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Czy tak ma być?
Czy zdarzyło się wam, że coś
zgubiliście szkole, albo gdzieś się uderzyliście?
KONIEC Z TYM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nowy pomysł… Rodzice, nauczyciele i
obsługa szkoły po wspólnych rozmowach doszli
do wniosku, że w szatniach panuje ogromny
chaos i bałagan. Zadbajmy o to miejsce. W
końcu to właśnie tam zaczynamy i kończymy zajęcia
szkolne. Na koniec każdego dnia w szkole uczniowie
powinni pozabierać swoje rzeczy do domu lub
porządnie poukładać je w szatni.
Każdy lubi porządek, ale powinniśmy
pamiętać o tym, że bałagan nie robi się sam. To my
sami odpowiadamy za to, czy nasze rzeczy są
poukładane porządnie, czy panuje w szatni chaos.
Komisja złożona z przedstawicieli Samorządu
Uczniowskiego co dzień sprawdza czystość i wystawia
punkty w programie Aktywna Klasa. Serdecznie
zachęcam wszystkich do włączenia się do tej akcji.
Niech nasz pobyt w szkole będzie miły.

Ala
Tak jest w naszych szatniach…

Dziewczyny z IV d podczas pracy nad
plakatem

Mój zdrowy talerz
W ramach projektu
Szkoła Promująca Zdrowie w
klasie 4d odbyły się bardzo
interesujące
zajęcia
prowadzone
przez
panią
dietetyk Justynę Wodzińską.
Temat spotkania brzmiał: Wybory żywieniowe –
produkty zalecane i niezalecane w żywieniu. Podczas
warsztatów rozmawialiśmy o tym, jak ważną rolę
odgrywa w naszym życiu zdrowe odżywianie.
Wcześniej takie spotkanie odbyło się także z naszymi
rodzicami.
Na początku zajęć p. Justyna zadała nam mnóstwo
pytań na temat składników pokarmowych. Oczywiście na
każde z nich staraliśmy się odpowiedzieć jak najlepiej.
Dietetyczka była mile zaskoczona naszą znaczną wiedzą
dotyczącą odżywiania. Następnie prowadząca rozdała nam
krótką ankietę, dotyczącą naszych nawyków żywieniowych.
Zawierała ona pytania typu: Jakie jest twoje ulubione
śniadanie? Co najczęściej pijesz?
Później podzieleni zostaliśmy na cztery grupy o
nazwach: sole mineralne, cukry, tłuszcze i białka. Zadaniem
każdego zespołu było wybranie pożywienia, w którym
zawarta jest największa ilość składnika pokarmowego,
znajdującego się w nazwie jego grupy. Ćwiczenie to okazało
się świetną zabawą i nauką. W dalszej części spotkania
dowiedzieliśmy się, jaka jest różnica w zawartości cukru
pomiędzy zdrowymi, naturalnymi płatkami a ich
niezdrowymi, sztucznymi odpowiednikami. Okazało się, że
rozbieżność jest bardzo duża. Wszyscy również bardzo się
zdziwili, gdy okazało się, że jeden baton zawiera dziesięć
łyżeczek cukru. Podobna sytuacja miała miejsce, kiedy
zaczęliśmy porównywać trzy różne jogurty.
Następnie – po krótkiej przerwie – pani dietetyk
rozdała nam kartki, pisaki i inne materiały, za pomocą
których tworzyliśmy plakaty na temat: Zachęć swoich
kolegów do zdrowego odżywiania. Po wykonaniu zadania
każdy zespół zaprezentował swoją pracę. Plakaty były
różnorodne, ale spełniały swoją rolę i w sugestywny sposób
nakłaniały do prawidłowego odżywiania. Potem przyszedł
czas na zadawanie pytań, na które prowadząca spotkanie
odpowiadała bardzo precyzyjnie. Na zakończenie
otrzymaliśmy zadanie domowe –mieliśmy rozwiązać quiz
podsumowujący naszą wiedzę. Na pożegnanie każdy uczeń
otrzymał zdrowe, soczyste i pachnące jabłko.
Zajęcia prowadzone przez panią dietetyk Justynę
Wodzińską wszystkim bardzo się podobały. Dzięki tym
warsztatom dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na
temat prawidłowego odżywiania i nauczyliśmy się
komponować zdrowe dla nas posiłki. Uświadomiliśmy
sobie, że klucz do dobrego zdrowia i długiego życia każdy z
nas trzyma w swoich rękach – na swoich talerzach.
Michalina Rosiak, kl. 4d
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Jeśli koniecznie chcesz
schudnąć, możesz chodzić na
dodatkowe zajęcia z wf, które
są prowadzone przez naszych
nauczycieli.

