
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             ****************    26 czerwca 2015 r.          ***************** 

Nasza biblioteka szkolna otrzymała Certyfikat 
„Biblioteka na Medal” przyznany przez ogólnopolski 

portal bibliotekarski www.bibliotekiszkolne-
blogspot.onet 

Wspaniały występ dziewczyn z V d podczas 
Konkursu o Zdrowiu – s. 6 

I Turniej Języka Polskiego – s. 4 
Spotkanie naszej redakcji z 

pisarzem Marcinem Pałaszem – s. 8 



Kleks 4 (124) 
Rok szkolny 2014/2015 

 

 2

 
 
 
 

 
 
Jedz zdrowo, żyj kolorowo 

 
Jak wszyscy wiedzą nasza szkoła ubiega 

się o certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Z 
okazji Dnia Zdrowia obchodzonego 7 kwietnia 
zorganizowano  konkurs wiedzy o zdrowiu. 
Zmagały się klasy czwarte i piąte. 
Organizatorkami konkursu były: p. Krystyna 
Morek oraz nauczycielka przyrody p.i Katarzyna 
Błajet. 
   
Powitano nas przedstawieniem przygotowanym 
przez 5d, o zasadach zdrowego odżywiania. 
Następnie przedstawiciele grup losowali, a raczej 
wybierali koperty, w których znajdowała się 
karteczka z trzema pytaniami, na które  dana 
grupa musiała odpowiedzieć. Prowadzący Maciej 
Adamiak z 6d zadawał kolegom i koleżankom 
pytania z kartek. Następnie dwie osoby z każdej 
trzyosobowej grupy miały za zadanie wykonać 
wrzut piłką koszykową do kosza. W tym samym 
czasie jedna osoba, która pozostawała przy stoliku 
miała do zrobienia rebus oraz wykreślankę. Po 
zakończeniu rywalizacji sportowych i naukowych. 
Podczas, gdy komisja naradzała się wszyscy 
mogli obejrzeć występ chirliderek z klasy 5d. 
Następnie ogłoszono wyniki, a oto punktacja: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4a-21, 4b(1)-21,5, 4b(2)-19, 4c-22, 4d(1)-23, 4d(2)-
23,5, 5a(1)-20, 5a(2)-19, 5b-19,5, 5c-21,5, 5d(1)-
19,5, 5d(2)-19, 5e(1)-22, 5e(2)-22,5. 
 

Podsumowując konkurs wygrała grupa 2 z 
klasy 4d (Zofia Dobrowolska, Michalina Rosiak i 
Zuzanna Skiba), drugie miejsce otrzymała grupa 1, 
klasa 4d (Nina Grabara, Natalia Kałużna i Adela 
Adamczyk), a trzecie miejsce zdobyła 2 grupa z 
klasy 5e (Tomaszak Julia, Mateusz Rosiak i Paweł 
Perliński). 

Zuzia☺                                                                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klasa IV c prezentuje swój stolik zdrowia 

Zosia, Michasia i Zuzia – zwyciężczynie  z 
dyrektorem Sanepidu p. A. Rajczykiem 

Maciej i Weronika świetnie sobie radzili z 
prowadzeniem konkursu. 
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Nasze kółko dziennikarskie a także dzieci 
uczęszczające na zajęcia z biblioterapii braliśmy 
udział w projekcie Marzycielska Poczta. Zaprosiła 
nas do niego p. Emilia Kaźmierczak z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Turku. 
 Nasze spotkania odbyły się w Piwnicy 
Talentów, gdzie Pani bibliotekarka pokazała nam 
stronę internetową – www.marzycielskapoczta.pl – 
i profile kilku dzieci chorych na groźne i 
nieuleczalne choroby. Każdy z nas wybrał 
dziecko, do którego miał napisać list. Tak 
spędziliśmy dwie długie godziny, pełne rozmyślań 
i pomysłów, jak tu to wszystko ładnie napisać ☺. 
Niektórzy z nas otrzymali już odpowiedzi w 
postaci listu, bądź komentarza pod opisem 
chorego kolegi lub koleżanki. 
 Uczniowie, którzy zaangażowali się w 
akcji, niosącej uśmiech innym dzieciom to:  Paula 
Biskup, Olaf Dzieran, Jakub Jaros, Gabriela 
Maciejewska, Barbara Maleta, Nina Misiek, 
Natalia Jurkiewicz, Gabriela Szymczak, Zuzanna 
Tyczyńska (kl. 2 c), Adela Adamczyk, Zofia 
Dobrowolska, Nikola Grąbkowska, Aleksandra 
Kukuła, Weronika Karolak, Zuzanna Skiba, 
Kornelia Pisula, Michalina Rosiak (4 d), Natalia 
Krotowska i Wiktoria Włodarczyk (6 d). 
 Wy też możecie pocieszyć chore dzieci. 
Wystarczy tylko wejść na wyżej podaną stronę, 
wybrać profil, napisać list i wysłać, a może tak jak 
my otrzymacie odpowiedź ☺. 

