
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         **************** 13 listopada 2013 r.   ***************** 

Jak obchodzony był 

przez naszą szkołę 
„Eko-Tydzień” - s. 7 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego, czyli 

prawdziwa lekcja demokracji - s. 6 

O Loterii Fantowej 

w naszej bibliotece – 

przeczytacie na str. 5 ☺ 

Wywiad „Kleksa” z pisarzem  

p. Łukaszem Wierzbickim - s. 4 
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Świetnym sposobem na dobre samopoczucie i 

wspaniałą sylwetkę są - Nordic Walking☺  

 
 

Zdrowie na co dzień  
 

Przypominamy Wam, że nasza szkoła bierze udział w 
projekcie pt. ,,Szkoła promująca zdrowie’’.  

Uważamy, że przed szkołą powinno się zjeść śniadanie 

zamiast kupować słodycze. Jeżeli na drugie śniadanie nie lubicie 

jeść kanapek, możecie zabierać do szkoły owoce. Nie warto 

kupować chipsów, ponieważ mają one dużo tłuszczu i soli. 

Również nadmiar słodyczy szkodzi naszym organizmom.  

Zamiast trzech paczek chipsów za 1 zł lepiej kupić dwa 

pączki, które są pożywniejsze. Nie pijcie również za często 

gazowanych napoi. Naprawdę  nie warto się truć, ponieważ nie 

dość, że są niezdrowe to po takich napojach bolą brzuchy.  

Które produkty są zdrowe, a które  nie? Zdrowe jedzenie 

to np. bułka, parówka, szynka, owoce, warzywa. Niezdrowe 

jedzenie to słodycze, chipsy, fast foody, czy gazowane napoje. 

Hamburgery są dobre, ale niestety niezdrowe ponieważ 
mają bardzo dużo kalorii. Wszystkim natomiast możemy polecić 
wspaniałe soki owocowe, które mają wiele witamin i minerałów, a 

także gaszą pragnienie. 

                                                 Maja, Julia, Asia 

 

 

Końskie zdrowie 
 

Z okazji Dnia Chłopaka 9 października pod opieką 
wychowawczyni p. B.Mielczarek i p. A.Koszykowskiej udaliśmy 

się do Szkółki Jeździeckiej "Agawa" położonej w miejscowości 

Brudzew niedaleko Turku. Na miejscu powitali nas właściciele 

oraz gromada przyjaznych psów. 

Na początku pani instruktor przedstawiła nam codzienne 

czynności związane z pielęgnacją koni oraz opowiedziała o 

hodowli tych pięknych zwierząt. Zapoznaliśmy się także ze 

sprzętem jeździeckim i zwiedziliśmy stajnie. Następnie spotkała 

nas przyjemność jazdy na końskim grzbiecie. Po tej niesamowitej 

przygodzie czekała nas inna niespodzianka, a mianowicie 

przejażdżka bryczką. Nasz pobyt w stadninie zakończył się 
wspólnym grillowaniem. Zmęczeni, ale pełni wrażeń wróciliśmy o 

godz. 17 do domu. Z pewnością większość z nas marzy teraz o 

jeździeckiej przygodzie i pragnie powrócić do "Agawy".  

Piotrek Tomalak, kl.IV e 

                                        

                    
 Zdrowym być… 
 

Na stronie internetowej naszej  szkoły pojawił się 
nowy blog.  Jak go znaleźć?  

Po lewej  stronie, na stronie głównej jest czerwony 

pasek. Na samej górze widnieje napis: polecane. Tam widać  
obrazek  z kucharzem. Wystarczy kliknąć  na niego. 

Znajdziecie tam wszystkie informacje o projekcie „Szkoła 

Promująca Zdrowie”. Każdy znajdzie tam coś interesującego 

dla siebie: festyny rodzinne, wycieczki, konkursy, porady, 

samorząd szkolny, o mnie, nie pal przy mnie, zdrowe 

śniadanie, certyfikaty i dyplomy.  

Znajdziecie tam wszystko, co wiąże się ze zdrowym 

trybem życia. 

