
Życzenia Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

01.10.2015 r. – Światowy Dzień Wegetaria-

nizmu 

02.10.2015 r. - Światowy Dzień Ptaków 

04.10.2015 r. – Światowy Dzień Dobroci dla 

Zwierząt 

05.10.2015 r. - Światowy Dzień Nauczyciela 

09.10.2015 r. - Światowy Dzień Poczty 

10.10.2015 r. - Światowy Dzień Drzewa 

14.10.2015 r. – Dzień Edukacji Narodowej 

16.10.2015 r. – Dzień Papieża Jana Pawła II  

19.10.2015 r. – Dzień Ratownika 

24.10.2015 r. – Dzień Walki z Otyłością 

26.10.2015 r. - Zmiana czasu na zimowy 

31.10.2015 r. – Halloween 

31.10.2015 r. – Światowy Dzień Oszczędności 

Wybrane przysłowie na październik: 

 Z okazji Dnia Nau-

czyciela życzymy Wam Dro-

dzy Nauczyciele dużo zdro-

wia, szczęścia oraz cierpli-

wości w przekazywaniu wie-

dzy. Dziękujemy za  Waszą 

troskę, za opiekę, nauczanie i 

wychowanie. Jesteśmy 

wdzięczni za wszystkie dni, 

które wspólnie przeżyliśmy. 

Pragniemy, aby nie zabrakło 

Wam zapału do kształtowa-

nia naszych sumień. Składa-

my serdeczne podziękowa-

nia i życzenia wielu sukce-

sów zawodowych, osiągnię-

cia obranego celu oraz tego, 

aby podejmowany trud był 

źródłem satysfakcji i uzna-

nia. 
         Alicja i Kinga Szcześniak 

        – Koło polonistyczne.    
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                   Dnia 02.10.2015r.klasy szóste 

pojechały na wycieczkę do Żurawiego Krzy-

ku-koło Radowa Małego, wraz z opiekunami 

p. Lucyną Seredyńską, p. Anną Bartkowiak, 

p. Joanną Knap oraz z p. Bożeną Me-

ger .Jest to gospodarstwo agroturystycz-

ne.                                                                

                  Na początku serdecznie powitał 

nas właściciel gospodarstwa agroturystycz-

nego, następnie zostaliśmy oprowadzeni po 

gospodarstwie. Zobaczyliśmy dużo zwie-

rząt, jak: konie, kozy, koty, psy, świnie, 

króliki i owce. Później przeszliśmy do sali, 

podzieliliśmy się na dwie grupy. Pierwsza 

grupa miała lekcję z p. Bożeną Meger na 

temat ,,chleba” .Rozmawialiśmy jak ważny i 

potrzebny jest on  w naszym życiu. Pani 

czytała nam tekst po góralsku jak powsta-

wał chleb i czytaliśmy też o nim krótkie 

wierszyki.  W naszych listach pisanych na 

lekcji zachęcaliśmy mieszkańców Reska  i 

nie tylko do szanowania i dbania o chleb. 

Rozmawialiśmy też o tym jak dużo ludzi 

marnuje i wyrzuca chleb. Są to w szczegól-

ności dzieci ,które wyrzucają je do śmiet-

nika. W międzyczasie gdy pierwsza grupa 

miała lekcję, druga piekła chleb. Gdy skoń-

czyliśmy włożyliśmy je do pieca, następnie 

zamieniliśmy się miejscami, druga grupa po 

skończeniu piec chleba miała lekcję , a 

pierwsza piekła chleb. Byliśmy mile zasko-

czeni, gdy właściciel pozwolił nam zrobić 

też drożdżówki. Ciekawą atrakcją była 

też możliwość przejażdżki na koniu. 

                  Była to fajna wycieczka. Jest 

to bardzo ładne miejsce, dziękujemy na-

szym wychowawczyniom za zorganizowanie 

tak wspaniałej wycieczki w przyszłości 

chętnie tam wrócimy!   
                        Kinga i Alicja Szcześniak,  

             Paulina Babij, Marysia Buszta  klasa 6a,b 

 Dnia 2 października klasy szóste 

wybrały się autobusem na wycieczkę do 

Żurawiego Krzyku. Dotarliśmy bardzo szyb-

ko. Podróż minęła wesoło. Gdy dotarliśmy 

na miejsce przywitał nas gospodarz. Podzie-

liliśmy się na dwie grupy. Pierwsza grupa 

zawołana przez pana poszła piec chleb. W 

tym czasie odbywały się ciekawe lekcje o 

szanowaniu chleba. Po upieczeniu chleba 

wyszliśmy na świeże powietrze pobawić. Na 

dworze było mnóstwo kotów. Niektóre z nich 

zostały nazwane przez uczestników. Następ-

nie był pokaz jazdy konnej. Po pokazie każ-

dy z uczestników mógł przejechać koło. 

