
 Skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Resku stanowią: 

Stanisław Biliński klasa pierwsza 

Kacper Jagodziński klasa pierwsza 

Julian Piórkowski klasa druga 

Wojciech Tomala klasa trzecia 

Lena Znajewska klasa trzecia 

Filip Zieliński klasa trzecia 

Marcelina Kęsy klasa trzecia  Opiekun p. Renata Gajdzis 

05.10.2017 r. Uroczyste pasowanie na 

ucznia klasy pierwszej 

14.10.2017 r. Dzień Edukacji Narodowej 

w Zespole Szkół w Resku 

24.10.2017 r. Wieczorek poetycki 

31.10.2017 r. Halloween, czyli „strachy 

na lachy” 

Wybrane przysłowia na październik 

„Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima”.                            

„Październik stoi u dwora, wykop ziemniaki z pola „Gdy październik mroźny, to nie        

będzie styczeń groźny”.           

„Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza ‘’.          

„Październik stoi u dwora, wykop ziemniaki z pola ‘’.     

„Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju”.          

„W październiku, gdy liść z drzewa niesporo opada, późną to wiosnę zapowiada ‘’. 

„Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami”.      

„Gdy październik mokro trzyma, zwykle potem ostra zima”. 
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14 października—Dzień Edukacji 

Narodowej 

Życzymy wszystkim nauczycielom 

po stokroć zdrowia, niewyczerpa-

nych sił i energii, potrzebnych do 

kształcenia młodych pokoleń, oraz 

wszelkiej pomyślności w życiu 

osobistym. Najserdeczniejsze ży-

czenia składamy z tej okazji rów-

nież wszystkim pracownikom 

szkoły, bez któ-

rych nasza pla-

cówka by nie 

istniała. 



Wycieczka  

Dnia 16 października pojechali-

śmy do Miłogoszczy. Przywitał nas 

pan leśniczy, który opowiadał o 

różnych zwierzętach  i oprowadził 

nas po szkółce leśnej, w której było 

dużo rodzajów drzew. Przy okazji 

pozbieraliśmy wiele liści do stroika 

klasowego. Pod koniec wycieczki 

jedliśmy kiełbaski z grilla. Była to 

bardzo pożyteczna lekcja. 

Marta Chudobska klasa IIId 

Dnia 24 października odbył się wieczorek poet-

ycki poświęcony Wandzie Chotomskiej.  

Wanda Chotomska napisała 200 książek dla 

dzieci, wśród nich wiele wierszy. Niektóre czyta-

liśmy , np. "Brązową piosenkę", w połączeniu z j. 

angielskim, oraz robiliśmy prace plastyczne i 

częstowaliśmy się słodyczami. Z angielskich słó-

wek zapamiętałam:  

hedgehog - jeż, chocolate- czekolada, che-

snuts- kasztany, mushroom- grzyby 

 Zachęcam do chodzenia na kolejne wieczorki 

poetyckie. Lena  Znajewska kl. IIIb 

Wieczorek poetycki w Zespole Szkół 

„Najcenniejszym darem życia jest 

dar miłości, która jest naszą siłą w 

trudnych momentach i tarczą 

odgradzającą nas od zła”. 

Wędrówki z  jesienią w tle 

Str. 2  

„Gromadź skarby mądrości—one 

zawsze procentują”. 

Zajęcia przyrodnicze na terenie Nadleśnictwa Resko Samorządu Uczniowskiego klas I- III 

W poniedziałek, 9 października 2017r. wybraliśmy się do Nadleśnictwa  przy ul. Chopina w Resku.  Spo-

tkaliśmy się tam z panią Anną Fedak,  specjalistą Służby Leśnej ds. ochrony lasu , która oprowadziła nas po tere-

nie Nadleśnictwa, opowiadając przy tym ciekawostki przyrodnicze.  

 Dowiedzieliśmy się o życiu zwierząt w lesie i warstwach lasu.  Poznaliśmy nazwy roślin, najczęściej wystę-

pujących w naszych pobliskich lasach.  Zobaczyliśmy hotele dla owadów i jak wyglądają  skrzynki lęgowe dla pta-

ków.  

Gospodarze przygotowali dla nas również ognisko, na którym z piekliśmy sobie kiełbaski. Na zakończenie 

każdy z nas otrzymał pamiątkową książeczkę. To była naprawdę wspaniała wycieczka. Na pewno  na długo zapa-

miętamy „zieloną lekcję”. Uczniowie SU (kl. I – III). 
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Rusz głową—rebusy i łamigłówki 

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

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

Naklad 30 sztuk 
Cena 1 zł 

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

 Pasowanie na pierwszoklasistę 

        5 X 2017r.   

„Ślubuję być dobrym uczniem,  Dbać o honor  mojej szkoły i 

klasy. Będę uczył się dobrze, służył pomocą słabszym, słuchał 

nauczycieli i przełożonych. Postawą swoją będę sprawiał radość 

wychowawcom i rodzicom, by wyrosnąć na dobrego człowieka i 

wzorowego Polaka”. 

Uczniowie klasy Ia Szkoły Podstawowej    w 

Resku serdecznie dziękują Dyrekcji  LM Wind Power 

Blades Poland Sp. z o.o.- Goleniów, zachodniopomor-

skie za niezwykłe uświetnienie pasowania uczniów 

poprzez zafundowanie  i wręczenie pamiątkowych upo-

minków- kubków    z historią wiatraków, worków do 

noszenia ubrań sportowych i słodkości. 

Wymienione przedmioty będą długo służyły, a 

informacje o fundatorach utrwalą się w naszej pamięci. 