Api 

 
 

 

W-f? -   żaden problem 
 

W-f to tak naprawdę zdrowie. Dzięki temu, że 

chodzicie na zajęcia fizyczne  jesteście silni, odporni na 

choroby, zadowoleni. Po co prosić lub podrabiać 
zwolnienia z w-f? Oszukujecie siebie, nauczycieli i 

rodziców.  Takie osoby muszą się za was wstydzić!  
 Sport  to zdrowie - zdrowie to sport. Bez sportu 

jesteśmy mniej  odporni na wirusy. Chodzę na karate i 

wiem co mówię. Uwielbiam sport, wszystkim go 

polecam. Warto pamiętać o  tym, że gdybyśmy nie 

uprawiali sportu, wszyscy bylibyśmy otyli. Tylko 

gralibyśmy na  komputerach lub oglądali telewizję. 
Uprawianie  sportu daje nam wiele zdrowia, radości i 

zadowolenia!  

Api ☺ 
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W tym roku szkolnym mamy dla naszych Czytelników 

nową propozycję. Chcemy w tej rubryce prezentować 
nasze domowe zwierzątka. Jeżeli chcecie pochwalić się 
na łamach „Kleksa” Waszymi ulubieńcami to 

zapraszamy do naszej Redakcji: przynoście zdjęcia i 

krótkie opisy. 

Na początek publikujemy kotka naszej 

redakcyjnej koleżanki Mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Przygoda Leona 
 

Mój kot ma na imię Leon. Ma dwa lata. 

Ma rudą pręgowaną sierść i biały brzuszek. 

Bardzo lubi bawić się myszką na patyku. 

Odżywia się sucha karmą lecz czasami dostaje 

też mokrą. Nie lubi wychodzić ze mną na dwór 

ale gdy już wyjdzie nie chce wrócić. Uwielbia 

się wylegiwać na balkonie w słoneczku.  

Maja          

Jestem Patrycja.  Mam 10 lat. 

Kocham zwierzęta i spodobała 

mi się praca w Kleksie. Mam 

suczkę, która wabi  się Sonia. 

    

Mam na imię Ola i mam 

10 lat.  Bardzo lubię 
jeździć na rolkach i 

rowerze, oraz czytać 
książki .Od Zawsze 

lubiłam koty rasy Pers. 

    

Cześć,  mam  10 lat. Od   

niedawna  należę do  redakcji  

Kleksa. Mam  wiele  zajęć  
dodatkowych  np.: pianino, 

taniec, jazda konna. 

Nadia 

Interesuje się muzyką , plastyką i 
zwierzętami, a najbardziej kotami. 

Bardzo lubię wychodzić na dwór i 

bawić się ze swoim kotem. 

Uwielbiam czytać i jeździć na 

rolkach. Bardzo interesuje się modą. 
Lubię chodzić do szkoły. 

Maja 

Mam na imię Alicja. Mam 

10 lat. Interesuje się 
zwierzętami, i marzę o 

rybkach. Moim ulubionym 

zajęciem jest czytanie, a 

moja ulubiona autorka to 

Holly Weeb, a moja 

ulubiona książka to „Rose”. 

Moimi ulubionymi 

przedmiotami są: 
matematyka i plastyka. 

Jestem  Julia, mam 12 lat. W 

redakcji jestem już trzy lata. 

Moim hobby jest pływanie, 

czytanie książek, pisanie tekstów 

do Kleksa i na naszego 

redakcyjnego bloga i 

oczywiście… dla siebie. Moimi 

ulubionymi przedmiotami w 

szkole są: język polski i wf ☺. 

Mam na imię Gabrysia. Z „Kleksem” jestem już od 

2 lat. Moje zainteresowania to: historia, judo, 

literatura i muzyka. 

Mam na imię Natalia i 

mam 11 lat. Mój pies 

to Sisi. Lubię czytać 
książki o „Ani z 

Zielonego Wzgórza”. 

Bardzo lubię sport, a 

najbardziej piłkę 
nożną. 

      

Nazywam się Wiktoria i 

chodzę do klasy 5d.Lubię 
czytać, a moja ulubiona 

seria książek to 

opowieści o „Ani z 

Zielonego Wzgórza”. 

Moimi ulubionymi 

przedmiotami są język 

polski, religia, technika i 

język angielski. 

 

Mam 10 lat. Moje 

największe 

zainteresowanie to 

zwierzęta. Ponadto lubię  
jeździć na rowerze , 

pływać a także grę w 

badmintona. Gram też na 

skrzypcach. 
Aniela 

Cześć! nazywam się Ada. 

