**************** 13 maja 2013 r. *****************
Słowo wstępne,
Drodzy Czytelnicy! W tym numerze
„Kleksa” chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę
na ciekawy materiał o tym jak witaliśmy
wiosnę. Na pewno spodoba się Wam nasz nowy
pomysł na Komiks Śniadaniowy.
Zapraszamy też do naszych stałych
działów. Miłej lektury☺
Redakcja

Ptaszki śpiewają, że nadchodzi wiosna,
Choć czasami zimno to pora radosna.
Gdy wychodzi słoneczko wszyscy się radują,
Kiedy na niebie są chmurki
Każdemu humor psują.
Dlatego ją kochamy, jest bardzo wesoła
Tak samo jak w marzeniach idealna szkoła
Zyguś ☺

W poprzednim, numerze „Kleksa” zamieściliśmy
dodatek o bezpieczeństwie w Internecie. Został on
wysłany na Ogólnopolski Konkurs „Bądź bezpieczny w
sieci”. Nasze starania zostały docenione. Otrzymaliśmy
wyróżnienie. Oprócz tego do naszej redakcji dotarł
także nowoczesny dyktafon, który z pewnością bardzo
nam się przyda, np. do przeprowadzania wywiadów.
Dziękujemy także Wam, drodzy Czytelnicy, bez
których gazetka by nie powstała.

Martyna☺

Relację z powitania wiosny w naszej szkole, w
zdrowym stylu znajdziecie na s. 2-3

Jak obchodziliśmy Światowy Dzień Książki
w naszej bibliotece? – s. 4
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„Niech moc będzie z nami”
W lutym tego roku nasza szkoła
przystąpiła do akcji „Stań po zielonej stronie
mocy” organizowanej przez Slam Poland.
Polega ona na tym, że uczniowie zbierają
zużyte płyty, pudełka po płytach, stare telefony,
baterie oraz ładowarki. Za zebrane odpady są
przyznawane odpowiednio punkty: płyta lub bateria
– 1 punkt, pudełko po płycie – 2 punkty, ładowarka
- 3 punkty, a telefon – 5 punktów. Szkoła i klasa w
powiecie oraz województwie, która zdobędzie
najwięcej punktów w akcji, otrzyma nagrodę w
postaci pomocy dydaktycznych.
Akcja „Stań po zielonej stronie mocy”
zakończy się dopiero 23 czerwca. Do tego czasu
zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału.
Olga☺

WIOSNA PEŁNĄ PARĄ :)

Czy wiesz, co jesz?

Klasa VI c prezentuje nowy Ekokiosk☺

Witaj, wiosno!

Chcę zachęcić Was do przeczytania Książki
pt. „Czy wiesz, co jesz?”. Książka ta została
ciekawie podzielona na rozdziały według posiłków,
a w każdym rozdziale na - produkty, które
zazwyczaj spożywamy, np. na śniadanie.
Autorka książki p. Katarzyna Bosacka
odkrywa w niej również prawdy i mity o produktach
spożywczych. Szczególnie polecam osobom, które
chcą
dowiedzieć się
czegoś więcej o
tym, co jemy.
Gabi M.:-)

