
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17 

01.09.2016 r. – Pierwszy Dzień Szkoły 

08.09.2016 r. – Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa 

09.09.2016 r. - Międzynarodowy Dzień Urody 

10.09.2016 r. - Światowy Dzień Drzewa  

                      i Pierwszej Pomocy 

12.09.2016 r. – Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej 

15.09.2016 r. – Międzynarodowy Dzień Demokracji 

16-18.09.2016 r.- Sprzątanie Świata „Podaj dalej…  

                          - drugie życie odpadów” 

21.09.2016 r. – Międzynarodowy Dzień Pokoju 

22.09.2016 r. – Początek Astronomicznej Jesieni 

                      Międzynarodowy Dzień bez Samochodu 

27.09.2016 r. – Światowy Dzień Serca 

30.09.2016 r. – Dzień Chłopaka 

 Wybrane przysłowie na wrzesień: 

 ,,Jesień, jesień  

na dworze” 

      Za co lubimy jesień? 

Za słodkie jeżyny w lesie. 

Za nitki babiego lata, 

jarzębin czerwone kiście. 

Żołędzie, szyszki, kasztany, 

za rdzawe i złote liście.    
                        Hanna Zdzitowiecka 

  1 września 2016 

roku odbyło się rozpo - 

częcie roku szkolnego. 

Najpierw wszyscy  

uczniowie i nauczyciele 

zebrali się na mszy 

świętej. Ksiądz mówił o 

najważniejszych rze - 

czach obowiazujących   

w roku szkolnym. Po-

tem wszyscy zgroma- 

dzili się na boisku 

s z k o l n y m .  P a n i 

Dyrektor powitała 

wszystkich  

uczniów i życzyła 

powodzenia w szkole. 

 Po apelu poszliśmy  

do klas i spotkaliśmy się  

z nowymi wychow-

awcami. Pani wycho - 

wawczyni podała nam 

nowy plan lekcji  i se-

decznie nas powitała. 

Wszyscy obawiali się 

nowych przedmiotów. 

Tego dnia było bardzo 

fajnie i czekamy na 

następne takie rozpo - 

częcie w  przyszłym roku.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Klaudia Gucwa, Magdalena 

 KALENDARIUM: 

Ważne tematy: 

 Jak wasi koledzy  czuli się 

pierwszego dnia w szkole? 

 Kilka wspomnień wakacyjnych… 

 III a spędziła  chwile                

w Dziwnówku. 

 Tegoroczna Akcja — Sprzątanie 

Świata  zakończona! 

 Co się działo na koncercie Or-

kiestry Dętej? 

 Zachęcamy do czytania — Kącik 

czytelniczy i recenzje książek. 

 Relacja z uroczystego  
rozpoczęcia roku szkol-
nego 2016/17. 
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Warto przeczytać —
recenzje  książek. 

4 

W tym numerze: 

WRZESIEŃ 2016 

Gzetka Szkoły Podstawowej w Resku  
im mjr H. Sucharskiego 

Rok szkolny 2016/17, Numer 1 

 

Wrzesień wrzosami strojny, lecz od pracy znojny. 



 Wakacje spędziłam nad mo-

rzem i u moich kolegów w Borzymiu. W 

wolnych chwilach byłam u kuzynki. Z 

mamą i bratem jwździliśmy do lasu na 

grzyby. Kąpałam się w basenie i 

jeździłam rowerem do Reska po 

zakupy. Resztę wakacji spędziłam w 

domu.   

                              Natalia Janicka IV b  

    Większość wakacji spędziłam w 

domu, ale wcale się nie nudziłam, po-

nieważ były wyjazdy nad morze i 

jezioro. Jeździłam również na wieś do 

moich dziadków. Parę dni spędziłam u 

mojej siostry w Szczecinie, z którą  

zwiedziłam miasto, wieczorem cho-

dziliśmy do kina. Pod koniec wakacji 

przyjechała do nie moja siostrzenica 

Hania, z którą wymyślałyśmy różne 

zabawy, między innymi spanie w namio-

cie, które nie doszło do skutku, po-

nieważ, gdy tylko zrobiło się ciemno, a 

wiatr zaszeleścił liśćmi, Hania z 

krzykiem uciekła do domu. 