Od 2 lat gram na perkusji i  

trenuję karate Kyokushin. Z 

rodzicami wiele 

podróżujemy. W naszej 

rodzinie to ja zajmuje się 
psem, a moja siostra kotem. 

Cześć! mam 10 lat. Mam 

psa który wabi się Karat , 

jest rasy pinczer.  Bardzo 

lubię śpiewać, tańczyć, 
bawić się z moim psem i 

czytać książki. Bardzo 

lubię chodzić do szkoły. 
Asia    

Mam na imię Martyna. Jestem już „ starą” 

dziennikarką, ponieważ uczęszczam do 6 kl. 

Interesuję się historią, ciekawostkami ze 

świata. Lubię czytać książki i słuchać muzyki.  
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Nasze redakcyjne 

koleżanki: Natalia i 

Wiktoria 

przeprowadziły 

wywiad  

z gościem naszej 

szkoły, p. Łukaszem 

Wierzbickim. 

 

Redakcja: Jak zaczęła się Pana przygoda z pisarstwem? 
Ł.Wierzbicki: Zawsze kochałem książki, odkąd byłem kilkuletnim 

chłopcem już pisałem. Nie było w nich wielu słów, więcej 

obrazków. Jedyne słowa to bam!, ojej!- jak ktoś dostał mieczem w 

tyłek, a na końcu KONIEC. Były to książki pisane w zeszytach w 

kratkę. Miałem wówczas 6-8 lat.    

Red.: Którą książkę swojego autorstwa lubi Pan 

najbardziej? 

Ł.W.: Nie wiem. To tak jak moje dzieci. Wszystkie 

kocham tak samo. Może niektórym się bardziej 

kibicuje. Tym, którzy potrzebują pomocy. 

„Dziadek i Niedźwiadek” – kocham tego misia, ale 

on sobie poradzi, podobnie jak „Afryka Kazika”. 

Najmniej atrakcyjną książką jest wyprawa 

Benedykta, Polaka do Mongolii, bo to moje 

najmłodsze dziecko, więc jemu kibicuję 
najbardziej. Czekam też na nową powieść 
przygodową. To będzie o podróży motocyklem do 

Chin i będę starał się tę książkę promować już w 

przyszłym roku.   

Red.: Jakie są Pana zainteresowania poza pisaniem? 

Ł.W.: Słucham muzyki, kocham ją, ale sam nie umiem grać. 
Kolekcjonuję płyty. Muzyka towarzyszy mi non-stop. Lubię też 
zwierzęta. Moi rodzice mają konie i lubię jeździć konno. Jest mi  

przykro, że mam na to bardzo mało czasu. Uwielbiam także 

podróże. Bez podróżowania trudno byłoby mi żyć.  
Red.: Chciałybyśmy zadać Panu kilka pytań o życiu prywatnym. 

Gdzie się Pan uczył? 

Ł.W.: Wszystkie szkoły ukończyłem w Poznaniu, tam gdzie 

mieszkałem. Była to Szkoła Podstawowa, Liceum 

Ogólnokształcące oraz Akademia Ekonomiczna, chociaż nie 

jestem dzisiaj ekonomem. 

 Red.: Czy ma Pan swoją ulubioną potrawę i czy potrafi ją Pan 

samodzielnie przyrządzić? 

Ł.W.: Myślę, że pizza jest moją ulubioną potrawą. Raczej 

zamawiam ją przez telefon lub w pizzerii. Nie jestem 

utalentowanym kucharzem. Absolutnie nie! 

Red.: Czy ma Pan żonę i dzieci? 
Ł.W.: Tak mam żonę Klaudię i dwóch synów: Jonasza, który ma 

trzy lata i Jeremiego, który ma dziewięć miesięcy. 

Red.: Czy był Pan już w naszym mieście i co Pan pamięta z tych 

odwiedzin? 

Ł.W.: Kocham to miasto, głównie z uwagi na wspomnienia. 

Uwielbiałem zjeżdżanie z górki, jeżdżenie do lasu i odpusty w 

Galewie, a przede wszystkim ryż z cynamonem, który 

przygotowywała mi moja babcia. I przyznać dziś  muszę: dobrze 

mi było u dziadków w ferie zimowe i w wakacje. U dziadków 

zawsze jest troszeczkę łatwiej np.: w domu musiałem składać 
swoje ubranka, a u dziadków mogłem rzucić wszystko na kanapę,  

 

 

 

bo wiedziałem, że babunia je za mnie poskłada. Z dziadkiem 

wspólne zabawy klockami i śpiewanie przy tym piosenek- to 

wszystko czyni mnie zakochanym w Turku. I już do końca 

życia tak będzie. To będzie takie moje miasto z dzieciństwa, 

kojarzone głównie z feriami, wakacjami, Bożym 

Narodzeniem, Wielkanocą oraz domem dziadków. 