Następnie był czas wolny. Na końcu odebra-

liśmy upieczony chleb, zrobiliśmy sobie 

grupowe zdjęcie i pojechaliśmy do domu. To 

była super wycieczka. 

            Szymon Kmieć 6a, Adrian Gucwa 6c 

brać w odpowiednim momencie, czyli w 
wakacje. Następnie gromadzi się je w 
magazynie, żeby móc później karmić 
zwierzęta. Kury i kaczki znoszą jajka, 
które są pożywieniem dla gospodarzy. 

Tak miło i ciekawie spędzony 
czas pozostanie nam na długo w pamięci. 
                           Lena Szawarska, klasa 2a 

                  W piątek 2 października w 
czasie zajęć lekcyjnych byliśmy w gospo-
darstwie rolnym. Pani razem z mężem 
hodują zwierzęta i uprawiają ziemię. 

Mogliśmy obejrzeć różne zwie-
rzęta oraz maszyny, które służą do pracy 
w gospodarstwie. Mieszkają tam między 
innymi kury, kaczki, gęsi podobne do ła-
będzi, króliki. Mieliśmy okazję dowiedzieć 
się:  czym się żywią i jaką pełnią rolę, w 
jakim celu i kiedy sadzi się zboża i warzy-
wa oraz kiedy je trzeba zebrać. Przykła-
dem są kury i kaczki. Żywią się one ziar-
nem, które wcześniej trzeba posiać i ze-

 Wycieczka do gospodarstwa rolnego kl. II a 

drugich klas przygotowaliśmy dla na-

szych młodszych kolegów i koleżanek 

piosenki i wierszyki. Mamy nadzieję, że 

im się to podobało. 

                    Szymon Najderek   klasa II a  

                  Pasowanie na ucznia odbyło 

się 30.09.2015r o godzinie 16:00 

 W uroczystości brali udział 

nauczyciele, zaproszeni goście i oczy-

wiście nasze pierwszaki. Na początku 

pani Dyrektor przywitała wszystkich 

gości a najbardziej uczniów klas 

pierwszych. Było to ogromne przeżycie 

dla naszych młodszych kolegów. Po 

wstępnej przemowie pani Dyrektor, 

przedstawicieli rady gminy i rady ro-

dziców został odśpiewany hymn szkoły 

po raz pierwszy przez pierwszoklasi-

stów. Następnie wszystkie klasy 

pierwsze wystąpiły do przyrzeczenia. 

Później każdy uczeń  był  pasowany 

przez panią Dyrektor ,,wielkim ołów-

kiem" a pani wicedyrektor wręczyła 

akty pasowania. Uwieczniono to 

wszystko na zdjęciach. My uczniowie 

  PASOWANIE NA UCZNIA  KLAS PIERWSZYCH 

„Słońce oświeca świat, 

wiedza oświeca ludzi”. 

Przysłowie mongolskie   

 Wycieczka klas szóstych  
do Żurawiego Krzyku 

Str. 2   



  W piątek, 9 października  2015 roku 

uczniowie naszej klasy  poszli 

do  Nadleśnictwa w Resku. Na miejscu 

spotkaliśmy się z panią Ewę Simonowicz 

— Woźniewicz, która tam pracuje. 

Pani opowiedziała nam o obo-

wiązkach leśniczego w różnych porach 

roku. Dowiedzieliśmy się, że praca leśni-

ków jest ważna zarówno dla nas, jak i 

dla lasu oraz jego mieszkańców. Mieli-

śmy okazję dowiedzieć się o różnych 

gatunkach zwierząt, które możemy spo-

tkać w lasach. Zobaczyliśmy również 

rośliny, które możemy w nich zobaczyć. 

Po spotkaniu było pieczenie kiełbasek. 