 Wiktoria ☺ 
 
 

 
 
 

 
Listy do nieznajomych 
 

„Marzycielska Poczta” – ważna sprawa, 
więc należą jej się brawa. 

Kiedy listy te piszemy, 
wtedy pomoc dzieciom niesiemy. 

Nawet, jeśli jest im źle, 
my możemy wesprzeć je. 

Chore dzieci nie poddają się, 
a my uśmiechem wspomagamy je ☺ 

Wiktoria i Natalia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nad każdym listem trzeba było dobrze się 
zastanowić… 

Dzieci z 2 c z dumą prezentują swoje listy 

Dziewczyny z 4 d za chwilę przekażą swoje 
listy do wysłania chorym dzieciom 
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Dnia 15 maja 2015r. w 
naszej szkole w sali 
gimnastycznej odbył się I 
Szkolny Turniej Językowy 
„Z poprawną polszczyzną 
na co dzień”. Szóste klasy 
wystawiły dwie 
trzyosobowe drużyny, które 
brały udział w konkursie: 
„Poetki”, „Ortografki” z 6a, 
„Murzynki”, „Łączniki” z 
6b, „Samogłoski’, 
„Polonistki” z 6c, ‘Gżegżółki”, „Biedronki” z 6d. 
Uroczystość prowadziła nauczycielka języka 
polskiego – p. Ewa Pawlak. Zmagania uczniów 
oceniała szanowna komisja, do której należały: p. 
Emilia Kozłowska, p. Maria Dizner, p. 
Małgorzata Pakuła oraz p. Elżbieta Nowak.  

Przed konkursem każda grupa musiała 
przygotować reklamę dotyczącą kiermaszu 
książek, notatkę prasową o ostatniej szkolnej 
uroczystości oraz tabliczkę ze znakiem 
rozpoznawczym. Turniej składał się z pięciu 
rund. Najpierw uczestnicy rozwiązali zadania o 
częściach mowy. Podczas konkurencji uczniowie 
zaprezentowali plakaty i notatki. Następnie 
trzeba było dokończyć związki frazeologiczne lub 
przysłowia. P. Ewa Pawlak czytała ich początek, a 
chętna grupa podnosiła tabliczkę i udzielała 
prawidłowej odpowiedzi. Odbyła się także runda 
z ortografii. Uczniowie rozwiązywali krzyżówkę, 
zapisywali przymiotniki złożone i formę danych 
wyrazów w dopełniaczu.  

 

 

 

Szybko przeszliśmy do 
ostatniego etapu eliminacji. Były 
to zadania o słownictwie. 
Polecenia dotyczyły synonimów, 
antonimów, wyrazów 
pokrewnych oraz homonimów. 
Grupy natychmiast uporały się z 
kartą pracy. Podczas kiedy 
drużyny rozwiązywały zadania, 
chętni uczniowie z widowni 
również mogli pochwalić się 
swoją wiedzą językową. Po 

zakończeniu turnieju komisja sprawdziła prace i 
wyłoniła zwycięzców. W tym czasie wszyscy 
posłuchaliśmy recytacji wierszy w wykonaniu 
mistrzyń słowa: Niny Grabary, Heleny Gromady i 
Agaty Drabiny. Następnie dziewczyny z klasy 6a 
zaprezentowały zabawną scenkę z użyciem gwary.  

