**************** 21 listopada 2014 r. *****************
Zdrowej żywności nigdy nie za dużo! Więcej
informacji na ten temat znajdziecie na s. 5

Nasi uczniowie
w telewizji! –
s. 4

Z garnuszka do brzuszka
Kalafior, brukselka, czarna porzeczka,
przyda się jeszcze tranu łyżeczka,
pistacja, migdały, pestki słonecznika
i uczeń do szkoły z przyjemnością zmyka.
Orzechy włoskie i liść kapusty –
już wiesz, że twój łepek nie będzie pusty.
Sardynki w oleju, makrela lub śledź
i już z pewnością będziesz szóstki mieć!
Marchewka, brokuły i zdrowa pietruszka
te warzywa lądują do każdego garnuszka,
a potem do brzuszka.

21 listopada nastąpi
uroczystość otwarcia
naszej nowej hali
sportowej. Na pełną
relację zapraszamy do
kolejnego numeru Kleksa.

Zdrowe odżywianie to ważna rzecz,
by w swym organizmie witaminki mieć!
Natalka i Wiktoria ☺

Jak obchodziliśmy
święto biblioteki
szkolnej? O tym na s.2
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Październik obchodzimy jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W naszej szkole co roku biblioteka szkolna
przygotowuje różne atrakcje. W tym roku zorganizowano: sondę pt. „Wybieramy ulubioną książkę naszych uczniów”, konkurs
literacki na napisanie wiersza o bibliotece, teatrzyk japoński KAMISHIBAI, loterię fantową oraz słodki tydzień. Jak co roku
wybrano też Czytelnika Miesiąca.
Weronika

Słodki tydzień

Sonda
biblioteczna
Jedną
z
atrakcji, która odbyła
się w szkole była sonda
pod
tytułem
,,Wybieramy ulubioną
książkę
naszych
uczniów”.

Od 27 do 30 października w
naszej szkolnej bibliotece odbył się Słodki
Tydzień.

Dziennikarki podczas zbierania głosów na
ulubioną książkę.

Polegała ona na
tym, że nasza redakcja zbierała głosy wśród uczniów z klas
III – VI, a następnie zliczyła je wszystkie. Okazało się, że na
pierwszym miejscu znalazły się: „Akademia Pana Kleksa”
oraz cykl o Harrym Potterze . Na drugim – seria książek o
przygodach psa Elfa, autorstwa Marcina Pałasza. Natomiast
trzecie miejsce zajął „Koszmarny Karolek” Francesco
Simona. Wśród wszystkich uczestników sondy została
rozlosowana nagroda książkowa.
Zosia

Polegał na tym, że każda osoba, która
wypożyczyła książkę dostawała cukierka. Panie
zaobserwowały, że najczęściej do biblioteki
przychodzą chłopcy, ponieważ przysmak, który
był tam rozdawany, to UFO, a najbardziej lubią je
chłopcy.
Zuzia

Słodkie UFO – za książkę zachęciło wielu
uczniów do odwiedzin w bibliotece

1d podczas przedstawienia Kamishibai

W japońskim teatrze
KAMISHIBAI czyli japoński teatr obrazkowy
został przedstawiony wszystkim uczniom klas I.
Uczniowie przychodzili do biblioteki wraz ze
swoimi wychowawczyniami. Na ten czas czytelnia
zamieniła się w małą salkę teatralną tak, aby dzieci mogły
swobodnie oglądać bajki. Pierwszoklasiści wysłuchali trzech
różnych opowiadań pt.: „Groszek”, „Szukając Marudka” i
„Kotka
Milusia”.
Dzieci
słuchały
z
wielkim
zainteresowaniem. Po teatrzyku maluchy z zaangażowaniem
opowiadały o swoich zwierzakach domowych.
Chciałybyśmy, żeby takie teatrzyki były częściej
organizowane i tym samym cieszyły uczniów z różnych
klas.
Wiktoria, Natalia i Asia ☺

Loteria Fantowa to ulubiona
zabawa uczniów naszej
szkoły – kolejka ciągnęła się
aż na schodach