Zamiast siedzieć
na fotelu i objadać
się podczas filmu,
lepiej iść na

W wolnym czasie warto
pojeździć na rowerze,
rolkach, deskorolce itp.
oczywiście w dosyć ciepłe
dni.

Jeśli nie jesteś pewien czy prowadzisz zdrowy tryb życia to przeczytaj ten tekst

Nie warto łączyć razem
pomidora i ogórka ponieważ
witaminy pomidora zabijają
witaminy ogórka i na odwrót.

Nie warto odchudzać się w
wieku dojrzewania. Zamiast
głodzenia się zjadaj mniej
słodyczy. Ogranicz cukier.

Jedz regularnie śniadanie
obiad i kolację.
Objadanie się słodyczami
powoduje nadwagę.

Joasia

Kleks 3 (123)
Rok szkolny 2014/2015

3

Kleks 3 (123)
Rok szkolny 2014/2015
Klasa 4c z zainteresowaniem
oglądała filmy.

Historia pewnej znajomości …
Poznajcie Marysię, jest ona zwykłą dziewczynką,
która bardzo lubi poznawać nowych przyjaciół.
Kiedy Marysia była w szkole jej przyjaciółka Hania
podpowiedziała jej, że w Internecie również można kogoś
poznać. Ucieszona Marysia wraz z Hanią pobiegły do domu
i włączyły komputer.
- Ale jak to w ogóle się robi? - nagle zapytała Marysia.
- Po porostu wpisujesz stronę internetową i rozmawiasz
z….. kimś - wytłumaczył jej Hania.
Marysia była zdziwiona, bo nie wiedziała jak to jest
możliwe i spytała:
- Ale jak nie widzę kto to jest to skąd mam wiedzieć, że ten
ktoś jest w moim wieku!?
Hania zakłopotana odpowiedziała:
- Noo……. spytasz się ile ta osoba ma lat.
Marysia trochę nie była pewna tego do czego namawiała ją
Hania i znów spytała z lekkim sarkazmem i podniesionym
głosem: - Ale co to jest za znajomość gdy się tylko pisze?!
Hania wytłumaczyła: - przecież możesz się z tą osobą
spotkać.
Zakłopotana Marysia zdecydowała się i stwierdziła:
- No dobra! Zaczynamy pisać.
(Rozmowa Marysi z nieznajomym przyjacielem)
(Marysia) - Cześć! ☺
(użytkownik) - Hej!
(Marysia) - Szukam nowych znajomości. Zostaniemy
przyjaciółmi?
(użytkownik) - Jasne!
(Marysia) – A ile masz lat?
(użytkownik) - 9
(Marysia) - To super! Bo ja też!
(użytkownik) - Bardzo chcę cię zobaczyć na własne oczy!
Spotkamy się?
(Marysia) - No nie wiem, spytam się mamy to może się
spotkamy.
(użytkownik) - Nie pytaj się mamy, na pewno ci pozwoli.
Spotkajmy się w parku. Co ty na to?
Marysia szybko wyłączyła komputer i powiedziała
o wszystkim mamie.
- Mamo! Pisałam sobie z kimś na takiej stronie internetowej.
Ta osoba chciała się ze mną spotkać.
Mama zakłopotana odpowiedziała:
- I co z tym zrobiłaś? Wyłączyłaś komputer?
Marysia nie skłamała i odpowiedziała mamie:
- Tak… i nie wiem czy dobrze zrobiłam. Może ta osoba
naprawdę chciała się ze mną spotkać i miałabym nowego
przyjaciela?
Mama z lekko podniesionym głosem odpowiedziała:
- Dobrze zrobiłaś i pamiętaj o wszystkim mów mi lub tacie!
To bardzo ważne!
Marysia odpowiedziała z ulgą:
- Dobrze o wszystkim wam będę mówić.