Wreszcie  nadeszła oczekiwana chwila, czyli 
wyniki zmagań. Aby rosło napięcie, werdykt 
przeczytano od końca. Aż wreszcie wszystko stało 
się jasne i zwyciężyła grupa I z klasy 6D 
„Biedronki”, do której należały: Natalia Krotowska, 
Wiktoria Włodarczyk i Justyna Wojciechowska. 2. 
miejsce zajęła grupa I z klasy 6B „Murzynki” ( Sara 
Spychalska, Agnieszka Majda, Róża Strzelińska), 
na podium znalazła się także grupa I z klasy 6A 
„Ortografki” (Natalia Borowczyk, Karolina 
Karbowa, Aleksandra Knapkiewicz). 

Po wręczeniu dyplomów i rozdaniu nagród 
ufundowanych przez Zuzannę Skibę, rozeszliśmy 
się do klas na dalsze zajęcia. Konkurs bardzo nam 
się podobał i powinien się odbywać co roku, a na 
pewno poprawi się nasza polszczyzna. 

 Natalia , Wiktoria  i Justyna Wojciechowska kl. 6d 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Najlepsi otrzymali nagrody… 
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Majowe wydarzenie 

 8 maja 2015 r. w naszej szkole odbył się 
apel poświęcony Konstytucji 3 Maja. 
Organizowały go dzieci z klasy V e wraz z 
wychowawczynią – p. Bożeną Mielczarek. 

Uczniów przywitali prowadzący – Kinga 
Fijałkowska i Paweł Perliński, który przedstawił 
zaproszonych profesorów. W te role wcielili się 
Julia Tomaszak, Kacper Latuszewski, Aleks 
Walczykowski oraz Klaudia Michalak. Prowadzili 
oni dyskusję, mającą na celu wyjaśnić nam 
dlaczego to święto jest tak ważne? Udało im się to 
świetnie. W trakcie uroczystości usłyszeliśmy 
piosenkę pt. ,,Witaj majowa Jutrzenko”, a 
zaśpiewały ją damy – Aniela Wróblewska i 
Gabrysia Grzebielucha oraz Józef Wybicki – 
Aleksander Pikuła, a także Stanisław Potocki - 
Bartosz Maleta, który przedstawił wiersz pt. 
,,Polonez 3 Maja”. Agata Drabina wyrecytowała 
,,Hymn do miłości ojczyzny” przy 
akompaniamencie wiolonczelistki Weroniki 
Dziamary. Pozostali uczniowie wykonali ,,Pieśń 
konfederatów barskich”. Apel przebiegał w 
atmosferze powagi i patriotyzmu. Dzięki niemu 
poznaliśmy lepiej twórców Konstytucji. Potrafimy 
także rozpoznać postaci na obrazie Jana Matejki 
,,Konstytucja 3 Maja 1791r.”. 

Dziękujemy paniom: 
Bożenie Mielczarek, Ewie 
Pawlak, Izabeli Ochocie i 
panu Błażejowi Malecie za 
cenne wskazówki podczas 
przygotowań. 

Zuzia Szczesiak kl.5e 

 

Polska! 
Biało-czerwoni! 

Dnia 30 kwietnia 2015 r. uczniowie naszej 
szkoły po raz kolejny uczcili obchody Święta Flagi 
RP. Z tej okazji samorząd uczniowski zorganizował 
happening, podczas którego robiliśmy żywą flagę.  

 O godzinie 10.40 wszyscy uczniowie i 
nauczyciele zebrali się na hali sportowej. Na 
początku kolega z klasy 5e Wojtek Ślósarski 
odczytał tekst dotyczący powstania flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej, z którego 
dowiedzieliśmy się od kiedy oficjalnie została 
przyjęta jako symbol narodowy, skąd wzięła się jej 
kolorystyka oraz wielu innych ciekawych rzeczy na 
jej temat. Następnie zaczęliśmy ustawiać się w 
żywą flagę. Uczniowie klas 1-3 trzymali w rękach 
kartki koloru białego, a klas 4-6 koloru czerwonego. 
Natomiast koledzy i koleżanki z klasy 5e trzymali 
napis: „Drugi maja Święto Flagi”. Kiedy wszyscy 
unieśliśmy ręce do góry, tworząc flagę 
Rzeczypospolitej Polskiej, dron wzbił się w 
powietrze i zaczął robić pamiątkowe zdjęcia.  

