
 Życzenia dla nauczycieli!!! 

01.10.2016 r. – Międzynarodowy Dzień Muzyki 

02.10.2016 r. – Europejski Dzień Ptaków 

04.10.2016 r. – Światowy Dzień Dobroci dla Zwierząt 

05.10.2016 r. - Światowy Dzień Nauczyciela 

09.10.2016 r. - Światowy Dzień Poczty 

14.10.2016 r. – Dzień Edukacji Narodowej 

16.10.2016 r. – Dzień Papieża Jana Pawła II  

19.10.2016 r. – Dzień Ratownika 

24.10.2016 r. – Dzień ONZ 

30.10.2016 r. - Zmiana czasu na zimowy 

31.10.2016 r. – Halloween 

31.10.2016 r. – Światowy Dzień Oszczędności 

 Życzymy wszystkim nauczycielom : 

zdrowia, szczęścia, dobrych uczniów, 

wstawiania najlepszych ocen, uśmiechu     

na co dzień, dążenia do realizacji marzeń    

i dużo pozytywnych dni.  

Uczniowie klas IV a i b  –  Klub polonisty  

 KALENDARIUM: 

Ważne tematy: 

 Dziękujemy nauczycielom za ich 

trud i czas nam poświęcony — 

życzenia ! 

 Wycieczki waszych kolegów         

z klasy III a i IV—VI 

 Co ciekawego działo się w IV b? 

 Ciekawa relacja z obchodów Dnia 

Nauczyciela 

 Kolejny wieczorek poetycki już 

za nami! 

 W VI a odbyła się  filmowa,       

co tam się działo? 

 Przeczytaj wiersze swoich      

koleżanek!!! 

 Wycieczka do Dziwnów-
ka kl.  III a 

2 

 Z życia klasy IV b 2 

 Wycieczka  do Przele-
wic i Gryfina 

2 

 Relacja  z Dnia Nauczy-
ciela 

3 

 Wieczorek poetycki 
„Zdrowo żyj” 

3 

 Noc filmowa w VI a 3 

 Twórczość uczniowska  4 

W tym numerze: 

PAŹDZIERNIK 2016 
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Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona. 

 Wybrane przysłowie na październik: 

Mgła pachnąca podgrzybkami, 

nić pajęczyn i kasztany... 

Wiatr szepczący wciąż o lecie, 

złoty deszcz i jeż w berecie... 

Dywan z liści, barw bez liku... 

Świat jest piękny  

w październiku! 

http://www.kalendarzswiat.pl/swiatowy_dzien_poczty/


We wrześniu 2016r. byliśmy 

na trzydniowej wycieczce w Dziwnów-

ku. Było tam bardzo ciekawie. Na po-

czątku kąpaliśmy się w basenie. Pan 

ratownik uczył nas pływać. Uczestni-

czyliśmy w różnych animacjach. Było 

ognisko, tam piekliśmy kiełbaski. Po 

południu poszliśmy na plażę. Tam odby-

ły się zawody sportowe. Bawiliśmy się 

na plaży, budowaliśmy zamki. Uczest-

niczyliśmy w dyskotece.                             

Wzbogaceni o nowe doświad-

czenia, pełni wrażeń wróciliśmy          

do szkoły. 

Lena Szawarska klasa III a 

W dniach 19-21 września 
2016r. byliśmy na wycieczce inte-

gracyjnej nad morzem w Dziwnów-

ku. Było tam bardzo ciekawie. Kąpa-

liśmy się w basenie. Pan ratownik 
uczył nas pływać. Uczestniczyliśmy 

w animacjach. Naśladowaliśmy róż-

nych wykonawców. Mieliśmy dysko-
tekę. Wszyscy się dobrze bawili.   

Piekliśmy kiełbaskę. Jedliśmy pie-
czonego ziemniaka i jabłko. Mieli-

śmy też morski chrzest. Bawiliśmy 
się na plaży i na placu zabaw. Byli-

śmy na spacerze w Dziwnowie. W 

ostatni dzień wycieczki mieliśmy 
niespodziankę. Tą niespodzianką 

była jazda na gokartach.  

Bardzo mi się podobało my-
ślę, że nasza klasa jest teraz jedną 

rodziną. 

 Szymon Najderek klasa III a 

roślin, z których nic nie można było zry-
wać, chodziliśmy tam prawie półtorej go-
dziny.  Po zwiedzaniu poszliśmy do kawia-
renki. Następnie pojechaliśmy na basen do 
Gryfina, gdzie byliśmy około 3 godzin. Po 
basenie pojechaliśmy do Mcdonalda             
i do domu. Przed  szkołą byliśmy około 
godziny 20:00.  