Z Sieciakami bezpieczniej
10 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego
Internetu. Uczniowie z klasy 4 c i 4 d wzięli udział w
warsztatach zorganizowanych w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Turku.
Zajęcia przygotowała dla nas p. Emilia
Kaźmierczak. Dzieci obejrzały trzy filmy wprowadzające
je w tematykę korzystania z Sieci. Po każdej części filmu
uczniowie mieli do wykonania różne zadania:
rozwiązywali krzyżówki, rebusy, wykreślanki. Ich celem
było poszerzenie wiedzy dotyczącej bezpiecznego
korzystania z Internetu Podczas tych zajęć dzieci
dowiedziały się wielu ciekawych informacji, które
pozwolą im na właściwe i bezpieczne korzystanie z
zasobów Sieci.
Redakcja

O bezpieczeństwie w Sieci
Naszą bibliotekę 9 lutego odwiedził asp. sztab.
Piotr Kąciak oficer ds. prasowych Komendy Powiatowej
Policji w Turku. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas:
2 a, 5 c, chłopcy z kl. 6 c i 6 d oraz członkowie kółka
dziennikarskiego.
Podczas spotkania dzieci dowiedziały się jakie
zagrożenia czyhają podczas korzystania z Internetu. Poznały
podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Sieci.
Na zakończenie spotkania każdy uczeń otrzymał
okolicznościową naklejkę z najważniejszymi zasadami właściwego
zachowania się w Internecie. Otrzymaliśmy również zaproszenie do
Komendy Policji, z którego bardzo chętnie skorzystamy, aby
dowiedzieć się jak wygląda praca policji „od kuchni”.
Redakcja

I tak dziewczynka uniknęła niechcianej sytuacji. A wy
pamiętajcie jeśli macie konieczność porozmawiać na takich forach
z kimś kogo nie znacie. I zawsze mówcie wszystko rodzicom, a nie
skończy się to źle. Tak samo jak w tej historii tak samo może
zdarzyć się w waszym codziennym życiu. Więc pamiętajcie tą
cenną lekcję.
Maja
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ŚWIĘTO MATEMATYKI
W dniach od 17 do 19 marca bieżącego roku w naszej
szkole było obchodzone „Święto matematyki”, która na całym
świecie uznawana jest za królową nauk.

