
 Samorząd Uczniowski 

 01.10.2014 r. – Światowy Dzień Ptaków 

03.10.2014 r. – Światowy Dzień Uśmiechu 

04.10.2014 r. – Światowy Dzień Ochrony   

                      Zwierząt 

05.10.2014 r. - Światowy Dzień Nauczycie-

la 

09.10.2014 r. - Światowy Dzień Wzroku 

10.10.2014 r. - Światowy Dzień Drzewa 

14.10.2014 r. – Dzień Edukacji Narodowej 

16.10.2014 r. – Dzień Papieski 

24.10.2014 r. – Dzień Walki z Otyłością 

26.10.2014 r. - Zmiana czasu na zimowy 

31.10.2014 r. – Halloween 

31.10.2014 r. – Światowy Dzień  

                      Oszczędzania                            

Ludowe przysłowia  

 Gdy jesień zamglona, zima zaśnie-

żona. 

 Gdy jesień bez deszczów będzie, w 

zimie deszczów pełno wszędzie. 

 W jesieni prędko, gdy liść z drzew 

opadnie, to wkrótce zima będzie, 

każdy zgadnie. 

 Jesień, gdy długo zachowuje liście, 

srogiej zimy znakiem oczywiście. 

 W jesieni, gdy tłuste ptaki, mróz w 

zimie nie byle jaki. 

 Im suchsza jesień, tym zimniejsza 

zima. 

  Wyniki kwalifikacji Konkursu Języka Polskiego 

i Matematyki  - KO Szczecin 

 W demokratycznych wy-

borach wyłoniono zarząd SU: H. 

Śledzik, M. Miłek, Z. Nerka, N. 

Tomala, G. Niźnikiewicz, P. Babij 

i gospodarze klas. 

       Opiekun SU -   

                     Marta Znajewska 

 Do eliminacji szkolnych (03.10.2014r.) z języka 

polskiego przystąpiło 16 uczniów klas VI. Do etapu rejono-

wego zakwalifikowali się H. Śledzik kl. VI a , H. Pałubiak i 

M. Słodkowski kl. VI b. Życzymy powodzenia 13.11.2014r. 

W Łobzie.                                    Joanna Knap 

 W kwalifikacjach szkolnych  10.10.2014r. z mate-

matyki wzięło udział 14 uczniów. W etapie rejonowym 

14.11.2014r. będą reprezentować naszą szkołę A. Ostrow-

ski kl. VI a, K. Cichewicz kl. VI c i M. Słodkowski kl. VI b. 

Życzymy powodzenia.                 Katarzyna Kujawa 

 Kalendarium: 

Ważne tematy: 

 Uroczystości  pierwszaków i 

nauczycieli 

  Sprawdź wyniki konkursów 

i trwających akcji!!! 

 Chwalimy się naszą twór-

czością 

 Co działo się w sporcie? 

 Wyniki wyborów do SU i 
kwalifikacji do Konkursu 
kuratoryjnego 

1 

 Pasowanie na  pierwszo-
klasistę  

2 

 Dzień Chłopaka i wyjazd 
do Rymania  klas IV. 

2 

 Dzień Nauczyciela 
Papieskie kremówki 

3 

 Koniec akcji kasztany —
podsumowanie. 
Ogłoszenie —zbiórka  kar-

3 

 Twórczość uczniowska—  
fraszki i rebusy w języku 
niemieckim. 

 3 

 Wiersze dla nauczycieli. 
Relacja z zawodów   
sportowych 

 4 
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 W dniu 2 października 2014r.  

w sali gimnastycznej znajdującej się 

przy Szkole Podstawowej im. mjr. 

Henryka Sucharskiego  w Resku  odby-

ło się uroczyste pasowanie pierwszo-

klasistów.  

Wraz z uczniami na uroczy-

stość przybyli także rodzice. Ucznio-

wie klas starszych zorganizowali młod-

szym kolegom wiele atrakcji między 

innymi występy, tańce oraz śpiewali 

piosenki. Następnie były robione pa-

miątkowe zdjęcia. 

Po uroczystości dzieci udały 

się do swoich klas na poczęstunek. 

Uważam, że uroczystość była 

wspaniała, ponieważ miło spędziłam 

czas. 

Lena Szawarska kl.Ia 

 

Pasowanie pierwszoklasistów 

odbyło się 2 października 2014r.  o 

16.00 godzinie. W uroczystości 

uczestniczyli:  pani dyrektor, nasze 

wychowawczynie, rodzice, uczniowie 

klas pierwszych i drugich oraz inne 

zaproszone osoby.  