Uważam, że moje wakacje były bardzo 

wesołe i czekam na następne.  
                                 Pola Olbrich IV b                                                                                               
         Większość moich wakacji 

spędziłam na wiosce. Byłam z rodzi-

cami i Wiką w kinie, i na basenie w 

Koszlinie. Przez długi czas spałam u 

mojej  babci. Przez dwa dni spała u 

mnie Wika. Moja Mama lubi sport, 

więc urządzała długie trasy rowerowe 

                       Hania Kurszewska kl. IV b                                                                                    

         Moje wakacje spędziłam z 
rodzicami i bratem nad morzem w 
Świnoujściu.W słoneczne dni cho-
dziliśmy na plażę, kąpaliśmy się i 

budowaliśmy zamki z piasku. Pod wec-
zór płynęliśmy promem i podziwialiśmy 
piękne fale morskie oraz fruwające 
mewy. 

Zwiedzilismy również laternię 
morską, na wejście której jest bardzo 
wysoko, około trzysta schodów. Z latar-
ni rozciaga sie piękny widok na morze, 
miasto i port. 

Byłam tam zaledwie kilka dni. 
Mimo krótkiego pobytu, wspominam te 
dni bardzo miło i wesoło. 
                Natalia Maćkowiak IV b                                                       
        

 Wiekszość wakacji spędziłam w 

domu, 7 dni byłam w Kotlinie Kłodzkiej z 

panią Justyną Walczykiewicz. Dwa dni 

byłam u koleżanek, byłam w kinie, 

jeździłam na rowerze i na rolkach. Pięć dni 

byłam u babci i dziadka. 

Wypoczęci, opaleni, a przede wszyst-

kim zintegrowani zabieramy się do 

nauki. 

Uczniowie klasy III b 

13 września 2016r. pojechali-

śmy na wycieczkę integracyjną do Dziw-

nówka.  Mieszkaliśmy w Ośrodku Wcza-

sowym „Familijni”. Większość czasu 

spędziliśmy na plaży. Moczyliśmy nogi w 

Bałtyku, przekopaliśmy tony piasku, zna-

leźliśmy mnóstwo pięknych muszelek i 

kamyków. Była też dyskoteka, ognisko, 

przejażdżka gokartami i wesołe harce w 

basenie z podgrzewaną wodą. Wieczor-

nym pogaduszkom nie było końca. Pyszne 

jedzonko i piękna pogoda sprawiły, że 

nie chciało mam się wracać do szkoły. 

Ten wyjazd wyszedł wszystkim na do-

bre. Poznaliśmy się lepiej i polubiliśmy. 

 WITAJ PRZYGODO!!! 

Cała rodzina u mnie w Dorowie 

 nad jeziorem była. 

Gruntu nie czuliśmy, 

 bo kółka ochronne mieliśmy. 

Po kąpieli się wytarliśmy i ubra-
liśmy. 

Potem do domu pojechaliśmy. 

                  Joanna   Przybyłek klasa  IIIa 

„Najwspanialszym bagażem, 

który można przywieźć z 

wakacji jest ten pełen 

niezwykłych wspomnień” 

 WSPOMNIENIA WAKACYJNE klasy IV b 

Str. 2  

Moje wakacje 

W tym roku moje wakacje były 

bardzo udane.  W lipcu często chodzi-

łam do mojej koleżanki z klasy, Oliwki. 

Kąpałyśmy się w basenie, a raz nawet 

w deszczu! Potem w sierpniu byłam w 

Tychach na Śląsku to 660 kilometrów 

od  Reska. Tam byłam na weselu u mo-

jego kuzyna Szymona, który żenił się z 

Agnieszką. Po weselu wróciłam do Re-

ska. 

          Julia Mańkowska IIIa                                                                                                                                                                               



I a sprząta świat: 

 Sprzątanie Świata 2016 

W czwartek 22 września klasy piąte 

i szóste poszły do Centrum Kultury na kon-

cert Orkiestry Dętej, która przyjechała do nas 

specjalnie z Płotów. Muzycy przedstawili się 

i zaprezentowali swoje instrumenty-były tam 

trąbki, klarnet, saksofony, tuba i bęben. Opo-

wiadali również o ich właściwościach. Zagra-

li bardzo wiele różnorodnych utworów. Nie-

które znaliśmy. Zachęcali nas do spróbowa-

nia gry na tych instrumentach. Zgłosiło się 

kilku chętnych, w tym i ja spróbowałam swo-

ich sił grając na bębnie i tubie. Bardzo mi się 

spodobało. Może namówię rodziców, żeby 

mi kupili... :) 

Po koncercie wróciliśmy na lekcje bardzo 

zadowoleni i uduchowieni. Ciekawe ilu z nas 

zostanie muzykami? 
                            Ada Ostrowska kl VI a  

Koncert Orkiestry Dętej 

 Z okazji Dnia Sprzątania 
Ziemi z całą klasą wybraliśmy się 
do parku i zberaliśmy śmieci.   