Pierwszego dnia o godzinie 8:00 odbył się konkurs,
który miał na celu wyłonienie króla matematyki spośród
uczniów naszej szkoły. Dzieci z klas IV – VI które chciały
wziąć udział w zmaganiach zebrały się na ostatnim piętrze.
Zadania były bardzo różnorodne, począwszy od łatwych, a
skończywszy na trudniejszych, które wymagały od naszych
młodych matematyków nieco większej wiedzy. Uczestnicy
starali się wypaść jak najlepiej i rozwiązać jak największą
liczbę zadań, pokazując, że królowa nauk nie jest im obca.
Później o godzinie 8:50 reprezentanci klas w
czteroosobowych grupach walczyli o sowę matematyczną.
Dzień ten dostarczył nam mnóstwo wrażeń i pozytywnych
emocji.
Drugiego dnia w naszej szkole gościliśmy
studentów z uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Starsi koledzy przeprowadzili dla nas wykład i
doświadczenia z rachunku prawdopodobieństwa. Ta opca
dla nas nazwa z dziedziny matematyki okazała się bardzo
intrygująca i ciekawa. Dlatego uczniowie chętnie udzielali
się w konwersacjach i rozwiązywaniu zadań.
W ostatnim dniu wszystkie dzieci kochające
matematykę przystąpiły do Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego „Kangur”. Na dobry początek i
rozluźnienie
atmosfery
każde
dziecko
otrzymało
magicznego węża. Następnie przystąpiliśmy do pisania
olimpiady. Jak co rok cieszył się on bardzo dużym
zainteresowaniem. Zadania konkursowe nie należały do
najłatwiejszych.
W rywalizacjach klasowych Sowę
Matematyczną otrzymała klasa IV c, a królem, a raczej
królową
matematyki
została Zuzanna Skiba z
klasy IV d.
„Święto
Matematyki” w naszej
szkole bardzo nam się
podobało,
ponieważ
podczas tych dni świetnie
się
bawiliśmy
i
dowiedzieliśmy się wielu
ciekawych
rzeczy
o
kl. IV c – zdobywcy Sowy
Matematycznej
królowej
nauk.
Z
niecierpliwością
wyczekujemy na kolejne obchody „Tygodnia Matematyki”
w przyszłym roku.
Michalina Rosiak, IV d

Zuzanna Skiba jako
Królowa
Matematyki, Natalia
Krotowska i Wiktoria
Włodarczyk, które
grały w wiosennym
przedstawieniu na
spotkaniu z zastępcą
burmistrza Turku p.
Jerzym Kurzawą

Dzień Szczęścia
Całą zimę wypatrywaliśmy tego dnia.
Nareszcie nadszedł czas, w którym wszyscy
mogliśmy świętować Pierwszy Dzień Wiosny.
Od
rana
trwały
przygotowania
wszyscy
przynieśliśmy dużo papierowych kwiatów. Byliśmy tak
kolorowi, że wyglądaliśmy jakby uderzyła nas tęcza. Rano
wyruszyliśmy paradę, w której uczestniczyła prawie cała
szkoła. Szliśmy i wykrzykiwaliśmy hasła np. ,,witaj
wiosno!’’. Zatrzymaliśmy się przy Urzędzie Miasta, gdzie
spotkaliśmy się z wiceburmistrzem Turku p. Jerzym
Kurzawą. Odwiedziliśmy też naszego chorego kolegę
Sebastiana Starczyńskiego .
Podczas pochodu wszyscy mieliśmy okazję
obejrzeć zaćmienie słońca .Wszyscy mamy nadzieję, ze
godnie przywitaliśmy wiosnę!

Zuzia☺

Na czele naszego pochodu znalazła się Marzanna, która
zajęła I miejsce w miejskim konkursie plastycznym.
Wykonali ją uczniowie z klasy I e: Patryk Majewski,
Gabriel Russek, Piotr Cieślak z siostrą Martą.
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„Randkowe”, małe prezenciki

Szkolna poczta Walentynowa dotarła nawet do
biblioteki szkolnej

„Jak dwie połówki jabłka”
Z okazji Walentynek w naszej szkole odbyło się
wiele różnych akcji uświetniających dzień zakochanych.
9 lutego odbyła się dyskoteka. Świetnie się
bawiliśmy. W imprezie uczestniczył absolwent naszej
szkoły, który zabawiał nas swoim tańcem.
Od 10 o 13 lutego działała poczta walentynkowa.
W tych dniach mogliśmy wysyłać listy dla swoich sympatii,
bez konieczności podpisywania się. W ten sposób osoba,
która otrzymała wiadomość nie dowiedziała się, kto ją
wysłał.
Szkoła obchodziła walentynki pod hasłem „Jak
dwie połówki jabłka”. Uczniowie przynosili te właśnie
owoce i jedli z wychowawcami.
Myślę, że te akcje bardzo podobały się uczniom i
powinny odbywać się co roku.