Tego roku również udało nam się zrobić 
piękną, żywą flagę i pokazać w ten sposób, że 
szanujemy ją jako symbol naszego kraju. Po 
wykonaniu fotografii powróciliśmy do klas na 
lekcje.  

Obchodzone Święto Flagi 
uczy nas patriotyzmu i miłości do 
Ojczyzny, a tradycja robienia 
żywej flagi sprawi, że zawsze 
będziemy o nim pamiętać. 

Michalina Rosiak kl.4d 
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Na szczyt Olimpu! 
 
28 kwietnia odbył się konkurs pod tytułem 

,,Z nicią Ariadny po wieniec laurowy’’. Brały w 
nim udział wszystkie klasy piąte. Na początku 
zawitali nieśmiertelni uczestnicy, każdy z  nich 
przedstawił się i opowiedział krótko o 
wylosowanej przez siebie postaci. Każda klasa 
musiała zaprezentować swój ubiór. Następnie 
odbył się quiz, który złożony był z czterech 
etapów.  

W pierwszym etapie odpowiadało się na 
pytania prawda/fałsz. W drugim etapie trzeba było 
odpowiedzieć ustnie na pytania o różnym stopniu  
trudności od 1 do 3. Natomiast w 3 etapie 
musieliśmy rozpoznać kto mówi podany fragment 
tekstu. Ostatni etap polegał na podniesieniu litery: 
,,h’’ albo ,,ch’’. Następnie odbył się krótki 
spektakl pt.,, Jabłko niezgody’’ w wykonaniu klas 
5A i 5B. Na koniec komisja oceniała stoły i 
dokonała wyboru zwycięzcy. Po zliczeniu 
wszystkich punktów komisja wyłoniła najlepszą 
drużynę, czyli klasę 5b. 

Asia i Ala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jak to było z tą mitologią… 
 

W pewien wtorek 
W naszej szkole, 

O mitologii głośno, 
Bo odbył się konkurs. 

 
Boskie stoły stoją 

Pięknie przystrojone, 
Kielichy na stole, 
Owoców wiele. 

 
Prezentowanie strojów 

Przez wybranych uczniów, 
Również całą grupą. 

 
Quiz mitologiczny, 
Pięć reprezentacji. 

Kto zgarnie nagrodę? 
Kto będzie przegranym? 

 
Ocenianie stołów, 
Które już czekały. 

Gry planszowe 
O bogach, również dostrzeżone. 

 
Przedstawienie  
Było piękne. 

O jabłku, 
Adamie i Ewie. 

 
Wyniki ogłoszone, 

5 b zasługuje na nagrodę. 
Wszyscy gratulujemy, 

I dyplomy przyjmujemy☺ 
 

                                                Maja 

Sebastian Starczyński chętnie przyszedł tego 
dnia do szkoły, aby z innymi kibicować 

kolegom z klasy 

Klasy 5 a i 5 b 

Widownia świetnie się bawiła i kibicowała swoim drużynom 
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Nieprzewidywalna książka 

 
23 kwietnia nasza biblioteka z okazji 

Światowego Dnia Książek zorganizowała „Wielkie 
czytanie”, podczas którego nauczyciele głośno czytali 
uczniom.  
 To był czwartek… Podczas lekcji historii 
pani Bożenka wyciągnęła książkę i powiedziała 
tajemniczo: 
- Witam! Dziś przeczytam wam książkę Gabrielli 
Poole pt. „Akademia Mroku” – tutaj na jej twarzy 
pojawił się przerażający uśmiech. – Zobaczycie… 
WCIĄGNIE WAS… 
Kiedy nauczycielka otworzyła na pierwszej stronie, pojawił 
się huragan. Dziewczyny zaczęły panikować i uciekły, 
chowając się do zaplecza przyrodniczego. Z lektury 
wydobył się straszny śmiech. Z początku zadowoleni 
chłopcy zostali pochłonięci przez książkę. 
 Przerażone koleżanki pobiegły na stołówkę i 
uzbrojone po zęby w garnki, talerze i sztućce wbiegły pod 
klasę 306. 
- OK, na: cztery wchodzimy i ratujemy chłopaków! – 
zadecydowała Justyna . – 1…2…3…4!!! 
Kiedy wszystkie wparowały do klasy, ujrzały tylko napis na 
tablicy „Żeby uratować kolegów musicie przeczytać tę 
książkę.” 

