
100. rocznica odzyskania Niepodległości przez 

Polskę—Mazurek Dąbrowskiego w wykonaniu kl. 

I—III 

01.11.2018 r. Święto Zmarłych             

11.11.2018 r. 100. Rocznica odzyskania Niepod-

ległości przez Polskę                                     

30.11.2018r. Andrzejki                        

03.12—24.12.2018 Roraty                       

06.12.2018r. Mikołajki                                              

09.12.2018r. W poszukiwaniu zielonej choinki   

13.12.2018r. Wieczorek poetycki o tematyce 

bożonarodzeniowej                                            

24.12.2018r. Wigilia                                          

25.12.2018r. Boże  Narodzenie Christmas Day     

31.12.2018r. Sylwester    

Wybrane przysłowia na zimę: 

„Czwarty grudzień jaki, cały grudzień taki” 

„Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu i kwietniu plucha (deszcz)” 

„Pogoda grudniowa—wody połowa, lodu połowa”  

 „Może w styczniu, może w grudniu, może jutro popołudniu (nie wiado-

mo, kiedy)” 

 KALENDARIUM: 

 Andrzejki na świetlicy 2 

Udział w apelu z okazji 
Dnia Niepodległości 

2 

 Wizyta Mikołaja i śnie-
żynek 

2 

 Wieczorek poetycki 2 

Nie pal przy mnie pro-

szę! 
2 

Działania Samorządu 

Uczniowskiego 
2 

  Rebusy i jesienne łami-
główki  

3 

Wierszyki zimowe, ak-
centy świąteczne 

4 

Świetlicowy konkurs 
bożonarodzeniowy 

4 

W tym numerze: 

listopad/grudzień 2018 

Gazetka kl. I - III Szkoły Podstawowej w Resku  
im. mjr. H. Sucharskiego 

 Rok szkolny 2018/19, Numer 2 

 
 

Wesołych Świąt! Bez zmartwień, z barszczem, z grzybami, z karpiem, z gościem, co niesie 

szczęście! Czeka nań przecież miejsce. Wesołych Świat i szczęśliwego Nowego Roku 2019! 

Merry Christmas and a happy New Year! 

Życzy Redakcja 



Co to znaczy niepodległość? 

Jesteśmy samodzielnym państwem, 

nie mamy wrogów. 

Co robimy w święto niepodległości? 

Śpiewamy Hymn. 

Co to jest święto niepodległości?  

Żołnierze walczyli o Polskę i 11 listo-

pada ogłoszono, że jesteśmy wolni. 

Nasze granice znów pojawiły się na 

mapie. 

  Natan Badura 

 W piątek 14 grudnia 2018 r. W naszej szkole odbył się wieczorek 

poetycki. Na tym spotkaniu zgromadziło się wiele osób m.in. dzieci, które 

są uczniami naszej szkoły, nauczyciele oraz rodzice. Uczniowie klas 

pierwszych, drugich i trzecich recytowały wiersze. Śpiewaliśmy piosenki, 

jedną z nich w języku angielskim. Na koniec tego spotkania udekorowali-

śmy pierniczki kolorowym lukrem i posypaliśmy kolorową posypką. To 

było miłe spotkanie. 

            Samorząd Uczniowski I-III 

     Oliwier Mańkowski 

Wieczorek poetycki 

100. rocznica odzyskania niepodległości przez 
Polskę—udział w uroczystym apelu w Zespole 
Szkół 

Str. 2  

Dzień Niepodległości 

Na rynku przed Urzędem Miasta 

śpiewaliśmy wspólnie z mieszkańca-

mi Reska hymn narodowy – 4 zwrot-

ki. Do śpiewania zaprosił burmistrz 

pan Arkadiusz Czerwiński. 

  Olek Sobczak 

Andrzejki na świetlicy 

Mikołajki 

Dzień Niepodległości 11.11.2018 

Apel rozpoczął się o 11:00 w gimnazjum. 

Oglądaliśmy przedstawienie o II wojnie światowej.  Ważne, że 

widziałam grę aktorską chłopców ze starszych klas, w uszach 

brzmiał wystrzał karabinów. 

     Oliwia Kopka 

Nie pal przy mnie proszę! 
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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 . 

      Robienie notatek w formie mapy myśli 
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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 

„O jednej porze, raz do roku, w zimowej nocy 

ciemnym mroku, gdzieś, gdzie nie sięga wzrok, 

schodzi się z rokiem rok”.  Ludwik Jerzy Kern 

„Nad Betlejem gwiazdka 

świeci...jedźcie za nią drogie 

dzieci i dziecinie tej maleńkiej 

na kolanach złóżcie dzięki, że 

dziś zbawić świat przychodzi: 

Bóg się rodzi! Bóg się rodzi!” 

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

 Nakład : 30 szt. 

Cena : 1 zł 

„Pada śnieg, prószy śnieg, bielutki jak mleko. W sklepach 

gwar, w sklepach ruch: Gwiazdka niedaleko!”      

 Józef Czechowicz 

W dzień Bożego Narodzenia radość Bożego 

stworzenia; ptaszki do szopy zlatują,                  

Jezusowi wyśpiewują!           Kolęda z Kujaw 

Święta po angielsku 

Świetlicowy konkurs bożonarodzeniowy 