„Zakochaj się w książce”
Ostatniego dnia przed feriami zimowymi w
bibliotece odbyły się biblioteczne walentynki pod hasłem
„Zakochaj się w książce”.
Przy stolikach siadały po dwie osoby i losowały
pudełeczka z pytaniami na temat książek. Pierwsza osoba
czytała partnerowi pytanie, a druga osoba odpowiadała i tak
na zmianę. Potem podpisywaliśmy się na kartkach
dostawaliśmy upominki.
Zabawa
cieszyła
się
bardzo
dużym
zainteresowaniem. Bibliotekę odwiedzali uczniowie
indywidualnie, a także całymi klasami pod opieką
nauczycieli.
Tego dnia biblioteka była najpopularniejszym
miejscem w szkole. Odwiedziło ją 170 osób, a 82 z nich
wypożyczyły 120 książek. Na pewno te osoby miały w
czasie ferii ciekawe książki do czytania.
Wiktoria ☺

Wiktoria ☺ ☺ ☺

Klasa IV d na randce z książką
Rozmowa o książkach może być ciekawa dla każdego
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Nasze recenzje
Tragiczne święta
Niedawno ukazała się piąta część serii o
przygodach psiego bohatera-Elfa. Autorem książki jest
Marcin Pałasz.
Książka opowiada o Elfie, Dużym i Młodym,
którzy wyruszają na święta do babci. Lecz, gdy tam
docierają spotyka ich wiele nieprzewidywalnych historii.
Jakich, pytacie? Dowiecie się czytając książkę „Elf i
pierwsza gwiazdka”.
Zuzia ☺

Tajemnicze miasto
Książka „Co się dzieje w tym mieście” Adama
Molendy
opowiada o ciekawych i tajemniczych
przygodach sześciu przyjaciół.
Dzieci odkrywają tajemnice związane z ich
niesamowitym miastem. Ta książka jest naprawdę godna
polecenia .Możecie ją znaleźć na półkach w naszej szkolnej
bibliotece.
Adelka

Szkolna Rapowanka
Z okazji
wyborów książek
nasze koleżanki
z redakcji
napisały rap i
nakręciły
teledysk, który
został
umieszczony w
Internecie na
naszym blogu☺
☺
W bibliotece wybory książek były
I dla szkoły dobrze się skończyły
Dobrze wiecie moi kochani,
Bo te książki wybieraliście sami. Joł
Każdy uczeń do urny wrzuca losy,
By na książkę oddać swoje głosy
Dobrze wiecie po co to robimy
Już nie długo nowe książki
w bibliotece zobaczymy.
Joł
Szkolna komisja była wspaniała
Młodszym kolegom sprawnie pomagała
Dobrze wiecie co musi zrobić teraz
Wszystkie głosy policzyć i to nieraz. Joł

Nasze
Pierwsze
Wybory
11 marca nasza biblioteka wzięła udział w
Ogólnopolskich Wyborach Książek.
Poznajcie tytuły książek na które oddaliście swoje głosy:
„Dziennik cwaniaczka ” - 69, „Gwiazd naszych wina” - 42,
Hobbit, czyli tam i z powrotem - 35, „ Zostań jeśli kochasz” - 27
Zadaniem komisji konkursowej było przyprowadzanie
klas i pilnowanie czy każdy uczeń wrzucił głos. A oto skład
komisji: Adela Adamczyk, Zofia Dobrowolska, Weronika Karolak,
Zuzanna Skiba, 4 d, Maja Chrzempiec, Joanna Pietrzak, Alicja
Rybka, 5 a, Justyna Bilkowska, 5 c, Gabriela Grzebielucha,
Klaudia Michalak, Paweł Perliński, Kacper Stasiak, Aleks
Walczykowski, Wojciech Werbiński, Aniela Wróblewska, 5 e,
Natalia Borowczyk, Justyna Dura, Karolina Karbowa, Aleksandra
Knapkiewicz, Filip Majdański, Natalia Mądrachowska, Maciej
Stegienta, Wiktoria Stolarek, Dominika Ziemiańska, 6 a, Zuzanna
Górecka, Aleksandra Jurkiewicz, Natalia Krotowska, Bartosz
Starczyński, Joanna Szulc, Robert Ulański, Wiktoria Włodarczyk,
Jakub Wojciechowski, Piotr Wojtkowiak, 6 d.
W wyborach brało udział 521 osób. Wybrano ponad 400
tytułów książek. Wszyscy z niecierpliwością czekają na nowe
książki na półkach w naszej bibliotece.
Natalia