Na koniec odbył się konkurs. Układali-

śmy w grupach puzzle przedstawiające 

ptaki,  zwycięzcy otrzymali upominki- 

drewniane linijki, pozostali plany lekcji 

z leśnymi ptakami i rybkami. 

   Wyprawa do Nadleśnictwa w 

Resku bardzo nam się udała. To była 

świetna wycieczka, która nas wiele 

nauczyła. 
         Lena Szawarska klasa 2 „a”. 

 II a w Nadleśnictwie 

ców m.in. ,,Tornister pełen uśmie-

chów” i ,,Pożegnanie wakacji” autor-

stwa Wandy Chotomskiej. Potem był 

przerywnik w języku angielskim – 

piosenka z elementami dramy. Na-

stępnie zbudowaliśmy z naszych ce-

gieł szkołę. Podczas wieczorku czę-

stowaliśmy się słodkościami i piliśmy 

herbatkę. Moim zdaniem wieczorek 

był udany. 

                  Zosia Walczykiewicz kl. V B 

Dnia 22 października 

(czwartek) w naszej szkole odbył 

się wieczorek poetycki pt. ,,Szkoła 

da się lubić”. Na początku obejrze-

liśmy prezentację o szkole w róż-

nych zakątkach świata. Później do-

staliśmy „cegły” z kartek i rysowa-

liśmy na nich coś, co kojarzy nam 

się ze słowem szkoła. W między-

czasie słuchaliśmy wierszyków czy-

tanych przez uczniów i ich rodzi-

 Wieczorek poetycki —  
„Szkoła da się lubić!” 

Dzień Edukacji Narodowej ob-
chodziliśmy 14-ego października W uro-
czystości brali udział nauczyciele i ucz-
niowie. 

 Na początku uczniowie złożyli 
swoim wychowawcą życzenia. Później 
odbyła się akademia. Dzieci z trzecich 
klas przygotowały montaż słowno-
muzyczny, a z piątych kabaret. Po wystę-

pach przyszły do nas dziewczynki  z pią-

tej klasy,  Przygotowały dla nas różne gry 
i zabawy.  

Miło spędziliśmy ten dzień. Było 
super ! Wszystkim nauczycielom najlep-
sze życzenia. 

14.10.2015r obchodziliśmy w 

naszej szkole Dzień Edukacji Narodo-

wej. Pierwszą i drugą lekcję mięliśmy z 

naszą wychowawczynią- panią Adą Ko-

rzonek - Buczmą. Trzecią lekcję spędzi-

liśmy w sali nr 18, gdzie odbyły się 2 

przedstawienia wykonane przez  klasy 

3b i 5a. Był tam burmistrz Reska p. Ar-

kadiusz Czerwiński, obie panie dyrektor 

- p. Violetta Dynarska-Adamowicz i p. 

Gabriela Łachmanowicz, nauczyciele-

wychowawcy.  Na czwartej lekcji część 

klasy poszła do kl. 2b i przedstawiła 

prezentację największych miast Polski, 

później rozdała do pokolorowania zabyt-

ki tych miast.   
                      Szymon Kościuk kl. V B 

 Dzień Edukacji Narodowej 

 „Każda książka jest żywym 

stworzeniem… Każda ma 

duszę i każda ma serce”.  

K. Makuszyński  
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 Z okazji Dnia Nauczy-

ciela składamy serdeczne życzenia.  

Z głębi serca dziękujemy Wam  

za wszystkie dni, które wspólnie  

przeżyliśmy. Jesteśmy wdzięczni  

za każdą pogodną chwilę, za każdy 

uśmiech, miłość, dobrą radę.  

W ciągu tych wszystkich lat,  

wychowując nas staliście się naszymi 

przyjaciółmi, na których zawsze  

można polegać, którzy zawsze służą 

wsparciem. 

Życzy grupa koła polonistycznego. 
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Turzyńska, Adrian Gucwa 
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Opiekun:  
Joanna Knap (IV-VI),  
Anetta Kulesza (I-III) 
Współpraca: 
Justyna Walczykiewicz, Marzanna 
Muszyńska 

Uśmiechnęła się blado.- Przecież są  różne 

uczucia: miłość, strach, złość, gniew… Nie 

wszystkie okazujemy, całując się. – Właśnie- 

poparł ją Grześ.- Całujemy, gdy chcemy ko-

goś zdenerwować. Tak przynajmniej robi 

Rozalka.- Ale nie powiem, dlaczego Cię cału-

ję!- No i dobra!- obraził się Grześ. 