Złożyliśmy przyrzeczenie i 

każde z nas było pasowane „wielkim 

ołówkiem” przez panią dyrektor Vio-

lettę Dynarską – Adamowicz, a pani 

wicedyrektor Gabriela Łachmanowicz 

wręczyła nam akty pasowania. Było to 

dla nas wielkie przeżycie- od tej chwili 

staliśmy się uczniami. Zaśpiewaliśmy 

hymn szkoły bardzo głośno i wyraźnie.  

Obejrzeliśmy występ naszych 

starszych kolegów. Zrobiliśmy pamiąt-

kowe zdjęcia i już na luzie wróciliśmy 

do klasy na poczęstunek. Fajnie jest 

być uczniem. Ten dzień zapamiętam 

jako jeden z najmilszych. 

Szymon Najderek kl. 1 a 

 6 października byliśmy na 

dwudniowej wycieczce klasowej w Ry-

maniu. Było dużo atrakcji: jazda kon-

no , quady, ognisko, disco, kręgle. Naj-

bardziej mi się podobało podwórko, bo 

mogliśmy grać w piłkę nożną, siatko-

wą, chodziliśmy na szczudłach, skaka-

liśmy na trampolinie. Bardzo mi się 

podobało, z niecierpliwością czekam na 

kolejny wyjazd z klasą. 

                                   Piotr Szyntor 4B                                         

 Wycieczka do Rymania klas IV 

Dzień Chłopaka w IV b 

Dnia 02.10.2014 r. w naszej 

szkole odbyło się pasowanie na pierw-

szoklasistów. Na początku został 

wprowadzony sztandar. Każda pierw-

sza klasa po kolei występowała na 

środek sali. Pani dyrektor czytała 

przyrzeczenie, a uczniowie odpowiada-

li "Przyrzekamy". Dyrektor szkoły 

pasowała pierwszaków  na uczniów, a 

pani wicedyrektor wręczała im akty 

pasowania na pierwszoklasistów. Po 

wyprowadzeniu sztandaru, koleżanki 

z drugiej klasy zaprezentowały cieka-

we układy taneczne. 

Martyna Miłek  kl. VI a 

              (sztandar szkoły) 

 Pasowanie na pierwszoklasistę 

„Wiedza jest 

drugim słońcem 

dla ludzi.” 

                       Platon 

   

 Pasowanie pierwszoklasistów w Resku 

Str. 2   

,,Nauczyciel widziany  

oczami ucznia’’ 

Wyniki świetlicowego konkursu pla-

stycznego pt. ,,Nauczyciel widziany 

oczami ucznia’’ :  

Klasy I-III 

Julia Mańkowska kl.Ia 

Klaudia Zaucha kl.Ic 

Wiktoria Barankowska kl.IIIa 

 

Klasy IV-VI  

Paulina Turzyńska kl.Vb  

Julia Klepczyńska kl.Va 

Olaf Jeż kl.VIa  

Wymienieni uczniowie otrzymali na-

grody. 

 Prace zostały wywieszone w 

Centrum Kultury  w Resku. 

30 września obchodziliśmy dzień chłopaka. Dziewczyny 

wręczyły nam drobne prezenty. Nasza wychowawczyni Pani Ada 

Korzonek Buczma kupiła różne picia i słodkości. 

W Dniu Chłopaka było bardzo wesoło; dużo słodyczy, miłe 

prezenty, sporo śmiechu. 

 

                                                                      Norbert Pyś  Klasa 4b 



14 października w naszej szkole od-

była się uroczystość z okazji Dnia Nau-

czyciela. Rano dzieci wraz z nauczycie-

lami zebrały się w sali gimnastycznej. 

Dzieci klas trzecich wystawiły sztukę pt. 

"Wesoła szkoła". Uczniowie klas 4-6 re-

cytowali wiersze i złożyli życzenia 

wszystkim nauczycielom. Każdy nauczy-

ciel dostał różę. Na końcu klasy szóste 

wybrały się do Centrum Kultury by obej-

rzeć film pt. "Kamienie na szaniec".  

Martyna Miłek kl. 6a  

„Papieskie kremówki” w SP Resko 

 Dzień Nauczyciela 

 Twórczość uczniowska: fraszki i rebusy w języku 
niemieckim 

OGŁOSZENIE 
Szkolne koło przyrodnicze ogła-

sza zbiórkę 

darów dla zwierząt ze schroniska w So-

snowicach. Mile widziana sucha karma, 

karma w puszkach, płatki owsiane, ku-

kurydziane, makaron, ryż, kasza. 

 IDZIE ZIMA- OTUL PSA KOCEM, 

KOŁDRĄ! 

Wolontariusze potrzebują obroże, smy-

cze, kagańce, zabawki, miśki, gryzaki. 

