
 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Zespole 

Szkół w Resku 

01.09.2017 r. 78. Rocznica wybuchu II wojny 

światowej 

04.09.2017 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 

2017/18 

09.09.2017 r. Dzień Pierwszej Pomocy 

10.09.2017 r. Dzień drzewa 

12.09.2017 r. Dzień Zdrowia Jamy ustnej 

27.09.2017 r. Sprzątanie Świata  

30.09.2017 r. Dzień chłopaka 

Wybrane przysłowia na wrzesień: 

„Im głębiej w jesień grzebią się robaki, tym bardziej zima da się we znaki” 

 „Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń”          

 „Otóż wrzesień, a więc jesień, gospodarze ręce w kieszeń” 

 KALENDARIUM: 

Ważne tematy: 

  Wyniki XIV Gminnego Kon-

kursu Ortograficznego 

 Relacja z biegów majowych 

 Co się działo na Festynie 

Rodzinnym? 

 Ważne wydarzenia z życia 

klasy III a  

 Ciekawostki z warsztatów 

dziennikarskich! 

 Sukces na kolejnym konkur-

sie mitologicznym! 

  Szóstoklasiści w Kopenha-

dze! 

 Uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego 

1 

Dzień Ziemniaka w kl. III 
a i III c 

2 

 Sprzątanie świata 2 

 Kącik wielbiciela zwie-
rząt 

3 

 Rebusy i krzyżówki 3 

Wspomnienia z obozu 
językowego 

4 

W tym numerze: 

WRZESIEŃ 2017 

Gazetka Szkoły Podstawowej w Resku  
im mjr H. Sucharskiego 

 Rok szkolny 2017/18, Numer 1 

 
 

23 września - pierwszy 

dzień kalendarzowej jesieni 

Pierwszego września  

Małe pierwszaki do szkoły spie-

szą. 

Będą uczniami! 

Trochę się boją, a trochę cieszą… 

Ktoś z trzeciej klasy biegnie tuż 

obok i macha w biegu -  

Miło po lecie jest znowu spotkać 

swoich kolegów 



 27 września uczniowie kla-

sy III a i III c SP wraz z rodzicami 

i wychowawczyniami wzięli udział 

w Święcie Pieczonego Ziemniaka. 

Impreza odbyła się na boisku 

Szkoły Podstawowej. Podczas spo-

tkania uczniowie dowiedzieli się 

skąd wziął się ziemniak w Polsce, 

rywalizowali w konkurencjach 

sportowych i plastycznych oraz 

popisywali się wiedza na t ziem-

niaka. W trakcie zabawy były pie-

czone kiełbaski i oczywiście ziem-

niaki. Spotkanie bardzo się podo-

bało, wszyscy się dobrze bawili. Dziękujemy naszym wspaniałym 

rodzicom, którzy jak zawsze byli nie do zastąpienia i pomogli w 

organizacji. Mamy nadzieję, ze jeszcze nie raz się tak pobawimy. 

      Wychowawcy klas 

Szkoła filialna w Łosośnicy 

wzięła udział w akcji Sprząta-

nie Świata. Uczniowie szkoły 

oraz przedszkolaki wyzbierali 

wszystkie śmieci w otoczeniu 

szkoły, po czym pobawili się na 

świeżym powietrzu, a na koniec 

zjedli kiełbaski z grilla przygo-

towane przez Panią Halinkę i 

Pana Janusza. 

Sprzątanie świata 

„Mądrość tworzy,  głupota 

niszczy.” 

Dzień ziemniaka 

Str. 2  

Dnia 27 września 2017r. wyruszyli-

śmy na wycieczkę w stronę parku. Trudno 

sobie wyobrazić, co ludzie wyrzucają: szkło, 

papierosy, puszki i różne papiery od cukier-

ków i chrupek. Zaopatrzyliśmy się w ręka-

wiczki i worki. Nagrodą za wysiłek były kieł-

baski z chlebem i ketchup. Bardzo miło spę-

dziliśmy ten dzień, pogoda dopisała. 

    

 Uczniowie klasy trzeciej SP Resko 



„Mądre słowa są ozdobą ust. 

Mądre myśli—klejnotem 

duszy.” 

Str. 3 Rok szkolny 2017/18, Numer 1 

Czy wiesz, że…  

…królików nie wolno podnosić za uszy. 