- Co?! Chyba żartujesz ty…ty 
Magiczna Siło pochłaniająca 
naszych kolegów! Ja tego 
czytać nie będę! Nie ma 
mowy!!! Już wolę żeby 
tam siedzieli jeden z 
drugim! Zasłużyli! – 
zaprotestowała Gabrysia. 
Nieprzepadające za 
czytaniem dziewczynki 

przytaknęły. Po chwili odezwała się Natalka: 
- Wiecie co… Ja jednak myślę, że powinnyśmy ich 
uratować… Chociażby dlatego, że są naszymi 
kolegami z klasy czy tego chcemy czy nie… 
- Myślę, że masz rację – powiedziała Kasia. – Chociaż 
niektóre z nas nie lubią czytać, zrobimy to dla nich! 
- To jak? Każda czyta jeden rozdział? 
- No dobra… 
 I tak dziewczyny zaczęły czytać… i czytać… i 
czytać, a każda, ale to każda z nas przysłuchiwała się i z 
kolejnymi rozdziałami zaczynałyśmy coraz bardziej lubić 
książki. 
- I koniec! – zakończyła Justyna, ostatnia dziewczyna w 
dzienniku. 
Z lektury wyłonili się chłopcy z panią historyczką. 
- Ale, ale, ale co się stało? – zapytała nauczycielka, a my 
zaczęłyśmy się śmiać. Okazało się, że to nie pani, ale ktoś 
pod nią się podszywający zabrał chłopaków i jak to ujęli 
„męczył ich” cały dzień. 
 Po tej lekcji na pewno każdy z nas pobiegł do 
biblioteki po kolejną książkę ☺. 

    Wiktoria ☺ 

 
Dalej! Żwawo! Hasa! Hej! 

 
Wielu uczniów chciałoby zamienić się rolami z 
nauczycielami. Na lekcji języka polskiego, 
mieliśmy taką możliwość. Jako pierwsi lekcję 
prowadzili uczniowie klasy 6D: Justyna 
Wojciechowska, Wiktoria Włodarczyk, Natalia 
Krotowska, Szymon Lament, Jakub Józefowicz, 
Katarzyna Łapka, Joanna Szulc, Zuzanna Górecka. 
Opowiem teraz o jednej z „przygód”, która 
wydarzyła się na takiej lekcji.  
 Kiedy zadzwonił dzwonek, wszyscy weszli 
do klasy. Jako pierwsza pokazana była prezentacja, 
a potem pisaliśmy na tablicy skojarzenia do słowa 

„teatr”. Na drugiej godzinie języka polskiego, zostaliśmy 
podzieleni na cztery grupy. Naszym zadaniem było odegrać 
rolę Williama Szekspira „ Makbet ”.  

Po zakończeniu tego ćwiczenia do klasy wleciały trzy 
czarownice, które zamieniały niegrzecznych uczniów w 
krasnale ogrodowe. Wygląd wnętrza zaczął stawać się 
przerażający. Będąc na lekcji stwierdziłam, że nawet dzieci 
prowadzące lekcję przeraziły się. Gdy dramat się skończył 
wiedźmy wyfrunęły na swoich miotłach. Po dwóch godzinach 
osoby zamienione, stały się znów sobą.  
 Klasa była pod wrażeniem tej lekcji, mając nadzieję, 
że takich zajęć będzie jeszcze więcej.   

Natalia 
 

Niezwykła wyprawa do szafy 
 

Na  kółku  dziennikarskim  rozmawialiśmy  o tym  co  
będzie w  następnym numerze  ,,Kleksa’’. 
Niespodziewanie komputery zaczęły się 
mocno zacinać .  

Wezwaliśmy pana informatyka 
lecz on nic nie poradził i miały być 
wymieniane. Natalia i Wiktoria poszły   
przyklejać ogłoszenia, na  których było 
napisane kiedy odbędzie się premiera 
,,Kleksa’’.  W tym czasie zastanawialiśmy 
się co się stało z komputerami. Nagle na 