Dzień
jogurtowy

21 marca nasza szkoła kolorowo powitała
wiosnę.
Dnia
Uczniowie klas IV-VI obejrzeli
27
marca
2013
przedstawienie, które przygotowała klasa 4a pod
w
naszej
opieką p. Emilii Kozłowskiej. Wszystkim bardzo
spodobało się to przedstawienie, ponieważ
szkole
Uczniowie prezentują truskawkowe „zdobycze”
młodzi aktorzy mówili w gwarze wielkopolskiej.
ogłoszone, że
Wszystkie klasy miały za zadanie przygotować
odbędzie się „Dzień jogurtowy”.
zdrowe śniadanie. Nasze starania oceniała komisja.
Wszyscy zastanawialiśmy się, co to może
Później wszyscy ze smakiem zjedli przyrządzone
znaczyć? Okazało się, że na sali gimnastycznej
przez siebie posiłki. Na koniec, by spalić kalorie p.
mogliśmy dowiedzieć się, co jest najlepsze na drugie
Tomasz Gargula zaproponował nam aerobik, na
śniadanie. Oczywiście jogurt! Mieliśmy okazję
którym wszyscy świetnie się bawili. Finałowym
posłuchać o właściwościach jogurtu i o witaminach,
punktem programu był Harlem Shake! Wszyscy
które zawiera. Kulminacyjnym momentem „Dnia
zgodnie stwierdzili, że Pierwszy Dzień Wiosny był
jogurtowego”
była
degustacja
jogurtów
naprawdę udany!
truskawkowych. Może jeszcze kiedyś odbędzie się taki
„smakowity” dzień. ☺
Martyna☺
Martisss
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NASZE SZKOLNE ŚNIADANIE Z OKAZJI PIERWSZEGO
DNIA WIOSNY:
Ciężka praca się opłaca!
– mówi
wychowawczyni klasy
IVb
Nasz pajacyk
wygląda jak żywy!Cieszą się
uczniowie klasy
VIb

Ślicznie! Na waszych
plakatach widać
prawdziwą wiosnę!

Nasze potrawy wyglądają
całkiem smakowicie! –
twierdzą uczniowie klasy
kl. VIa

Po ocenie starań uczniów
przez jury wszyscy ze
smakiem zjedli wiosenne
śniadanie☺

Martyna i Julia
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Nowi czytelnicy w naszej szkole
Dnia 11 marca b.r. odbyło się „Pasowanie na
Czytelnika”.
Na powitanie pierwszoklasistów klasy 2b i
2c pod opieką p. Lidii Pasturek i Haliny Koszady
przygotowały inscenizację o bibliotece i książkach
pt. „Książki witają uczniów klas
pierwszych”. Przybyła pani
wicedyrektor Krystyna Morek,
wychowawczynie
klas
pierwszych:
p.
Malwina
Zielińska, p. Hanna Baran, p.
Krystyna Smolińska, oraz pani
wiceprezes TNBSP Ewa Kiwak.
Pod koniec uroczystości p.
Elżbieta Nowak i p. Aleksandra
Antczak
z
uśmiechem i
ogromną zakładką dokonywały
pasowania dzieci słowami: ”Pasuję Cię na czytelnika
biblioteki szkolnej”. Na koniec pierwszoklasiści
udali się do biblioteki. Tam czekały na nich dzieci
przebrane za postaci z bajek, a były to: Aleksandra
Jurkiewicz, Wiktoria Włodarczyk, Wiktoria Seidel i
Natalia Krotowska.
Relację z tego wydarzenia przekazała Wam
Czerwony Kapturek.
Natka ☺

Ilustracja do książki „Kopciuszek” została
wykonana przez Patrycję Sosińską z kl. I d.

Kot w butach i Czerwony Kapturek witają
nowego czytelnika

Supermistrz wybrany
Jest 11 kwiecień, godz. 13.35 - rozpoczyna
się etap szkolny konkursu „Mistrz
pięknego czytania”.
W komisji zasiadły panie: Ewa
Pawlak, Maria Dizner, Aleksandra
Antczak i Elżbieta Nowak. Najpierw
wszyscy
uczestnicy
przeczytali
wcześniej przygotowane teksty Kornela
Makuszyńskiego. Po długich naradach
komisja
wyróżniła:
Aleksandrę
Knapkiewicz, Natalię Borowczyk,
Różę Strzelinską, Aleksandrę Zawilską,
Gabrielę Pękacz, Gabrielę Grendę i
Roberta Ulańskiego.
Konkurs szczycił się zabawną i wspaniałą atmosferą.
Pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Majda.
Finał powiatowy, który odbył się 16 kwietnia wygrała
właśnie nasza koleżanka Agnieszka. Od tej pory jest
naszym supermistrzem.
Zyguś i Iguac ☺