Do biblioteki przychodzisz,
z nagrodą wychodzisz
W czwartek 23 października odbyła się
biblioteczna loteria fantowa. Taka loteria odbywa się co
roku i stała się już pewnego rodzaju tradycją biblioteki.
Każdy uczeń, który wypożyczył książkę tego dnia,
miał prawo do udziału w losowaniu. Najbardziej
wartościową rzeczą był plecak, który wygrał Kacper
Lodziński z 2b. były także: długopisy, piórniki, książki,
notatniki, przyborniki oraz różne gadżety. Tego dnia drzwi
biblioteki się po prostu nie zamykały.
Ala
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Biblioteka

Konkurs literacko – czytelniczy
„Moja bibliotek szkolna”
Biblioteka szkolna ogłosiła w październiku konkurs
dla uczniów klas III – VI. Uczestnicy konkursu mieli za
zadanie napisanie wiersza, fraszki lub hasła reklamującego
naszą bibliotekę.
Wzięło w nim udział 20 uczniów. 14 listopada
odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, w składzie: A.
Antczak, E. Nowak, B. Frątczak oraz przedstawicielka
uczniów Weronika Karolak z kl. IVd. Wcześniej wszystkie
prace zostały ocenione przez panie polonistki z naszej
szkoły: E. Pawlak, M. Dizner, E. Kozłowską i M. Pakułę.
Ostatecznie komisja wyłoniła zwycięzców: w kategorii klas
III-IV: I m. zajął Radosław Kałużny, IVb, II m. – Zuzanna
Szczupak, IIIb, III m. – Nadia Przygońska, IIId i Klaudia
Itczak, IIIb. Natomiast w kategorii klas V-VI wyniki są
następujące: I m. zajęła Natalia Gryska, VIb, IIm. – Maja
Chrzempiec, Va, a III – Błażej Hartman, VIa oraz Julia
Tomaszak, Ve. Ponadto przyznano wyróżnienie za
szczególną oprawę graficzną swojej pracy dla Karoliny
Karbowej, VIa.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
Poniżej publikujemy wiersze, które zajęły pierwsze
miejsca. Natomiast pozostałe teksty zostaną opublikowane
na
blogu
biblioteki
szkolnej:
http://biblinik102.blog.interia.pl/

Skarb
Biblioteka, biblioteka skarb ukryty tutaj czeka
Chcesz go odkryć czytelniku
Czytaj dużo czytaj wszędzie
A ten skarb odkryty będzie
Bądź cierpliwy , dociekliwy
Wertuj książki
A będziesz szczęśliwy
Informacji w nich bez liku
O kucyku i szaliku
O Krasickim, Sienkiewiczu
Znajdziesz drogi miłośniku
Zgłębiaj wiedzę w swym słowniku
Skarb odkryty noś w koszyku
I rozdawaj wkoło, wszędzie
Życie twe spełnione będzie.
Natalia Gryska, VIb

Uczniowie klasy I e wraz
z wychowawczynią oraz
zaproszonymi gośćmi

Lubię biegać, psocić , pływać
A najbardziej w piłkę grać.
Dobre książki lubię czytać,
Wiem też nawet, skąd je brać.
W bibliotece setki książek,
Milion zapisanych kart.
Pięknych myśli tu bez liku.
Wielki, pełen przygód świat.

Praca Karoliny Karbowej

Powtarzają mi rodzice Z książek trzeba mądrość brać,
Nie pozwolić im na pólkach
W samotności smutno stać.
Radek Kałużny, IVb