ekranach pokazały się trupie  czaszki, które przemówiły: TO 
NASZA BIBLIOTEKA! Byli śmy bardzo zdziwieni i 
wystraszeni  tym dziwnym zjawiskiem. Czaszki wyszły z 
komputerów i zaczęły demolować bibliotekę. Chcieliśmy 
uciec przez okno lecz okazało się że cała szkoła wraz z 
biblioteką odleciała! Jedynie bezpieczne teraz miejsce to 
szafa. Schowaliśmy się właśnie w szafie i przenieśli śmy się do 
niezwykłej krainy ,,Narnii’’. Zapoznaliśmy się z panem 
Turnusem, Łucją, Zuzanną, Piotrem, Edmundem i oczywiście 
z królem Narnii Aslanem. Po godzinie Czaszki przemieniły 
się w śnieżne potwory i odnalazły naszą kryjówkę czyli szafę. 
Aslan Kazał nam uciekać a oni mieli rozprawić się z 
potworami. Gdy znaleźli śmy się z powrotem w bibliotece już 
nie unosiliśmy się w powietrzu. Jak najszybciej zamknęli śmy 
szafę i wrzuciliśmy do pobliskiego jeziora.  

Po trzech dniach rozmawialiśmy na temat Narnii, bo 
ciekawiło nas co tam nadal się dzieje? 

Adelka 
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Uczestnicy szkolnego etap konkursu 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Głośne czytanie w naszej szkole  
 

23 kwietnia z okazji Światowego Dnia 
Książki i Praw Autorskich nasza szkolna 
biblioteka, przy współpracy z nauczycielami,  
zorganizowała dla całej szkoły dzień 
głośnego czytania.  

Akcję rozpoczęła wicedyrektor szkoły 
p. Krystyna Morek ogłaszając przez szkolny 
radiowęzeł jej początek. Zostały wyznaczone 
dwie godziny: dla uczniów I i II zmiany. 
Podczas tych lekcji wszyscy nauczyciele 
uczący czytali dzieciom fragmenty książek, 
które są nowościami w naszej bibliotece. To 
było naprawdę niesamowite wrażenie. W 
każdej klasie, w tym samym czasie trwało 
czytanie i słuchanie. Niezależnie od tego, czy to 
była lekcja polskiego, czy też informatyki – 
wszędzie królowała książka. 
Po skończonej lekcji uczniowie przychodzili do 
biblioteki opowiadać swoje wrażenia.  

Naszym głównym celem było 
spowodowanie, aby zainteresować czytaniem jak 
największą liczbę uczniów w dniu, kiedy książka 
miała swoje święto. ..  

E. Nowak 

 

 

Spotkanie z Marcinem Pałaszem, 
przyjacielem Elfa 

 
Podczas finału powiatowego konkursu 

„Wybieramy mistrza pięknego czytania”, który 
odbył się 28 kwietnia w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej naszą szkołę reprezentowała Nina 
Grabara, kl. 4 d.  

Nasze szkolne eliminacje miały miejsce 20 
kwietnia. Zadaniem konkursowym było piękne 
odczytanie tekstów Marcina Pałasza, którego 
gościliśmy rok temu w naszej szkole (8 maja 2014 

r.) 
Wszyscy 

uczestnicy 
konkursu mieli 
okazję poznać 
osobiście pisarza. 
Znany i bardzo 
lubiany pisarz był 
jednym z jurorów. 

Nasza 
redakcja 

otrzymała 
specjalne zaproszenie i wzięła udział w spotkaniu 
autorskim z p. Marcinem, który opowiadał o swojej 
pracy, spotkaniach z czytelnikami, a przede 
wszystkim ciepło i z prawdziwym uczuciem 
wspominał nam o swoim najwierniejszym 
przyjacielu - psie Elfie, jednym z jego bohaterów 
książkowych.  

Na zakończenie był czas na autografy i 
wspólne zdjęcia.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

W klasie V c czytała p. Adela Majtka 

Kl. IV d wysłuchała książki czytanej przez  
p. Ewę Pawlak 

Zdjęcie z pisarzem naszej redakcji 
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Bibliotekę odwiedziły dziennikarki z 
lokalnych mediów 

 
 

„Wybieram 
bibliotekę” 
 
Pod takim hasłem 

odbył się tegoroczny Tydzień 
Bibliotek. Podczas kilku dni 
w naszej bibliotece było 
tłoczno i bardzo wesoło.  

Tydzień rozpoczął się 
szczególnym dniem – 8 maja. 