Wycieczka trwała 12 godzin i bar-
dzo nam się podobała. Mamy nadzieje, że 
taka wycieczka będzie jeszcze miała miej-
sce.  

Wiktoria Dworakowska i Pola Olbrich  

                           kl IV b  

 Dnia 01.10.2016(w sobotę) były-
śmy  w kilku miejscach z czterema pania-
mi: z panią Agnieszką Kmieć, Bożeną Me-
ger, Alicją Bilską i z Panią Moniką Lipką.    

    Pierwsze miejsce, które od-
wiedziliśmy to był Myślibórz, tam znajdo-
wała się kaplica i kościół z przecię-
tym obrazem. W kaplicy był sklepik i sal-
ka, w której siostra zakonna opowiadała 
nam o siostrze Faustynie. Ta siostra za-
konna rozmawiała z Panem  Bogiem, wi-
działa go i miała swój pamiętnik, w któ-
rym zapisywała wszystkie rozmowy z Pa-
nem Jezusem. Potem pojechaliśmy do 
ogrodu dendrologicznego w Przelewicach, 
tam Pani opowiadała nam o różnych ga-
tunkach drzew,  widzieliśmy różne okazy 

 Wycieczka do Przelewic i na basen w Gryfinie 

  W czwartek 13 październi-

ka do szkoły przyjechał fotograf      

i robił wszystkim klasom zdjęcia. 

Można było zrobić zdjęcia grupowe 

lub jakie kto chciał, był duży wybór. 

Można było zrobić zdjęcie z kole-

żanką lub z kolegą. 

Nasza klasa zrobiła zdjęcie grupowe 

i większość klasy skorzystała z innej 

oferty, która była zaproponowana 

przez fotografa. 
                Natalia Janicka kl. IV b  

               Dzień Chłopaka w naszej kla-

sie odbył się 30 września. Z tej okazji 

nasza wychowawczyni zorganizowała 

dyskotekę oraz poczęstunek.  

W trakcie dyskoteki odbywały się różne 

gry i zabawy. 

   Chłopcy w prezencie dostali zabawne 

breloczki. Wszyscy się świetnie bawili.  

             Pola Olbrich  i Hania Kurszewska -  

klasa IV b  

 Z życia klasy  IV b 

"Każda książka jest żywym 

stworzeniem ... Każda ma 

duszę i każda ma serce." 

"Szatan z siódmej klasy"   

K. Makuszyński 

 Wycieczka do Dziwnówka klasy III a 
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 14.10.2016 roku w naszej 
szkole odbyła się uroczystość z oka-
zji dnia Edukacji Narodowej.        
Na uroczystości tej zgromadzili się 
nauczyciele, zaproszeni goście oraz 
uczniowie. Uczniowie przygotowali 
program artystyczny. Były wiersze i 
piosenki. Podczas trwania uroczy-
stości odbyło się pasowanie na 

ucznia. 

 Była też przemowa burmi-
strza oraz innych zaproszonych go-
ści. Pani dyrektor podziękowała 

wszystkim, za przybycie, podzięko-
wała również dzieciom za przygoto-

wany program. 

 Po całej uroczystości roze-
szliśmy się z wychowawcami do 
klas. Uczniowie składali życzenia, 
oraz wręczali kwiaty. Dzień był bar-
dzo miły i pozostanie nam długo w 

pamięci.    

             Natalia Maćkowiak kl. IV b  

 W piątek 14 października w Dniu 

Nauczyciela mięliśmy dzień wolny 

od zajęć lekcyjnych. 

 W tym dniu dzieci z róż-

nych klas przynosili do szkoły pięk-

ne kwiaty dla swoich nauczycieli, 

żeby im podziękować za ich pracę. 

Trzy pierwsze godziny spędziliśmy 

w klasach z naszymi wychowawca-

mi. Później był apel z okazji Dnia 

Nauczyciela, na którym trzecie kla-

sy i starsi koledzy mięli występy 

artystyczne. 

Po występach nauczyciele dostali po 

jednej małej ozdobnej dyni. 

W tym dniu odbyło się też paso-

wanie pierwszoklasistów na 

uczniów naszej szkoły.  

             Natalia Janicka kl. IV b  

 Dzień Nauczyciela 

biliśmy także piramidę żywienio-

wą- rysując i kolorując produkty 

pokarmowe zdrowe i te mniej 

zdrowe. Mogliśmy także potań-

czyć i pośpiewać po angielsku. 