„Życzymy Polsce,
by każdy Polak
obchodził Święto
Niepodległości”
Dnia 12 listopada
2014 roku klasa 4d i 5e
razem z p. Bożeną
Mielczarek odwiedziły pierwszaków z klasy 1e, których
opiekunem jest p. Elżbieta Frasunkiewicz. Celem spotkania
było zapoznanie pierwszoklasistów ze znaczeniem
Narodowego Święta Niepodległości, które obchodzimy 11
listopada. We wspólnych zajęciach uczestniczyły również
wicedyrektor p.Krystyna Morek, p. Elżbieta Nowak i
rodzice.
Na początku spotkania wychowawczyni klasy I e
przeczytała piękny wiersz patriotyczny, mówiący o tym jak
ważne jest Święto Niepodległości dla każdego Polaka.
Następnie pani Bożena Mielczarek w bardzo ciekawy i
interesujący sposób opowiedziała nam historię rozbiorów
Polski przez trzy czarne orły, czyli Rosję, Austrię i Prusy.
Następnie klasa 5e przedstawiła krótką scenkę, w której w
prosty i symboliczny sposób zostało pokazane jak nasza
ojczyzna - Polska zniknęła z mapy świata. Następnie pani
Bożena Mielczarek przedstawiła nam postać Józefa
Piłsudskiego, który wymyślił plan przywrócenia państwa
polskiego. Na lekcji mieliśmy okazję
poznać całą rodzinę naszego bohatera,
w którą wcielili się uczniowie z klasy
5e. Na koniec tych bardzo ciekawych
zajęć wspólnie odśpiewaliśmy dwie
pieśni napisane przez legionistów
polskich. Ponadto pierwszoklasiści
otrzymali
od
swoich
starszych
koleżanek i kolegów drobne upominki,
którymi były biało – czerwone rozetki,
będące w ten szczególny dzień
symbolem niepodległej Polski.
Michalina Rosiak kl.4 d

Dzieci cieszyły się z otrzymanych
rozetek

3

Kleks 1 (121)
Rok szkolny 2014/2015

Po 50 latach…

Losy polskich Żydów

23 października klasa 6 c wzięła udział w
Pewnej
wirtualnej lekcji historii pt. Opowieść o Żydach polskich.
wrześniowej
Lekcję poprowadzili bracia Tkacz, młodzi aktorzy,
soboty niektórzy z
Na starej ławce szkolnej każdy gość
którzy zagrali w filmie „Biegnij, chłopcze biegnij”.
naszych uczniów
chętnie przysiadł…
Mieliśmy możliwość zapoznać się z życiem Żydów
wystąpili z okazji
polskich. Poznaliśmy ich tradycje oraz sposób ubierania się.
spotkania absolwentów naszej szkoły.
Najbardziej lubianym świętem dla żydowskich dzieci była
Udało nam się przeprowadzić krótką rozmowę z
Hanuka. Podczas Szabatu uczennicą klasy 2,,c’’ Paulą Biskup, uczestniczką
tradycyjnego, żydowskiego święta
spotkania
rodzina jadła np. rybę w galarecie,
Red.: Czy jesteś zadowolona ze swojego występu?
gęsie wątróbki, rosół z faflami.
P.B.: Tak jestem zadowolona.
Większość dzieci zaskoczył fakt,
Red.: Jak twoim zdaniem wypadłaś?
że w domu Żydzi nie mogli
P.B.: Wydaje mi się, że dobrze.
trzymać chleba, ptactwa i innych
Red.: Czy lubisz śpiewać ?
mącznych produktów, oprócz
P.B.: Tak bardzo.
specjalnego chleba z mąki i wody.
Red.: Jaki utwór śpiewałaś?
Żydowskie dzieci nie grały w gry
P.B.: Śpiewałam ,, Dumkę na dwa serca’’.
komputerowe oraz nie oglądały
Podczas lekcji wszyscy byli bardzo
Red.: Powiedz z kim śpiewałaś w duecie i jak Ci się
telewizji. Grały w klasy, bawiły
skupieni
współpracowało?
się lalkami, grały w ciuciu babkę
P.B.: W duecie śpiewałam z Oskarem Brzostowskim, a
krótko mówiąc miały bardzo dużą wyobraźnię, potrafiły
współpracowało mi się z nim bardzo dobrze.
zrobić „coś z niczego”. Zapewne wszyscy byli zaskoczeni
Red.: Jak oceniasz pozostałe występy ?
tym, że dzieci w wieku trzech lat już uczyły się alfabetu
P.B: Wydaję mi się, że całość wypadła bardzo przyjemnie.
hebrajskiego! Co ciekawe, rodzice zamiast bajek opowiadali
Podobała się publiczności.
swoim dzieciom różne opowieści biblijne.
Red.: Dziękuję Ci za tę krótką rozmowę i życzę Ci dalszych
Dzięki tej lekcji mogliśmy zobaczyć zabytki
sukcesów na drodze artystycznej.
żydowskiej architektury, np. XVII-wieczną synagogę w
Absolwenci oglądając występy bardzo się
Gwoźdźcu, poznaliśmy atmosferę przedwojennej Warszawy
wzruszyli przypominając sobie swoje szkolne lata, a
jej głośne uliczki, żydowskie stragany i sklepy. Uważam, że
uczniowie otrzymali gromkie brawa
taka lekcja to wspaniała możliwość poszerzenia swoich
Zosia
wiadomości na temat historii Polski.