Jeśli jesteście ciekawi co będzie dalej po pro-

stu kupcie tą książkę!!! 

No i oczywiście wyleciało mi z głowy! 

Wystąpili: Pani Miłka, rezolutny Bodzio, 

Grześ, Zosia, Rozalka i inni. 

                Polecam Ania Mańkowska kl. 4b 

 

 

 

Autor: Wanda Chotomska 
Tytuł: ,,Martynka spadła z roweru'' 
  Jestem miłośniczką książek, 
mam na imię Jula i chodzę do klasy 
czwartej ,,b”. Chciałbym Was zachęcić 
do przeczytania naprawdę świetnej 

książki. Posłuchajcie..... 
 Akcja powieści toczy się na 
początku stycznia. Główną bohaterką 
jest Martynka. Dziewczynka jechała 
właśnie rowerem ze swoim pieskiem - 
Pufkiem. Droga była wyboista, w pew-
nym momencie spadła z roweru. Woła-
jąc prosiła o pomoc, ale nikogo nie 
było. Pufek pobiegł gdzieś do wioski i 
przyprowadził pomoc. Pan Leon za-
dzwonił po karetkę, która zabrała Mar-
tynkę do szpitala. Okazało się że, ma 
złamaną nogę. Lekarz zadzwonił do jej 
rodziców. Badali ją kilkukrotnie, przed 
operacją, nim ją wykonali. Następnego 
dnia poznała dziewczynkę z sąsiedniego 
łóżka, miała na imię Weronika. Dziew-
czynki zaprzyjaźniły się. Później zapo-
znała też  Kubę (z innej sali). Całe dnie 
bawili się, rysowali, robili maski i malo-
wali twarze, razem z innymi dziećmi. 
Pewnego dnia  Martynce zrobiło się 
smutno że, Kuba opuścił szpital i 
się  nie pożegnał. Okazało się że, chło-
piec zostawił dla Martynki list, który 
przekazał Grzesiowi. Kuba życzył zdro-
wia dla Pufka i Martynki. Jeśli jesteście 
ciekawi, jakie przygody jeszcze spotka-
ły Martynkę zachęcam do lektury i ży-
czę miłego czytania. Do usłyszenia. 
 
                      Jula Majkowska 4b 

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

Mam na imię Ania i chcę Was za-

chęcić do przeczytania książki pt. „ Wielka 

księga uczuć”, autor Grzegorz Kasdepke. 

Opowiem Wam jeden z rozdziałów księgi: 

Tęsknota.  

Pierwszy dzień w szkole nie zawsze 

jest łatwy.-Dzień dobry- powiedziała pani 

nauczycielka.-Mam na imię Miłka, niedawno 

skończyłam dwadzieścia cztery lata i od dziś 

będę chodziła z Wami do szkoły.- Pani Miłka 

drobna bardzo ładna brunetka, poprawiła 

spadającą na oczy grzywkę, a potem nerwo-

wo zagryzła wargi. Stojące wokół niej dzieci 

omiotły ją zdumionymi spojrzeniami .- Grupa 

starszaków jest piętro wyżej-  odezwał się 

wreszcie rezolutny Bodzio. – Ale jest pani 

trochę przerośnięta. Nie, nie  ja nie do star-

szaków…- zmieszała się pani Miłka.- A wła-

ściwie i do starszaków i do Was wszystkich. 

Będę tu przychodziła opowiadać dzieciom o 

różnych uczuciach.- o rany!- Grześ się skrzy-

wił.- Znowu coś dla bab! Nie dla „bab”- krzyk-

nęła rozzłoszczona Zosia- tylko dla „kobiet”! – 

Poza tym uczucia są fajne.- Rozalka zatrze-

potała powiekami.- Będzie coś o całowaniu?- 

Pani Miłka otarła pot z czoła. – Zobaczymy- 

 Przeczytaj!!! Naprawdę warto! 

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

 Nakład : 30 szt. 

Cena : 50gr 

Gazetka Szkoły 
Podstawowej w Resku  
im mjr H. Sucharskiego 


