mały orga-

nizm i jest przeciwko Panu Krabowi. :-) Drobny or-

ganizm roślinny (lub zwierzęcy). 

5. Ptak słodkowodny. Wykonała: Emilia Kotłów kl VIc 

http://www.aforyzmy.com.pl/zdrowie-i-odzywianie/ci-ktorzy-mysla-ze-nie-maja-czasu-na-uprawianie-sportu-predzej-czy-pozniej-beda-musieli-znalezc-czas-na-chorobe
http://www.aforyzmy.com.pl/zdrowie-i-odzywianie/ci-ktorzy-mysla-ze-nie-maja-czasu-na-uprawianie-sportu-predzej-czy-pozniej-beda-musieli-znalezc-czas-na-chorobe
http://www.aforyzmy.com.pl/zdrowie-i-odzywianie/ci-ktorzy-mysla-ze-nie-maja-czasu-na-uprawianie-sportu-predzej-czy-pozniej-beda-musieli-znalezc-czas-na-chorobe
http://www.aforyzmy.com.pl/zdrowie-i-odzywianie/ci-ktorzy-mysla-ze-nie-maja-czasu-na-uprawianie-sportu-predzej-czy-pozniej-beda-musieli-znalezc-czas-na-chorobe


        We wrześniu Puste już pole - pełno w stodole bo zżęty kłos, bo zżęty kłos. Między brzozami, między białymi liliowy wrzos, liliowy wrzos.  

Hej borowiku w kapelusiku gdzie ja mam iść? Gdzie ja mam iść? 
Czy Cię ukrywa gałąź świerkowa, zielony mech, czy zwiędły liść?  

Wrześniowe lasy, złote ściernisko, pajęcza nić, pajęcza nić... 
Hej borowiku w kapelusiku, przestań się kryć, przestań się 
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   Z HUMOREM O SZKOLE ! ;-) 

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

Nakład : 30 szt. 

Cena : 50gr. 