Red.:  Mamy nadzieję, że są to wspomnienia ciepłe? 

Ł.W.: Oczywiście, że tak. Tu mieszkały moje ciocie, które 

miały kury i często je karmiłem, bawiłem się z kuzynami na 

podwórku, szukałem jajek pod płotem. Są to bardzo ciepłe 

wspomnienia. Niestety nie ma już tego budynku. Teraz jest 

tam sklep. Biegło się także do płotu gdy był pogrzeb i 

przechodzili z kościoła na cmentarz. To działo się jakieś 20 

lat temu. 

Red.: Czy są tu jeszcze jakieś miejsca z pana dzieciństwa? 
Ł.W.: Boję się ich szukać bo 

obawiam się, że nie będą 
robiły już na mnie tak 

dużego wrażenia. To ja się 
zmieniłem, to ja urosłem i 

mam inną perspektywę. 
Lepiej żeby to zostało takie, 

jak to zapamiętałem, wolę 
tego nie odświeżać. 
Red.: Dziękujemy bardzo za 

wywiad. 
Ł.W.: Dziękuję. 

 

 
Prawdziwa historia dziadka, niedźwiadka 

Wojtka i pana Kazika 
          7 października br. odbyło się spotkanie autorskie z 
pisarzem,  p. Łukaszem Wierzbickim. Przyjechał on  do 
nas z Poznania z zamiarem opowiedzenia nam o swoich 
książkach i dzieciństwie spędzanym w Turku.  

Dowiedzieliśmy się że p. Łukasz już w wieku 6 lat 

interesował się książkami i pisał opowiadania o rycerzach. 

Kilkanaście lat później postanowił spełnić swoje marzenia i 

został pisarzem. 

Zainteresowały go opowiadania  dziadka o p. 

Kazimierzu, który wyruszył rowerem w podróż po Afryce. 

Opisał również historię niedźwiedzia Wojtka – żołnierza  

Armii Andersa. Najbardziej znane książki p.Wierzbickiego 

to: „Dziadek i Niedźwiadek‘’ oraz  „Afryka Kazika‘’.  

Bardzo 

zaciekawiły 

nas 

opowiadania p. 

Łukasza i 

większość z 

nas 

postanowiła 

przeczytać te 

książki. 

Patka, Natka, 

Martyna 
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Święto 
biblioteki! 

 
W 

bibliotece 
szkolnej w 
październiku 

trwała 
coroczna akcja - Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W związku z 
tym panie bibliotekarki organizowały konkursy, w których 
można było wygrać interesujące nagrody.  

Niedawno miała miejsce loteria fantowa. Cieszyła się ona 

dużą popularnością wśród uczniów, jak i nauczycieli.  

Ponadto zorganizowano od 21 – 31 X Dni Otwarte w 

naszej bibliotece. Wszyscy, którzy w tych dniach wypożyczali 

książki wzięli udział w losowaniu nagród, które odbyło się 6 XI. 

Nagrody losowali uczniowie z klas IV c i V b oraz Dyrektor 

Szkoły p. Elżbieta Pokojowa. Tytuł Czytelnika Miesiąca i nagrody 

książkowe otrzymali: Martyna Jaskulska II c i Klaudia Żurawska 

IV c. Natomiast nagrody rzeczowe wylosowali uczniowie: Kamil 

Krotowski IIIc, Wiktor Walkosz VId, Julia Pięta IIIa, Marcin Buda 

IIb, Oliwia Bartosik IIc.  

Martyna 

 

Biblioteczne SOS 
 

W naszej bibliotece pani 
Elżbieta Nowak i pani Aleksandra 
Antczak zorganizowały loterię 
fantową. Jeden los kosztował od 50gr 

do 2 zł, a można było wygrać przydatne 

i zaskakujące nagrody. Loteria fantowa 

była bardzo ciekawa.  

Zebrane pieniądze z loterii 

pomogą naszej bibliotece szkolnej w 

zakupie nowych i ciekawych książek.  