Starożytny
Egipt w
Jedynce!

Chętni uczniowie
mogli uczestniczyć
w
lekcjach
muzealnych, które odbyły się z inicjatywy p. B.
Mielczarek.
Organizacją
zajęło
się
Muzeum
Archeologiczne w Poznaniu. Dzięki warsztatom
przenieśliśmy się do magicznego świata starożytnego
Egiptu. Pani, prowadząca warsztaty, opowiedziała nam
wiele ciekawych historii. Najbardziej podobała mi się
opowieść o Ozyrysie, bogu który miał charakterystyczną
zieloną skórę. W historii nie występował tylko Ozyrys,
ale także jego okrutny brat o imieniu Set. Pani
opowiedziała nam wiele historii o bogach. Bardzo
podobały mi się te zajęcia, ponieważ można się było z
Najbardziej podobały się nam takie
„przebieranki”

nich bardzo wiele nauczyć. Zachęcam do zapisania się
na takie zajęcia, jeśli jeszcze kiedyś odbędą się w szkole.
Zuzia

Gabriela Bocian, 6c

Duchy straszą w naszej szkole
Halloween w naszej szkole obchodzimy 30
października.
Z tej okazji zorganizowany był konkurs na
najlepsze przebranie. Zorganizowali go nauczyciele języka
angielskiego. Zasadami konkursu było: przebrać się za
potwora, wyjść na środek i przedstawić się, wystraszyć
nauczycieli i wszystkich zgromadzonych w sali.
Dziewczyny z klasy 6c napisały scenariusz do
przedstawienia.
Po
konkursie
dziewczyny
przedstawiły nam spektakl.
Na koniec przedstawienia
uczennice porozrzucały po
korytarzu cukierki. Myślę,
że przez te słodycze spektakl
podobał się jeszcze bardziej.
Halloween bardzo mi się
podobało. Myślę że, za rok
będzie jeszcze ciekawsze.
Uczniowie 6 c przygotowali świetny
występ

Maja
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Chcielibyśmy wszystkim przypomnieć, że w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie podejmujemy
różne działania, które zachęcą Was do zdrowego stylu życia. Będziemy w każdym numerze „Kleksa”
informować o różnych akcjach, zorganizowanych w naszej szkole w związku z tym projektem.

Uwaga, na niebezpieczne
bransoletki
Hitem
lata
między
innymi były gumki do robienia
bransoletek.
Wymyślił je Heong Choin Ng, który mieszka
w USA. Stworzył je dla swoich córek. Wymyślił także
krosno i szydełko.
Niestety okazało się, że niektóre gumki są
rakotwórcze. Eksperci wykryli w nich bardzo
niebezpieczne dla nas substancje o nazwie „Ftalany”. W
gumkach wykryto aż 50% substancji trujących. Przez nie
może dojść do alergii, a nawet do choroby skóry, np.:
wysypka, obrzęk skóry lub strupy i złuszczenia skóry. Nie
wszystkie gumki są jednak rakotwórcze. Z tyłu opakowania
powinien znaleźć się znaczek CE (Certyfikat Europejski)
oznacza on, że gumki nie są rakotwórcze.
Justyna

W naszym
sklepiku
zdrowia jest
bez liku
Wiki i Natalia podczas rozmowy w
szkolnym sklepiku

Zapytaliśmy p. Patrycję – sprzedawczynię
ze sklepiku o zdrowe jedzenie, które może nam
zaoferować.
Okazuje się, że w sklepiku można kupić wiele
owoców np. nektarynki, banany, brzoskwinie oraz jabłka.
Można kupić również świeżo wyciskany sok z marchwi,
buraków i jabłek. Dużą popularnością cieszą się tosty,
drożdżówki, oraz kanapki z pyszną zieloną sałatą, serem i
szynką. Sprzedawane są też batoniki zbożowe.
Z tego wynika, że jeżeli
chcielibyśmy
kupić
coś
zdrowego w sklepiku, to
znajdziemy coś dla siebie bez
problemu – wystarczą tylko
chęci.
Wiktoria i Natalia ☺