Pierwszoklasiści w bibliotece
W piątek, 27 marca odbyło się pasowanie na czytelnika.
Pierwszoklasiści oficjalnie zostali czytelnikami naszej szkolnej
biblioteki.
Spotkanie rozpoczęło przedstawienie wykonane przez
uczniów klasy II b pod opieką pani Doroty Hynas. Dalszą
uroczystość prowadziły uczennice VId – Wiktoria Włodarczyk i
Natalia Krotowska – nasze dziennikarki.. Uczniów klas pierwszych
pasowały panie bibliotekarki pani Elżbieta Nowak i pani
Aleksandra Antczak. Pod koniec aktorzy, którzy odgrywali
wcześniej scenkę podarowali wychowawczyniom dyplomy dla
dzieci, na pamiątkę tego ważnego wydarzenia.
Pierwszoklasiści byli podekscytowani tym, że już od
poniedziałku mogli samodzielnie wypożyczać książki.
Wiktoria ☺

Nati i Wiki
Klasa I c oraz aktorzy z kl. II b
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1.
2
3.
4.
5.
6.

1.Powinniśmy jeść owoce i …
2.Jedna z najbardziej lubianych przekąsek dzieci , lecz jest
bardzo niezdrowa!
3.Można je kupić z serem w naszym sklepiku
4.Bardzo zdrowy i popularny w Polsce owoc[może być
zielony , czerwony i żółty]
5.W sklepiku można zamówić świeżo wyciskany sok z …
6.W szkole jest to miejsce , w którym można kupić wiele
zdrowych rzeczy
7.Żółty owoc, podobny do księżyca
8.Najbardziej nielubiany lekarz

7.

Adelka i Zuzia ☺
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W poprzednim numerze ,,Kleksa’’ nagrodę – niespodziankę za rozwiązanie krzyżówki wygrał Szymon Pilarski z
klasy II b. Po odbiór nagrody należy zgłosić się do naszej biblioteki szkolnej .Jeżeli chcecie wziąć udział w
losowaniu nagrody-niespodzianki należy rozwiązać krzyżówkę z bieżącego numeru ,,Kleksa’’, a następnie zapisać
odpowiedź na kartce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz klasą i przynieść ją do biblioteki do dnia 31 maja.

Sukienka z zakładkami i
kokardką w pasie.
Kolorowa podkoszulka
z krótką, luźną bluzką i
kleksami.

Żakiet z
kokardkami .
Idealnie pasuje
do spódniczki.

Luźne spodnie
idealne na wf.

Spódnica z
kokardą w pasie.
Wiązane
botki z
zamszu.

Naszyjnik ze
stylową kokardą.

Zuzia i Zosia

Stopka redakcyjna. Skład redakcji: Adela Adamczyk, Justyna Bilkowska, Maja Chrzempiec, Zofia Dobrowolska,
Helena Gromada, Weronika Karolak, Natalia Krotowska, Joanna Pietrzak, Alicja Rybka, Zuzanna Skiba, Wiktoria
Włodarczyk, Michalina Rosiak (stały współpracownik). Opiekunka p. Elżbieta Nowak. Adres redakcji: Szkoła Podst.
Nr 1, 62-700 Turek, ul. 3 Maja 29. Nakład 50 egz. Gazetka w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej
naszej szkoły: www.sp1.turek.net.pl Druk – UNICORN T&T, Turek, ul. Konińska 1
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