Api☺                                                                                            

 

Japoński teatr w naszej bibliotece 
 

  W dniach od 23-24 października z okazji Święta 
Biblioteki Szkolnej przyszły do naszej biblioteki pierwszaki, na 
teatrzyk kamishibai.  
Nawet  my dziennikarki oglądałyśmy ten teatrzyk. 10 minut przed 

rozpoczęciem teatrzyku pani opowiadała o nim i o naszej 

bibliotece. Teatrzyk kamishibai to taka tajemnicza skrzynka, w 

której są piękne obrazki Dzieci musiały ją otworzyć za pomocą 
słów „Sezamie otwórz się„. Poznaliśmy dwie ciekawe historyjki:  

”Szukając Marudka” i „ Kotka Milusia”. To były bardzo 

pouczające historie. Na koniec dzieci dostały pamiątkowe zakładki 

do książek i słodki poczęstunek. 

Gdy dzieci wychodziły zrobiliśmy piękne, pamiątkowe zdjęcie. 

Myślę, że dzieci, gdy będą chodzić do biblioteki, to przypomną 
sobie o tym pięknym spotkaniu. 

       Maja i Asia

     

 

 
NASZA RECENZJA 

Syrenka bez ogona 
 

Przez przypadek sięgnęłam na półkę po 

książkę ”Nie całkiem syrenka”. Kiedy zaczęłam ją 
czytać  nie mogłam przestać… Jest to powieść o 

dziewczynce, która jest  syrenką! 
Osiem lat temu był straszliwy sztorm. 

Kiedy morze się uspokoiło mieszkańcy wyspy 

syrenek zauważyli uszkodzoną łódkę. Wszyscy 

myśleli,  że jest pusta lecz nagle Maris usłyszała 

coś jakby płacz dziecka i na łódce znalazła małą 
Elektrę. Dzięki magicznemu pyłkowi mogła 

oddychać pod wodą. 
Teraz Elektra żyje jako syrenka. Ma tylko 

problemy z grzecznością. Pewnego razu wybrała 

się  z klasą czwartoklasistów na zbieranie 

syreniego ognia i Elektra wpadła w niezłe tarapaty. 

CO BYŁO DALEJ DOWIECIE SIĘ  Z 

KSIĄŻKI ,,NIE CAŁKIEM SYRENKA” Lindy 

Chapman. Książkę można wypożyczyć w naszej 

bibliotece szkolnej. 

Ala 
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Czy mamy własne zdanie? 
W dniu 30 września 2013r. w naszej szkole odbyły się 

wybory do Samorządu Uczniowskiego.  

Trzy dni przed wyborami, kandydaci rozwiesili wykonane 

przez siebie atrakcyjne i interesujące plakaty, które miały służyć 
zachęceniu wyborców d oddania głosu na kandydata.  

Każdy z kandydatów przedstawił swój program 

wyborczy, w którym  prezentował swoją  kandydaturę, propozycje 

zmian, pomysły, zainteresowania i obietnice. Plakaty wyborcze 

były wywieszone na tablicach głoszeń, które znajdują się na 

szkolnym korytarzu. Każdy z uczniów kl. 3-6 mógł zapoznać się z 

każdą z kandydatur, po czym spokojnie przemyśleć na kogo oddać 
głos. Każdy uczeń mógł oddać 12 głosów.  

W Salce rekreacyjnej została umieszczona urna 

wyborcza, do której każdy uczeń uprawniony do głosowania 

wrzucał kartę wyborczą. Głosowanie odbyło się zgodnie z 

przyjętym regulaminem, a nad jego przebiegiem czuwała komisja 

wyborcza złożona z uczniów z kl.6 d. Wybory wyłoniły spośród 

kandydatów Samorząd Uczniowski. Będzie on pełnił funkcję przez 

okres jednego roku. Opiekę pedagogiczną nad pracą samorządu 

będą sprawowały Panie: Bożena Mielczarek oraz Hanna Baran. 