Dzień bez Samochodu w Jedynce

„Śniadanie daje
moc”
W
piątek,
7
listopada,
odbyło
się
klasowe śniadanie. Do akcji
po raz kolejny przystąpiła
cała
szkoła.
Śniadanie to najważniejszy
posiłek dnia. Dostarcza nam energii niezbędnej do
funkcjonowania. Powinniśmy je jeść zawsze przed wyjściem
do szkoły. Z tych powodów wszyscy zorganizowaliśmy
wspólny posiłek. Podzieleni na grupy przyrządziliśmy
pełnoziarnisty chleb z warzywami takimi jak: pomidory,
sałata, rzodkiewki oraz szczypiorek. Dodaliśmy również
jajka, twarożek, ser, a także wędlinę. Najważniejsze, żeby
było zdrowo!
Uczennice: Weronika Dziamara i Agata Drabina
przeczytały fraszkę Jana Kochanowskiego pt. Na zdrowie.
Po 45 minutach przygotowań przystroiliśmy stoły i udaliśmy
się zobaczyć jakimi posiłkami zaskoczą nas inne klasy. Nie
zawiedliśmy się, tam również było apetycznie. Po dzwonku
wróciliśmy do swoich stolików i oczekiwaliśmy na komisję.
Po jej wizycie skonsumowaliśmy kromki. Później
rozwiązaliśmy krzyżówki, wykreślanki i zapisaliśmy
przepisy na sałatki. Nasza sala wyglądała pięknie. Kolorowe
obrusy, papierowe talerzyki, serwetki, aż cieszyły oczy.
Następnie poszliśmy częstować innych uczniów, a
przewodnicząca klasy wraz z członkinią Samorządu
Uczniowskiego rozdały nauczycielom jabłka.
Po jakimś czasie z żalem serca musieliśmy schować
kanapki, sprzątnąć stoły i klasę oraz udać się na kolejną
lekcję.
Wszystkim nam się podobało, a posiłek bardzo
smakował. Będziemy czekać na kolejną taką akcję. Jest to
wspaniały pomysł, jak zachęcać uczniów, zarówno małych
jak i dużych, do zdrowego stylu życia.
Zuzia Szczesiak, 5e

Samochody do kosza
22 września, jak co roku, obchodzimy
jako Europejski Dzień bez Samochodu.
Z tej
okazji samorząd
uczniowski
zachęcał dzieci i dorosłych do nieużywania
samochodów
i
innych
pojazdów
zanieczyszczających środowisko. Uczeń, który
przyjechał do szkoły rowerem lub przyszedł na
nogach dostawał karteczkę, która chroniła go
przed pytaniem przez nauczyciela. W tym dniu
wiele osób nie używało samochodów.
Helena
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Jesteśmy
demokratyczni
Wybory do
samorządu
uczniowskiego
są
bardzo ważnym elementem życia szkolnego. W ich
trakcie wybieramy osoby, które będą reprezentowały
naszą szkołę oraz potrzeby nas, uczniów.
Każdy kandydat do SU przygotowywał plakat o
sobie, w którym przedstawiał swoje plany, odnoszące się do
szkoły. Każdy plakat wisiał na zielonym piętrze.
Odbyła się również Szkolna Debata Wyborcza,
która pozwoliła każdemu zapoznać się dokładnie z
programem kandydatów.
Głosowało 236 uczniów na 260 uprawnionych do
głosowania. Każdy głos był wrzucany do specjalnej urny,
później głosy były zliczane.
Najwięcej głosów uzyskały osoby: Natalia Borowczyk,
Maciej Adamiak, Martyna Forma, Kasia Łapka, Klaudia
Michalak, Nina Grabara, Anna Ziętek i Gabriela Grenda.
Przewodniczącym SU został Maciej Adamiak,
zastępcą - Natalia Borowczyk i Klaudia Michalak. Pozostali
uczniowie objęli sekcje: rewizyjną (Nina Grabara i Anna
Ziętek), dekoracyjną (Martyna Forma, Karolina Karbowa,
Aleksandra Knapkiewicz), rozrywki (Aniela Kurzawa, Julia
Szlucha i Gabriela Grenda), nauki (Justyna Wojciechowska,
Weronika Poszwa i Bartek Witkowski). Kronikarzami
zostali: Oskar Brzostowski, Katarzyna Łapka oraz Klaudia
Kowalska.
Każdy uczeń oddawał swój głos z
radością