Wszyscy uczestnicy konkursu
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Najlepszego,
książko!
W związku z tym,
że dn. 23.04 obchodzimy
Światowy Dzień Książek
i Praw Autorskich nasza
biblioteka zorganizowała
„Tydzień Otwarty” w dniach od 22-26 kwietnia.
Każdy kto wypożyczył choć jedną książkę wziął
udział w losowaniu nagrody głównej- książkipiłki oraz wielu innych książek. W
międzyczasie, dn. 25.04 odbyła się Loteria
fantowa, w której każdy los był wygrany. Do
wygrania była np. pocztówka, kalendarz,
notatnik piórnik, czy plan lekcji. Choć losów
było tylko 90, w naszej bibliotece zjawiło się aż
162 uczniów. Nagrodą pocieszenia był ołówek.
Martyna☺

Na każdej przerwie kolejka w bibliotece
sięgała aż na korytarz☺

Zobacz co wyprawia Baba Jaga !!
Serdecznie Wam polecam książkę pt. ,,Baba Jaga
sp. z o.o.”, autorstwa Aleksandry Brygi. W drugiej części tej
książki cioteczni siostrzeńcy Matyldy Czarowskiej XIII
Marianna i Maurycy pomagają jej z założoną przez główną
bohaterkę spółką. Ciotka rodzeństwa żali się dzieciom, że
nie daje rady odpisywać ludziom na listy, którzy oczekują
pomocy od czarownicy (Matyldy). Siostrzeńcy Matyldy
wpadają na pomysł, by założyć ,,Pogotowie Magiczne czary
na telefon 24 h”.
Czy pomysł dzieci sprawdzi się? Czy miejscowe
plotkarki popsują im plany? Co będzie z przyjaciółmi
rodzeństwa? Jeżeli chcesz znać odpowiedzi na te pytania
koniecznie przeczytajcie książkę, a znajdziecie ją w naszej
szkolnej i publicznej bibliotece.
Julka

„Stawka większa niż życie”
Witajcie wielcy fani filmu agenta J23. Lubimy
oglądać filmy, a może warto także coś przeczytać? W
naszej bibliotece znajdziecie wiele książek o tematyce II
wojny światowej, jak na przykład „Stawka większa niż
życie”.
Warto je przeczytać. Dzięki mim można poznać
życie agenta II wojny światowej.
Sith

Losowanie nagród z okazji Święta Książki odbyło się 6 maja w
obecności dyrektor szkoły Pani Elżbiety Pokojowej.
Uczniowie, do których tym razem uśmiechnęło się szczęście i
wylosowali nagrody to:
Aleksandra Klimczak - kl. I c - Nagroda główna oraz Edyta
Jakubowska - II b, Natalia Kałużna -II d, Joanna Szewczyk III b, Nadia Jancy - kl. III b, Weronika Bednarek - V c, Bartosz
Kowalczyk - VI b

5

Kleks 4 (114)
Rok szkolny 2012/2013

Lekcja historii na wesoło

Ciekawe spotkanie

Niedawno na sali gimnastycznej odbyła
się dość nietypowa lekcja historii.
Prowadzący
ją
panowie
opowiadali
dzieciom o Krucjatach - wyprawach mających na
celu ochronę pielgrzymów wędrujących do Ziemi
Świętej. Uczniowie klas 4-6 mieli szansę
współtworzyć to edukacyjne przedstawienie,
wcielając się m.in. w rolę papieża, uczestnika
Krucjaty lub złej Turczynki. Wszystkim bardzo
przypadła do gustu forma inscenizacji, w której
mogli wziąć udział, dlatego z pewnością wiele
zapamiętali z tych średniowiecznych opowieści.

21 kwietnia b.r.
miałam okazję zobaczyć i
usłyszeć „na żywo” naszą
aktorkę p. Annę Dymną.
Na spotkanie, które
odbyło się w Liceum
Ogólnokształcącym
poszłam
z
moimi
redakcyjnymi
koleżankami: Mają i Olgą
oraz naszą opiekunką p. E.