Julia Szlucha kl. 5 a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiamy nasz nowy Samorząd Uczniowski:  

 
Przewodnicząca: Oliwia Walas 

Zastępca: Zofia Bąk 

Poczet sztandarowy: I skład: Julia Rygiel, Maciej 
Śliwiński, Martyna Piwońska 

II skład: Monika Chełminiak, Mateusz Żydziak, Martyna 
Nawrocka 

Sekcja nauki: Julia Szlucha, Klaudia Michalak 

Sekcja rozrywki: Piotr Ziółkowski, Maciej Śliwiński, 
Aleks Walczykowski, Aniela Kurzawa 

Sekcja dekoracyjna: Julia Kowalczyk, Joanna Szewczyk, 
Martyna Forma 

Kronikarze: Zuzanna 
Pełczyńska, Gabriela 

Małecka 
Sekcja rewizyjna: M. 
Smoch, Katarzyna 

Łapka 
 

 

 

 

 
Stara sala – nowa hala 

 

 Całkiem niedawno postanowiono 
zburzyć salę gimnastyczną i na jej miejsce 
wybudować nową halę sportową.  

Lecz żeby tego dokonać razem z salą 
zburzono też boisko szkolne i parking. To dlatego 

pierwsza godzina lekcyjna zaczyna się o 7:45, a nie 

jak zawsze o 8:00. Tym samym ostatnia godzina 

kończy się o 15 minut wcześniej niż zwykle.  

Wejście do szkoły także się zmieniło. Teraz 

wchodzimy od strony ul. 3 Maja, tak samo jak i do 

biblioteki. Podobno halę oddadzą do użytku już w 

październiku następnego roku. Nie wiem jak wy, 

ale ja się cieszę, że już niedługo będę ćwiczyć na 

dużej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej. 

Wiki ☺ 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do nowego działu: porad i życzeń. 
Jeśli chcecie zamieścić tutaj swój pomysł…albo 

dedykować komuś życzenia – to chętnie je 

zamieścimy. Wasze zgłoszenia przyjmuje 

biblioteka szkolna 

 

Pomysł na… naukę!? 
 
Poproś rodziców, aby  kupili ci karteczki samoprzylepne. 

Gdy nauczyciel zada pracę domową , zapisz ją na karteczce  i 

przykleisz ją na danej stronie. Kiedy wrócisz do domu ze 

szkoły, na pewno nie zapomnisz o pracy domowej☺  

Ala ☺ 

Specjalne życzenia 
Wierszyk od klasy IIIc dla pani wychowawczyni 

Haliny Koszady 
 

Nasza pani jest kochana, 

Wszystko mówi nam od rana, 

Jak być grzecznym i roztropnym, 

A w nauce bardzo mocnym 

I tłumaczy i wymaga, 

Co dzień z klasą się zmaga, 

By wyuczyć nas na ludzi, 

Żeby w życiu się nie zgubić. 
Kamil Krotowski 
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Nie spalaj paliwa-spalaj 

kalorie 
 

Dzień bez samochodu obchodzimy 22 
września. Powstał on w 2002 roku.  

W tym roku to święto wypadło w 

niedzielę. Prawie cały świat obchodzi ten 

ekologiczny dzień. Uczniowie i nauczyciele 

rozdawali okolicznościowe karteczki. Otrzymali je 

uczniowie, którzy przyszli do szkoły pieszo lub 

wrócili pieszo. Niestety niektórzy nie mogli przyjść na 

nogach. Zachęcamy was do jazdy na rowerze bo naprawdę 
warto! Gdy jeździmy na rowerach nie zanieczyszczamy 

powietrza i jesteśmy zdrowsi. 

Asia i Aniela 

 

W naszej szkole został też urządzony konkurs na 

hasełka ekologiczne. Oto kilka z nich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„TURKOWSKIE 
DZIECI 

SEGREGUJĄ 
ŚMIECI” 

 
Nasza szkoła 

uczestniczyła w akcji 
„Eko-tydzień” 

organizowanej przez 
Urząd Miasta.  

 W związku z tym 21 X uczniowie klas IV-VI 

wybrali się na wycieczkę do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów, który mieści się przy PGKiM w Turku. Mieliśmy 

tam okazję zważyć się całą klasą na olbrzymiej wadze. 

Wysłuchaliśmy również pogadanki na temat segregacji 

śmieci.  

 Podczas „Eko –Tygodnia” uczniowie całej szkoły 

codziennie ubierali się w inny kolor, w zależności od koloru 

pojemników na odpady. Były to kolory: niebieski, zielony, 

żółty, brązowy i czerwony. Natomiast nasz teatr „Szpilka” 

przygotował okolicznościowy spektakl, który obejrzeli 

wszyscy uczniowie turkowskich szkół.  