Ala☺

nasza recenzja

Władcy nocy

Pamiątkowe zdjęcie przed budynkiem TVP

Telewizja bez tajemnic
17 października klasy 5e i 6d wybrały się do
Warszawy na wycieczkę, pod opieką p. B. Mielczarek, p.
A. Piwońskiej, s. Teodozji i dyrektor szkoły p. E.
Pokojowej.
Zwiedziliśmy Belweder i Łazienki Królewskie. W
Belwederze zwiedziliśmy I Pietro, gdzie mieszka prezydent
z rodziną. Widzieliśmy w nim sale, gabinety i korytarze
pamiętające czasy marszałka Józefa Piłsudskiego.
Dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy. W pięknym
parku podziwialiśmy natomiast pomnik Chopina, Biały
Domek, Pałac na Wodzie oraz Teatr na Wyspie
wybudowane
z
inicjatywy
Stanisława
Augusta
Poniatowskiego. Potem pojechaliśmy do budynków TVP.
Byliśmy w studiu programu ,,Jaka to melodia? i
widzieliśmy prowadzącego Roberta Janowskiego, czego się
zupełnie nie spodziewaliśmy! Odwiedziliśmy także
pomieszczenia, w których nagrywane są: Świat się kręci i
Pytanie na śniadanie. Oglądaliśmy muzeum filmowe, w
którym znajdują się stare kamery, kukiełki, lalki, kostiumy i
telewizory. Później zwiedzaliśmy Stare Miasto, od którego
nie mogliśmy oderwać wzroku. Niesamowita była Kolumna
Zygmunta III Wazy, Pałac Prezydencki oraz liczne pomniki
i kamienice. Następnie przejechaliśmy obok Stadionu
Narodowego, na którym większość z nas już była, ale i tak
ciągle budzi nasz podziw.
Bardzo podobała nam się wycieczka do Warszawy.
Mogliśmy zobaczyć cudowne zabytki i obiekty. To było
niesamowite!
Dziękujemy Paniom
za opiekę i będziemy
się pilnie uczyć, aby
pojechać do jakiegoś
innego miasta i mieć
okazję je zwiedzić.
Zuzia
Szczesiak, 5e

Zachwyciła mnie książka pt.: „Zwłokopolscy.
Władcy Nocy” autorstwa Marcina Pałasza, który
niedawno (7 maja 2014 r.) odwiedził naszą szkołę.
Książka ta
opowiada o chłopcu,
który miał na imię
Piotrek i o
jego
wakacjach.
Szkodnik
przed
wakacjami
słuchał
radia,
telewizji,
Internetu i
przez najbliższe dni
i tygodnie
zapowiadano dużo
słońca,
lecz babcia Babla i
pani
Halinka mówiły, że jeśli mówiono w telewizji,
iż ma być pogodnie, będzie deszczowo. Piotrek
był zawiedziony swoimi wakacjami.
Chcesz się dowiedzieć jak Piotrek
spędzi swoje wakacje? Czy przez kolejne dni i
tygodnie będzie padać? Dowiesz się jak
przeczytasz tą wyjątkową książkę.
Zdjęcie z Robertem Janowskim – bezcenne☺
Justyna
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Wakacyjne istoty w naszej szkole
Czy zastanawialiście się kiedyś dlaczego
szkoła w wakacje jest zamknięta? Przeczytajcie to
opowiadanie i zastanówcie się…
Raz w roku przylatują do nas kosmici.
Dawno temu mała Ola zapytała się Zosi na
dodatkowych zajęciach plastycznych, dlaczego szkoła w
wakacje jest zamknięta? Zawsze na koniec roku szkolnego
przylatują do nas ufoludki i kosmici na uroczystość
zakończenia roku szkolnego. Przyjeżdża motorem Królewna
Śnieżka z krasnoludkami, które robią wielki bałagan, ale to
już inna bajka…
Kiedy ufoludki i
kosmici
przylatują
z
planety Mars, bawią się z
Królewną
Śnieżka
i
krasnoludkami przez cały
miesiąc a później sprzątają i skaczą z dachu szkoły na
bungee. To dlatego szkoła w wakacje jest zamknięta.
Weronika