Maja☺

Nowak.
Aktorka, wspólnie z p. Andrzejem
Pieczyńskim
czytała
poezję
ks.
Jana
Twardowskiego.
Na początku p. Anna
opowiedziała nam o tym jak do nas trafiła i jak
powstał tzw. „Salon Poezji”. Czytanie umilały
nam także występy uczniów Turkowskiej Szkoły
Muzycznej im. W. Lutosławskiego wraz z
opiekunami. Wszyscy „zatonęli” w pięknej poezji
księdza Twardowskiego, a zwłaszcza, że wiersze
czytała jedna z najznakomitszych polskich
aktorek.
Martyna:D

Biało-czerwone boisko
25 maja już po raz drugi w historii szkoły
utworzyliśmy na szkolnym boisku „żywą” flagę.
Dzieci z I-III tonęły w czerwieni, natomiast
klasy IV-VI ubrały się tego dnia na biało. Na długiej
przerwie wyszliśmy przed szkołę i ustawiliśmy się w
rządkach. Po chwili w oknie zobaczyliśmy
niebezpiecznie wychylającą się panią Aldonę
Piwońską. Niektórzy wykrzykiwali z rozbawieniem:
„Mamy papieża!” Na koniec wszyscy zaśpiewaliśmy
pieśń patriotyczną „Witaj, Majowa jutrzenko!” i
udaliśmy się do klas. Uczniowie byli bardzo
zadowoleni z tego happeningu, gdyż mogli wyrazić
swoją polskość, a przy okazji ominęło ich kilka
minut lekcji.☺
Maja ☺

W oczekiwaniu na występ aktorów…

Czy robiliście kiedyś gigantyczną lalkę ?

To było naprawdę przyjemne doświadczenie,
dla nas wszystkich

Dnia 6 i 7 kwietnia w Miejskim Domu Kultury
odbyły się warsztaty lalkarskie. Pierwszego dnia robiliśmy
ogromnego tura, który był wykorzystany na paradę –
Turkolandię. Drugiego dnia, wszyscy robiliśmy parasolki,
które wykorzystaliśmy jako łąkę kwiatów. Z resztek gąbki
zużytej na kopyta tura zrobiono wzory na parasolce. Bardzo
mi się podobało.
Natka☺
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Noc przy grobie
…Jessica obudziła się w środku nocy. Może
nawet o 3.00. Gdy ochłonęła po nagłej pobudce
od razu poczuła przeszywający chłód. Nie
mogła poradzić sobie z opanowaniem uczucia
zamarzania palców. Po chwili zdała sobie
sprawę z tego, że słyszy jakiś głos. Był bardzo
dziwny. Taki syczący, szumiący. Z długiej
przemowy wyławiała z trudem pojedyncze
słowa przyprawiające ją o ból głowy.
Mimowolnie zaczęła je spisywać.
Zadziwiające było to, że wiedziała,
jakich połączeń liter użyć. Niespodziewanie
jakaś siła kazała jej przerwać, choć teraz pisała
już pełne zdania. Wybiegła przed dom i
zobaczyła grób, cały we mchu, zwieńczony
drewnianym, spróchniałym krzyżem. Wytężyła
wzrok, ponieważ widoczność ograniczała jej
gęsta, wilgotna mgła, i usiłowała przeczytać
nazwisko wyryte na mogile. Ku jej zdziwieniu,
nie odnalazła tam nawet inicjałów, tylko, jakby
przewidzianą, datę śmierci: 6.03.2013r. Dziś
jest ten dzień-przemknęło Jess przez głowę. Nie
zdążyła już niczego wymyślić. Błogość, którą
wcześniej odczuwała, zniknęła. Podniosła głowę
i zobaczyła kartkę, na której widniał
niezrozumiały tekst, a pod nim coś na wzór
małej mapki….
Olga i Maja ☺