Klasy IV – VI: 

I mce kl. VI b 119.58 kg, II mce kl. IV 

b 118.58 kg, III mce kl. VI c 102.97 kg, 

IV mce kl. V b 85.22 kg. Pieniądze 

uzyskane z kasztanów zostały przeka-

zane poszczególnym klasom.  

    Dziękujemy organizatorce – p. Bo-

żenie Meger za zorganizowanie akcji 

w naszej szkole. 

W akcji trwającej od 15 wrze-

śnia do 15 października b. r. (odbyły się 

dwie edycje) uczniowie SP Resko zebra-

li 2 tony i 42 kg kasztanów, za które 

uzyskali sumę 1838.61 zł. Klasyfikacja 

ogólna przedstawia się następująco: 

Klasy I – III:  

I mce kl. III b 326.63 kg, II mce kl. III a 

292.70 kg, III mce kl. I b 264.78 kg, IV 

mce kl. I d 216.32 kg 

Zbiórka kasztanów zakończona! 

"Najlepszą drogą do 

odnalezienia samego siebie 

jest zagubienie się w 

służeniu innym".  

                 Ghandi  

Str. 3  Rok szkolny 

 W ramach Dnia Papieskiego, 

przypadającego 16 X, szkolne koło Cari-

tas zorganizowało akcję sprzedaży ciasta 

(koordynatorki  – p. A. Bilska i p. B. 

Meger). Uzyskane pieniądze – 191, 30 zł 

– zostaną przekazane na cel charytatyw-

ny, tj. świąteczne paczki dla dzieci z 

gminy Resko.  

„W języku polskim słów wiele , ale używamy ich niewiele”     

                                  Monika Majczyk  kl. 6 b  

„Tak niewiele do szczęścia potrzeba, trochę muzyki, słońca i 

nieba”.                                                                          

                                   Milena Łażewska  kl.. 6 b    

  ,Słowik'' 

,, Słowik, słowik taki ładny, że aż lubię robić kokardy.'' 

                        Kornel Soroczyński kl VI b 

,,Tom'' 

,, Nad rzeką stoi dom, który zbudował Tom.'' 

,,Wilk'' 

,,Opowiem ci coś o tym wilku. Gdyby nie był na obrazku, 

zaraz by cię zjadł głuptasku! 

                            Sandra Szajek kl VI b 

,, Cola, szkoła'' 

,, Wiele szczęścia w szkole, gdy wypijesz colę'' 

                            Emilia Kotłów kl VI c 



 Nauczycielu, 

Gdy kiedyś ze
jdą się nasze

 drogi, 

Niech Ci będz
ie dzień tak 

błogi, 

Jak dziś, przy
 Twoim święcie, 

Byś z uśmiechem mógł powiedzieć 

nam, 

Żeś dobrych u
czniów miał 

I żeś kochał
 nas zawzięcie.  
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Gazetka Szkoły 
Podstawowej w Resku  
im mjr H. Sucharskiego 

Naszej Pani dziś składamy 

słoneczne życzenia: 

zdrowia, szczęścia i radości 

i marzeń spełnienia. 

Aby zawsze było słońce 

i uśmiech na twarzy, 

aby wszystko się spełniło 

o czym Pani marzy. 

 

ZAWODY   SPORTOWE 

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

  Z głębi serca dziękujemy Wam 

za wszystkie dni, 

które wspólnie przeżyliśmy. 

Jesteśmy wdzięczni za każdą po-

godną chwilę, 

za każdy uśmiech, miłość, dobrą 

radę. 

W ciągu tych wszystkich lat, wy-

chowując nas, 

staliście się naszymi przyjaciółmi, 

na których zawsze można polegać, 

którzy zawsze służą wsparciem.  

 Wiersze i życzenia na Dzień Nauczyciela 

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

Nakład : 30 szt. 

Cena : 50gr. 

Dnia 29.09.2014r. odbyły się 

zawody sportowe w mini piłkę nożną 

dziewcząt. Przyjechał zespół ze Staro-

gardu. Zagrałyśmy z nimi jeden mecz, 

który trwał łącznie 14 min. W pierw-

szej połowie nikt nie trafił nikomu 

gola, a w drugiej połowie nasza zawod-

niczka Martyna Rybka z kl. VI a trafi-

ła do bramki. Drugiego gola trafiła 

Karolina Graczyk z kl. IV c. Byłyśmy 

zadowolone ,a ja jako bramkarz nie 

wpuściłam żadnej piłki :-). 

Dostałyśmy puchar, a każda z 
osobna otrzymała dyplom.  

         EMILIA KOTŁÓW KL.VIC 