Kiedy to jest obchodzony Dzień 
Bibliotekarza i Bibliotek. W tym 
dniu do naszej biblioteki przyszło wielu uczniów, 
aby złożyć paniom 
bibliotekarkom 
życzenia na 
specjalnej „Laurce 
dla biblioteki”. 
Byli wśród nich 
uczniowie klas: 
2d, 3a, 5b, 4b, 6a.  

Z 
życzeniami 
przyszły również 
dzieci z 
Przedszkola nr 6. 

Każdy czytelnik otrzymał tego dnia 
cukierka lub inny drobny upominek.  

Wśród czytelników, którzy tego dnia 
wypożyczali książki wylosowano nagrodę 
książkową dla Przemysława Marczyńskiego 
(Ia), który uzyskał tytuł Czytelnika Dnia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
W tym szczególnym dla Was 

dniu 
Życzymy czytelników stu 

Więcej książek najróżniejszych 
Choćby nawet tych 

najmniejszych. 
 

Dużo szczęścia i radości 
Młodszych, albo starszych 

gości 
Nawet kiedy idzie źle 

Wy nie poddajecie się. 
 

I tak wiersza koniec jest 
Uważamy, że jesteście THE BEST!!! 

 
Wiktoria i Natalia 

 
 

„Biblioteki na przestrzeni wieków” 
Konkurs afiszowy 

 
Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia 

Bibliotek odbył się konkurs afiszowy pt. 
„Biblioteki na przestrzeni wieków”. Wzięło w nim 
udział 62 uczniów z klas IV-VI.  

Bezbłędnie na pytania konkursowe 
odpowiedzieli uczniowie: Kinga Fijałkowska Ve,  
Bartosz Maleta V e, Wiktor Stasiak V e, Natalia 
Pawłowska V e, Agata Szelewska Va,  Klaudia 

Michalak V e, Julia Szlucha VI c, Paweł 
Perliński V e, Aleksander Pikuła Ve, 
Tymoteusz Szulc V e 

Nagrody pocieszenia wylosowano 
dla uczniów: Kacper Kałużny IV c, Mateusz 
Dawidowski IV c, Maja Fabiańska IV c, 
Michał Kucharski IV c, Adrianna Kolenda V 
b, Kacper Pajor V b, Natalia Śliwi ńska IV c, 
Mateusz Ciechowicz V d, Jakub Łajdecki VI 
c, Mateusz Lis kl. V d.  

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom 
i dziękujemy wszystkim za udział w 
konkursie.  
 

 
 

Pytania konkursowe były niełatwe, ale odpowiedzi na nie kryły się na 
okolicznościowej gazetce. Wystarczyło tylko odszukać prawidłową odpowiedź☺ 
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Cała Polska czyta w 

bibliotekach 
 

 Od 2 do 3 czerwca 2015 r. w naszej 
bibliotece odbyła się akcja pt ,, Cała Polska czyta 
w bibliotekach’’. 
 Wzięły w 
niej udział 
wybrane klasy: 1 - 
5. Akcję 
rozpoczęto od 
wiersz Juliana 
Tuwima 
„Lokomotywa”. 
Natomiast 
pierwszy fragment 
książki czytała 
dyrektor szkoły p. Elzbieta Pokojowa. Kolejne 
książki czytali pracownicy naszej  szkoły: 
E.Nowak, Z.Stawicka, M.Twardowska, 
I.Marciniak, A.Podębska, M.Szablewska, D. 
Nowowiejska-Wallas, B. Frątczak, K.Morek, 
D.Winenciak, A.Antczak,. Przeczytane książki 
nosiły tytuł: ,,Noskawery’’, „Pamiętnik 
grzecznego psa’’, ,,Klub latających ciotek’’, 
,,Pięciopsiaczki’’, ,,Magiczne drzewo’’, 
,,Matylda’’, ,,Ani słowa o Zosi’’, ,,Mały Książę’’, 
,,Słoń Birara”. Na przeczytanie fragmentów 
książek została 
poświęcona połowa lekcji. 
Na koniec każdy uczeń 
dostał słodki poczęstunek 
w formie cukierka, a 
pracownicy za 
przeczytanie książek 
dostali dyplom.  
 Wszystkim bardzo 
się podobało. Czekamy na 
następną taką akcję.  