Było jak zwykle bardzo miło i we-

soło. Już nie możemy się doczekać 

kolejnego wieczorku. 
               Ada Ostrowska klasa VI a     

 Pierwszy w tym roku wie-

czorek poetycki odbył się pod ha-

słem ''Zdrowo żyj!''. Czytaliśmy i 

recytowaliśmy wiersze o zdrowym 

odżywianiu. Najbardziej podobało 

mi się kiedy recytowała Pani Beata 

Madej, ponieważ jej interpretacja 

wiersza była bardzo żywiołowa. W 

rolach głównych na wieczorku wy-

stąpiły nasze pluszaki – świeżaki 

biedronkowe. Przy herbatce i cia-

steczkach czas nam umilała grając 

na pianinie Zuzia Kędzierska. Zro-

 Z 7 na 8 października nasza 

wychowawczyni pani Dominika Walen-

tynowicz zorganizowała naszej klasie, 

szóstej ''a'' noc filmową, na której 

świetnie się bawiliśmy. Najpierw każdy 

z nas się rozpakował i wybrał miejsce 

gdzie będzie spał. Później zaczęliśmy 

grać w różne gry zespołowe :w króla, 

szura i ziemniaka. Kiedy zgłodnieliśmy 

Pani zamówiła nam pizzę - była pyszna. 

Następnie zaczęliśmy oglądać filmy,   

w trakcie, których odbyła się walka na 

poduchy. Oglądaliśmy  ''Dzień Niepod-

ległości'' i ''Jestem Legendą''. Przy 

bajce ''Sekretne życie zwierzaków 

domowych'' powoli „odpadaliśmy jak 

muchy”, zasypiając gdzie kto padł.    

To była bardzo fajna noc. Chętnie ją 

powtórzymy.... 
               Ada Ostrowska klasa VI a  

 Wieczorek poetycki — Zdrowo żyj! 

Noc filmowa w VI a 
Dnia  14 października w naszej 

szkole odbyła się uroczysta akademia z 

okazji Dnia Edukacji  Narodowej . 

Uczestniczyli w niej nauczyciele, pra-

cownicy szkoły, zaproszeni goście, ucz-

niowie wszystkich klas. Na początku 

pani dyrektor Violetta Dynarska-

Adamowicz dokonała pasowa-

nia  uczniów pierwszych klas. Później 

uczniowie klas trzecich i czwartych 

przedstawili swój program artystyczny. 

Następnie przedstawiciele klasy 4-6 

wręczyli dyniowe  upominki. 

Joanna Przybyłek kl. IIIa   

„Nauczyciel widzi więcej 

niż tylko twarze dzieci – 

stara się zobaczyć  

ich dusze.” 

B. Cage 
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                Woda  

Woda, żywioł niebezpieczny  lecz do życia jest konieczny. Konieczny jest dlatego Bo życie nie istnieje bez niego. Woda tworzy także jeziora, rze-ki i morze 
Chrońmy, nie zanieczyszczajmy bo to nam nie pomoże. Oszczędzajmy więc wodę,  aby chronić przyrodę.  

Julia Mańkowska klasa 3a 
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Gazetka Szkoły 
Podstawowej w Resku  
im mjr H. Sucharskiego 

Dla mego kuzyna, 

piszę ten wiersz, 

bardzo go lubię, 

i on o tym wie, 

choć jest jeszcze mały, 

to wiele nas łączy. 

Bo dużo z nim byłam, 

i dużo zwiedziłam. 

Kolejne wakacje z nim były udane, 

choćby kąpiele w basenie nam dane! 

Byłam z nim we Wrocławiu 

i nawet w Krakowie. 

Całe wakacje udane, wesołe. 

Mój powrót do szkoły, 

jego do niani... 

I w każdej chwili się spotykamy. 

I kto nas zna tak właśnie powie, 

że my się kochamy po prostu we dwoje. 

 
       Aleksandra Jarzębska  kl. VI b 

Ogień 

 

Ogień jest parzący 

 no i też gorący.  

Jest bardzo cieplutki  

a czasem malutki. 

 Malutki jest wtedy 

 gdy jest na zapałce  

i w dodatku parzy palce. 

Wody się boi, 

ale w miejscu stoi. 

I ruszyć się nie może 

bo czuje się jak w wodzie, 

Ale to jest niemożliwe 

 przecież ogień w wodzie zgaśnie 

No właśnie! 

No i to jest morał taki, 

Że ten ogień jest nijaki. 

 

Julia Mańkowska klasa 3a 

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

Mała dziewczynka, Misia 

miała słodkiego Rysia, 

który chciał zbiec do lasu, 

ale mu zabrakło czasu. 

  

Rysiu miał dzikie myśli. 

Chciał się bujać na wiśni. 

Kot ten miał swoje życie i wy-

biegał 

z domu o świcie. 

  

Wracał, gdy poczuł głód, 

bo by okropnie schudł. 

Miał przyjaciela w białym psie, 

który Luna nazywał się. 

 
           Dominika Latawiec kl. VI c       

 

 

 

 Twórczość uczniowska 

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

Nakład : 30 szt. 

Cena : 50gr 