Czy wiesz, że…  

…podstawą króliczej diety jest siano, woda i zielenina. 

Czy wiesz, że…  

…królikom nie wolno podawać ludzkiego jedzenia. 

Czy wiesz, że…  

…króliki należą do rzędu zajęczaków, a nie gryzoni. 

Czy wiesz, że… …króliki powinny biegać kilka godzin dzien-

nie.   

Czy wiesz, że…  

…trociny z drzew iglastych są niewskazane jako podściółka. 

Czy wiesz, że…  

…króliki powinno się szczepić na myksomatozę i pomór. 

Czy wiesz, że…  

…króliki przeważnie nie lubią być noszone na rękach. 

Czy wiesz, że…  

…siano i woda powinny być dostępne 24 godziny na dobę 

Czy wiesz, że…  

…króliki żyją przeciętnie 8-10 lat 

Kącik wielbiciela zwierząt - ciekawostki o 

królikach 

Trzy pierwsze osoby, które rozwiążą prawidłowo wszystkie łamigłówki, otrzymają upominki. Rozwiązania 

proszę przekazać p. Justynie Walczykiewicz– nauczycielowi j. angielskiego . 



 
Jak nie kochać jesieni...  

 

Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, 

Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących. 

Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły, 

Czekając na swych braci, za morze lecących. 

 

Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych, 

Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych. 

Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc, 

Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty. 

 

Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej, 

Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci. 

Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma. 

Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci. 

 

Jak nie kochać jesieni, siostry listopada, 

Tego, co królowanie blaskiem świec rozpocznie. 

I w swoim majestacie uczy nas pokory. 

Bez słowa na cmentarze wzywa nas corocznie. 

  
Tadeusz Wywrocki 

Redakcja: 
Wiktoria Bus, Marta Chudobska, 
Magdalena Zagert, Olimpia Bas, 
Dominika Brodowska, Franciszek 
Lewandowski, Aleksander Basałyga, 
Amelia Wicińska, Justyna Opas, Karol 
Pasieka 
 
Opiekun—Justyna Walczykiewicz 
Współpraca-wychowawcy kl. I-III 

Gazetka Szkoły 
Podstawowej w Resku  
im mjr H. Sucharskiego 

Zapraszamy do odwiedzania na-

szych stron: 

zsresko.pl oraz  

www.facebook.com/spreskoo/ 

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

 W dniach 19 – 23 lipca 2017r., w okresie wakacji, 
uczniowie z SP Resko, SP Starogard, Gimnazjum i liceum z 
Reska uczestniczyli w specjalistycznym obozie językowym 
Euroweek, współfinansowanym z funduszu UE. Już po raz 
szósty taki obóz został zorganizowany dla uczniów z naszej 
gminy. 

W malowniczej miejscowości Międzygórze, położonej w Kotlinie 
Kłodzkiej, 5 dni uczniowie intensywnie pracowali, łącząc przy-
jemne z pożytecznym. Mieli okazję w przyjemny i nowatorski 
sposób doskonalić znajomość języka angielskiego. Zajęcia pro-
wadzili studenci – wolontariusze z różnych stron świata, którzy 
konwersowali z uczniami w j. angielskim. Poza tym, nasi ucznio-
wie spotkali się z przedstawicielami szkół z całej Polski, wymie-
niali się doświadczeniami podczas warsztatów oraz wspólnych 
projektów Pomiędzy zajęciami zwiedzali okolicę, odwiedzili śre-
dniowieczne miasteczko – Bystrzycę Kłodzką, z muzeum zapałek 

włącznie, dotarli również do Polanicy Zdroju, gdzie spróbowali źró-

dlanej wody. Nie sposób wspomnieć o urokach samego Międzygórza, 

gdzie w otoczeniu Gór Stołowych zachwycali się tamtejszą przyrodą i 

pięknem wodospadów. 

 

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

 Nakład : 30 szt. 

Cena : 1 zł 

Wspomnienia z obozu językowego 

Opiekę sprawowali nauczyciele: p. Justyna Walczykiewicz, 
p. Mariusz Walczykiewicz, p. Ewa Kwitanowska i p. Arka-
diusz Filasek—n-l ze Starogardu.            
Kolejny obóz już w połowie stycznia (okres ferii zimowych) 