Z moją koleżanką znaj-
dowałyśmy co chwilę jakieś od-

pady, które wyrzucałyśmy do 
worków na śmieci. Kiedy już 
posprzątaliśmy całą okolicę, nasza 
pani urządziła nam zabawę i 
wszyscy się z tego powodu uci-

eszyli. Potem wróciliśmy do szkoły, 
gdzie czekało na nas ognisko i 

smaczne kiełbaski.  
Cały ten dzień był bardzo 

udany i miło go wspominam.  
  
        Hania Kurszewska IV b  

Akcja Sprzątania Świata w IV b 

 „Łatwiej niektórym książkę 

napisać, 

niż drugim ją przeczytać.” 

A. Żółkiewski  
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Kącik czytelniczy 

 Informujemy, iż w naszej 

szkole przy pokoju nauczycielskim 

mieści się Kącik czytelniczy. 

Służy on uczniom, nauczycielom i 

innym pracownikom szkoły. 

Udostępnione w nim książki 

można w wolnej chwili przeczytać 

lub przejrzeć i wypożyczyć w bibli-

otece. Pamiętamy o tym, by je 

szanować, by mogły służyć innym 

czytelnikom.  

Zachęcamy do czytania!!!  

                   Bartosz Jędrzejczak IV a  



  ,,Gdzie jesteś, jesieni?” 
Gdzie ty jesteś, jesieni? 
Tu jestem. 

W suchych liściach 
lecących z szelestem, 
w barwnych liściach, 
czerwonych i złotych, 
co nad ziemią się kładą  
pokotem... 
                                Hanna Zdzitowiecka 
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Gazetka Szkoły 
Podstawowej w Resku  
im mjr H. Sucharskiego 

 Książka jest powieścią zabar-
wioną fantastyką. Mnie osobiście podo-
ba się wyposażenie aniołów w jedno 
skrzydło. Polecam tę książkę wszystkim, 
którzy mają ochotę przeczytać lekką 
powieść z elementami fantastycznymi.         

                  Aleksandra Adamowicz kl. VI b                                                                                           

Lubię czytać. 

 Ja i moja koleżanka w trze-

ciej klasie czytałyśmy lekturę pt. “O 

psie, który jeździł koleją”.  

Lektura ta zaciekawiła nas bardzo . 

Była to bardzo wzruszająca opowieść. 

Pies, który został opisany w tej 

książce ginie ratując małe dziecko.  

Wraz z koleżanką uważam, że lektura 

ta była bardzo ciekawa. Zachęcamy do 

przeczytania tego właśnie opowiadania. 
   Natalia Maćkowiak i Pola Olbrich IV b                                                                       

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

Tytuł: Cień anioła 

Autor: Iwona Czarkowska. 

„Czasem wystarczy dobrze się rozej-
rzeć żeby zobaczyć anioły”. 

 W czasie wakacji przeczytałam 
kilka książek. Jedną z nich była książka 

napisana przez Iwonę Czarkowską pt. 
„Cień anioła”. 

 Książka opisuje Karola Sobotę, 
który nie wyróżnia się niczym szczegól-
nym. Ma podobne problemy i zaintere-
sowania jak inni jego koledzy. Jest jed-
nak coś, co go wyróżnia. Karol ma dar 
widzenia Aniołów. 

 Wszystko zaczyna się od dnia, 
w którym Karol wpada na człowieka z 
jednym skrzydłem, a później na kolejne-

go i następnego. Karol myślał, że to 
jakiś żart. Okazuje się, że ci ludzie znik-
nęli za zdjęć, które im zrobił. W ciągu 
kilkunastu dni bohater poznaje wiele 
postaci – mniej lub bardziej przyjaznych. 

WARTO PRZECZYTAĆ !!! 

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

Nakład : 30 szt. 

Cena : 50gr 