Wszyscy z podziwem oglądają występ

Kulinarne testy
4 kwietnia wszyscy szóstoklasiści
przystąpili do najważniejszego egzaminu w ich
dotychczasowym życiu.
Testy zapowiadały się dość zwyczajnie,
choć atmosfera wśród uczniów była napięta. Gdy
miejsca w sali gimnastycznej zostały zajęte,
członkowie komisji rozdali testy. Standardowo
zawierały one 8 stron, które były zadrukowane …
przepisami m.in. na domowy gulasz według babci
Kazi, galaretkę z owocami cioci Marylki i sernik
imieninowy pani Zdzisi. Po przejrzeniu arkuszy
szóstoklasiści zgodnie zaczęli turlać się ze
śmiechu po podłodze. Zaskoczeni nauczyciele
również postanowili poznać zawartość testów, a
gdy to zrobili, nastąpił kolejny wybuch wesołości,
tym razem w wykonaniu szkolnych pedagogów.
Przez tą zabawną pomyłkę sprawdzian musiał
odbyć się w innym terminie. Tym razem obyło się
już bez tajemniczych receptur zdradzających
sposób na przyrządzenie lazanii według wujka
Garfielda…
Maja ☺

Jak w teatrze !
19 kwietnia w naszej szkole odbyła się
internetowa transmisja baletu pt. „Dziadek do
orzechów”.
Przedstawienie miało miejsce na żywo w
Kieleckim Teatrze Tańca. Podczas dwugodzinnego
spektaklu mieliśmy okazję zobaczyć nowoczesną
interpretację sztuki liczącej ponad 120 lat! Akcja
rozegrała się pośród sklepowych witryn galerii
handlowej.
Wzrok najbardziej przyciągały ciekawe,
oryginalne i kolorowe stroje tancerzy, Mimo, że
aktorzy nic nie mówili, nie trudno było zrozumieć co
chcą nam przekazać. Cały spektakl zwieńczony był
dosyć dobrze znaną muzyką Piotra Czajkowskiego.
Może nie wszyscy byli zainteresowani baletem, ale
pewnie wyniknęło to z niedogodności, jakie wystąpiły
podczas transmisji.
Mi osobiście bardzo się podobało. Była to
naprawdę ciekawa akcja. Oby takich więcej.
Olga ☺
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Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w losowaniu
nagrody-niespodzianki powinni rozwiązać krzyżówkę z
bieżącego numeru „Kleksa”, a następnie zapisać
rozwiązanie na kartce podpisanej imieniem i nazwiskiem
oraz klasą. Kartki należy przynieść do biblioteki szkolnej
w terminie do końca maja 2013r.
Nagrodę z poprzedniego numeru wylosowała Klaudia
Michalak z kl. IIIe

1.
2.
3.
4.
5.

PYTANIA

6.

1.Zbiór tekstów piosenek.
2.Często rymowane, podzielone na strofy i wersy.
3.Szkolna oaza spokoju.
4.Lektura w klasie 5, R. Kiplinga „… Dżungli”
5.Obowiązkowa książka w danej klasie.
6.Co pisał A. Mickiewicz?
7.Chronologiczny zapis wydarzeń
8.Może być ortograficzny, frazeologiczny…
9.Znajdziesz w niej odpowiedź na każde pytanie
10.„Brzydkie …”
11.Zakon. Książka naszego Patrona.
12.Podróże Pana …
13.Julian … , 2013r. jest poświęcony jego osobie.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Spodnie w
pasy- najlepiej
( i najmodniej)
w pasy czarnobiałe.
Wydłużają
nogi, ale też
mogą
podkreślić ich
wady.

Bluzka wild childbluzka z czarnym

napisem na tle
białym lub
kolorowym będzie
idealnie pasowała do
spodni pasy;

Baletki w kropkibuty w modny
deseń. Odkryte
palce pasują na
obecną porę
roku.

Spodnie z
zakładkamiuwydatnią
wąskie biodra.
Odradzamy
dla bioder
szerszych!

Bluzka ze
Smurfemwpuszczona w
spodnie z
zakładkami
nadadzą stroju
elegancji;

Maja i Gabrysia
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