
DEN w Zespole Szkół w Resku 

01.09.2018 r. 79. Rocznica wybuchu II wojny 

światowej               

03.09.2018 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 

2018/19               

23.09.2018 r. Sprzątanie Świata         

28.09.2018r. Uroczyste odsłonięcie pomnika im. 

mjr. H. Sucharskiego, przedstawienie „Gloria 

Victis—Chwała zwyciężonym” - w Centrum Kul-

tury; ślubowanie trzecioklasistów na sztandar 

szkoły              

30.09.2018r. Dzień Chłopaka             

14.10.2018r. Dzień Edukacji Narodowej 

18.10.2018r. Pasowanie na pierwszoklasistę      

26.10.2018r. Dzień Ziemniaka          

31.10.2018r. Halloween 

Wybrane przysłowia na jesień: 

„Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień” 

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

„Jesień bezdeszczowa, zima wiatrowa”  

 „Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima” 

 KALENDARIUM: 

 DEN oczami dzieci 2 

 Dzień Chłopaka 2 

 Zbiórka śmieci—
sprzątamy teren wokół 

szkoły 

2 

 Ślubowanie trzeciokla-
sistów na sztandar szko-

ły  

2 

 Pierwszaki pełnopraw-
nymi uczniami, czyli 

pasowanie 

2 

 Rebusy i jesienne łami-
główki  

3 

Wierszyki o tematyce 
jesiennej 

4 
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Na niebie jasne świeci słońce , na dworze jesień w krasie swej. Październik złotem dziś powitał  

Nauczyciela Dzień. Kochani drodzy wychowawcy, bardzo prosimy, abyście o wszystkich 

troskach i kłopotach zapomnieli choć na kilka chwil. 

Wszystkiego najlepszego życzy Redakcja 



Pan dyrektor przywitał 

zebranych gości. Mówili-

śmy wierszyki o anio-

łach, były oklaski. Wrę-

czanie dyń - dla każdego 

pracownika szkoły to 

najweselsza część uro-

czystości. 

Olek Sobczak  

21 września uprzątnęliśmy teren wo-

kół szkoły. Po wyczerpującej pracy 

przyszedł czas na relaks. 

Zbierałam kasztany, jadłam kiełbaskę, 

piłam herbatę, bawiłam się. Pogoda 

dopisała. Ania Wołodko 

Sprzątanie świata 

DEN oczami dzieci 

Str. 2  

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej śpiewaliśmy piosenki  pt.: 

„Słowa dla naszej pani” i  „Piosenka na dobry początek”. Mówili-

śmy wierszyki o szkole, były oklaski. Na zakończenie wręczono 

dynie – nauczycielom, innym pracownikom oraz gościom zaproszo-

nym na uroczystość.  Nataniel Badura  

Pan dyrektor mówił o trudzie nauczycieli, dzięki nim może-

my się uczyć. Są wspaniali, pomagają nam w nauce. W do-

wód wdzięczności śpiewaliśmy im piosenki: „Dzwonek znowu 

woła nas” i „Słowa dla naszej pani”. Dziękujemy Wam!  

    Uczniowie klasy II a  

Kiedy dzień jest chłopaka, to dziew-

czyny są miłe i przyjazne, pomagają 

nam w kłopotach. W tym wesołym 

dniu byliśmy na placu, bawiliśmy się 

w chowanego – zaklepanego, w ber-

ka. Znaleźliśmy ciekawe kryjówki, 

było wesoło. Dostaliśmy zabawkowe 

auta na pilota. Szkoda, że taki spe-

cjalny dzień jest tylko raz w roku. 

Seweryn kl. II b  

Pani nam opowiedziała o pojemni-

kach. Niebieski jest na szkło, żółty 

na plastik, zielony na papier, a czer-

wony na metal. Śmieci trzeba segre-

gować, bo mogą się ponownie przy-

dać, a to się nazywa "Recykling". 

Oliwia Kopka  

kl. Ia, wychowawca— p. Beata Madej 

kl. Ib, wychowawca—p. Renata Roszyk 

kl. Ic, wychowawca—p. Anetta Kulesza 
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  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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Gazetka kl. I - III Szkoły 
Podstawowej w Resku  
im. mjr. H. Sucharskiego 

Zapraszamy do odwiedzania na-

szych stron: 

zsresko.pl oraz  

www.facebook.com/gimresko/ 

Szkoła Podstawowa  
72 –315 Resko 

  

„Dzisiaj Dzień  Nauczyciela,     

no i właśnie przy tym święcie 

Staś odrobione lekcje 

przyniósł 

pani dziś w prezencie!” 

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

 Nakład : 30 szt. 

Cena : 1 zł 

 

 