Nasza szkoła obejrzała go w piątek, w Miejskim 

Domu Kultury. Wszystkim spektakl bardzo się spodobał i 

wywarł na nas duże wrażenie. Na przedstawienie przybył 

również Burmistrz Turku, p. Zdzisław Czapla. 

 „Eko-Tydzień” uważam za udany☺  

Martyna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Ziółkowski z kl. 6D 

 

Miasto Turek żyje zdrowo. 

Ale także kolorowo. 

Wszyscy zjedli dziś cebulki . 

Ale były to miniaturki.  

I to Cebulkowo. 

Ruch i zabawa to świetna 

podstawa!!! 

 

Ekologia to super 

biologia!!! 

Pomyśl o 

przyrodzie, nim 

usiądziesz w 

samochodzie. 

 

Świat zadymiony ma  same 

złe strony. 

 

Oddychanie ważna 

rzecz, a spalina 

przeszkadza wręcz! 

 

Środowisko ponad 

wszystko. 

 

Na nogach przez 

świat. 

Rymowanka 

 

Mamo, tato posłuchajcie, 

Dzisiaj auta nie używajcie, 

Bo kiedy je używacie, 

To powietrze zatruwacie, 

A my dzieci spacery lubimy 
I spalin wdychać nie musimy. 
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KRZYŻÓWKA CZYTELNIKA 

 

                                          

 
 

 

 

Dnia 24 września 2013r. klasy piąte: a, b i c wybrały się 
na jednodniową wycieczkę autokarową do Gołuchowa i Russowa. 

Na wycieczce najbardziej spodobała mi się jedna z dwóch maszyn 

do pisania, na której Maria Dąbrowska napisała powieść „Noce i 

dnie”. Było to fantastyczne przeżycie. Mogliśmy dotknąć i 

zobaczyć to bardzo stare urządzenie, które w dzisiejszych czasach 

zastąpił komputer. Ciekawostką było to, że mogliśmy zobaczyć 
jaką bieliznę noszono w czasach, kiedy żyła Maria Dąbrowska np. 

majtki nie były takie jak  dziś, lecz dłuższe i haftowane. Moją 
uwagę zwróciła 

również łapka na 

muchy. Była 

zupełnie innej 

budowy niż teraz. 

Przypominała raczej 

bańkę niż dzisiejszą  
klapkę. 
Fascynowałam się 
również 
przepięknym 

krajobrazem parku. 

Był to niesamowicie 

duży obszar pokryty 

zielenią, roślinami i 

drzewami.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.Grupa ludzi tworząca gazetki 

2.Np.,,Echo Turku ‘’ 

3.Robimy to w czytelni. 

4.Nazwa książki to… 

5.Jest autorem książek ,,Magiczne Drzewo’’ 

6.Robimy to w szkole. 

7.Jest po to aby ją czytać. 
8.Przychodzimy do niej czytać książki. 

9.Jest pisarzem i naszym patronem 

10.Tłumaczy książki na język polski. 

11.Gdzie chodzimy wypożyczać książki ? 

12.Szukamy w nim słów. 

13.np. ,,Kleks’’ 

14.Obrazek w książce. 

15.Księga wiedzy. 

 16.Twórca książki.  

Natalia i Ola 

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawe jest to, że niektóre drzewa miały swoje  własne 

imiona, takie jak: Piotr, Adam czy Jan.  

Największe wrażenie zrobił na mnie zamek w Gołuchowie. 

Dowiedziałam  się tam jak wyglądało życie dawniej, jak 

ludzie się ubierali,  jakie mieli meble. Ciekawostką było to, 

że przy schodach każdy szczebelek poręczy był inny, a było 

ich wszystkich aż 59. Wspólnie „badaliśmy” czy naprawdę 
tak jest. Wycieczka do Gołuchowa i Russowa  była 

pouczająca i jednocześnie bardzo ciekawa. Poznałam wiele 

ciekawostek z 

życia naszych 

przodków. 

Bardzo podobała 

mi się ta 

wycieczka, i 

myślę, że warto 

było się na nią 
zdecydować. 

Natalia 

Borowczyk, Va            
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Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagrody – 

niespodzianki rozwiąż krzyżówkę i przynieś do 

biblioteki właściwą odpowiedź (na kartce 

podpisanej imieniem i nazwiskiem). Termin 

zgłoszeń upływa 5 grudnia 2013 r.  