Pan
Sienkiewicz
w naszym
mieście

Głośne czytanie Sienkiewiczowskiej Trylogii
odbyło się w Muzeum Miasta Turku. Tą akcję
wymyślił
prezydent
Rzeczpospolitej
Polski
Bronisław Komorowski.
Głośne Czytanie rozpowszechniło się na cały
kraj. Turkowianie czytali książkę „Ogniem i
Mieczem”.
Klasa 4d wystąpiła z przedstawieniem na
podstawie Trylogii
naszego Patrona.
Czytanie
powieści Sienkiewiczowskiej rozpoczął Korowód, w
którym brali udział wszyscy uczestnicy i zaproszeni
goście.
Uroczystość wypadła wspaniale i była bardzo
interesująca.
Adelka

„Z przyrodą za pan brat”
W dniach od 12 do 14 września odbył się
biwak, w którym uczestniczyły klasy 5b, 5d i 5e. Dla
tej ostatniej był on nagrodą za utrzymanie statuetki
,,Sowy”- dla klasy z najwyższą średnią ocen, a dla
pozostałych motywacją do dobrego uczenia się.
Pojechały z nami: p. W. Trocha, p. A.
Koszykowska, p. B. Mielczarek i p. I. Marciniak.
Pierwszego dnia poszliśmy na spacer po
Skorzęcinie, a następnie udaliśmy się na dyskotekę, na
której odbyła się „Gala Talentów” Po zabawie
podekscytowani rozmawialiśmy w swoich domkach i
poszliśmy spać.
Drugiego dnia wyruszyliśmy na wycieczkę
dydaktyczną do wsi Skorzęcin, łącząc edukację
przyrodniczą z wypoczynkiem i turystyką. Z panem
leśniczym weszliśmy do lasu, gdzie pochowany jest
niemiecki leśniczy. Zobaczyliśmy jego nietypowy
pomnik – pięć drzew różnej grubości, symbolizujących
,,grube i chude” lata zmarłego. Po powrocie zjedliśmy
obiad i bawiliśmy się w podchody. Podczas nich
musieliśmy wykazać się wiedzą z zakresu zdrowego
stylu życia i właściwego odżywiania się.
Odnaleźliśmy skarb – czekoladowe monety. Zanim
wróciliśmy do ośrodka podziwialiśmy jezioro i
zamaczaliśmy w nim stopy. Na miejscu, wśród drzew
zjedliśmy kiełbaski z grilla. Po rozmowach w pokojach
zasnęliśmy.
Wszyscy świetnie się bawiliśmy. Nie możemy
doczekać się kolejnych takich wyjazdów. Paniom
serdecznie dziękujemy za opiekę i wiele miłych
wrażeń.
Zuzia Szczesiak, 5e
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Nasza krzyżówka
1.W niej znajdziesz książki.
2. Zgubiła pantofelek o północy.
3. Imię patrona naszej szkoły.
4. Najpopularniejszy baśniopisarz.
5 Służy do nauki, zabawy, informacji itp.
6. Tytuł naszej szkolnej gazetki.
7. Imię psa z popularnej bajki.

1.
2.
3.
4.

Asia i Wiktoria

5.
6.

Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagrody - niespodzianki
rozwiąż krzyżówkę z bieżącego numeru ,,Kleksa’’, a następnie zapisz
je na kartce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz klasą. Kartki
należy przynieść do biblioteki szkolnej do 5 grudnia 2014

7.

Bluza z podkoszulką.
Idealna do jesiennego
biegania.

Bardzo wygodne krótkie
dresy. Z wysoką gumą w
pasie. Na końcu ściągacze.

14 listopada nasza Redakcja odwiedziła Burmistrza
Miasta p. Zdzisława Czaplę. W kolejnym numerze
„Kleksa” zamieścimy wywiad, jaki udało nam się
przeprowadzić.
Wysokie, bardzo luźne
trampki do całego
kompletu.
Spodnie lekko wytarte, z
małymi zdarciami.
Odpowiednie na każdą
okazję
Modna bluzka
,,nietoperz’’. Można
ją nosić na każdy
zwykły dzień .

Buty Air Max to bardzo
wygodne i ładne buty
sportowe.
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