Asia i Maja 
 
 

 
 

 
Pierwszego czerwca z okazji Dnia Dziecka 

odbył się show z udziałem klas młodszych MAM 
TALENT.  

Uczniowie klas I-III prezentowali swoje 
talenty z różnych dziedzin artystycznych. Były: 
śpiew, taniec, recytacja, gra na instrumentach, 
pokaz sztuk walki.  

Wystąpili następujący uczniowie: 
wokaliści: 2c- Paula Biskup, Lena Fryga, Basia Maleta, 
Zuzia Tyczyńska, 1d- Amelia Sobczyk i Maja Walas, 
1c- Wiktoria Zefirjan i Wiktoria Pacześna, 
taniec: 2c- taniec grupowy ,,Limbo", 2d- taniec grupowy 

,,Rudzielce", 3b- Jagoda Świniarska, 
recytacja 1a- Ania Bartkowiak, 
gra na instrumencie: 1b- Emil Kubiak, 1d- Amelia 
Perlińska, Zofia Werbińska, Bartosz Dziamara, 
2c- Gabriela Szymczak, 3b- Igor Jasnowski, 
karate: 1a- Dominik Drobnik, 1e- Szymon 
Zrałczyk, 2c- Patrycja Będkowska i Gabriela 
Maciejewska, 2b- Szymon Cieślak i Maksym 
Strasz,  
judo: 2d- Kajetan Gargula i Oliwier Szczesiak. 
Młodych artystów zapowiadała Nina Misiek z 
klasy 2c. 

Występującym dzieciom serdecznie 
gratulujemy talentu, odwagi i entuzjazmu.  

Dodatkową atrakcją była wizyta strażaków, 
którzy chętnie bawili się wspólnie z dziećmi.  
We wspólnej zabawie wzięły udział uczennice z 
LO, które nie tylko zaprezentowały się w pięknym 
tańcu, ale pokazały młodszym koleżankom i 
kolegom kilka tanecznych kroków. 

Organizatorkami imprezy były: p. 
Agnieszka Perlińska i p. Izabela Ochota 
 

 

Ilustracja Bartosza 
Maniakowskiego z II d – 

po wysłuchaniu 
„Pięciopsiaczków 
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Inspirujący wyjazd do Przasnysza 
 

    Od piątku 22 maja do niedzieli 24 maja 2015 r. 
miałam ogromna przyjemność uczestniczyć wraz z 
dwiema koleżankami (Zuzią Skibą i Weroniką 
Karolak) i moją wychowawczynią (panią Ewą Pawlak) 
w XXIII Ogólnopolskim Zlocie Szkół 
Sienkiewiczowskich w Przasnyszu (spotkanie 38 szkół  
całej Polski, których patronem jest Henryk 
Sienkiewicz). 
 Sześciogodzinna jazda busem, z uwagi na 

świetne 
towarzystwo, 

wcale nie była 
nudna. Pełne 

oczekiwania, 
rozradowane, 

rozmawiałyśmy całą drogę. Nim się zorientowałyśmy 
przywitała nas bardzo otwarcie Szkoła Podstawowa nr 
2 w Przasnyszu m.in. pysznym obiadem, po którym 
profesjonalny przewodnik oprowadził nas po mieście. 
Zwiedziliśmy dwa piękne kościoły i poznaliśmy 
legendę związaną z powstaniem 
miasta. Tego dnia uczestniczyliśmy 
także w ciekawym spotkaniu z osobami 
powiązanymi z Henrykiem 
Sienkiewiczem: z wnukiem pisarza, 
prawnuczką, kustoszami muzeum w 
Woli Okrzejskiej oraz aktorami 
grającymi role Stasia i Nel w adaptacji 
filmowej powieści Henryka 
Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”. 
Całość pierwszego dnia zwieńczyła udana dyskoteka. 
 Drugi dzień był równie ciekawy. Po śniadaniu 
pojechaliśmy zwiedzać Muzeum Romantyzmu w 
Opinogórze, gdzie uczestniczyliśmy w spotkaniu z 
profesorem Bralczykiem – językoznawcą. Natomiast 
po obiedzie rozpoczęliśmy przygotowania do III 
Przasnyskiego Jarmarku Staropolskiego. Wszyscy 
ubraliśmy się w stroje postaci powieści Henryka  
 

 
 
 
 
 
Sienkiewicza i 
stworzyliśmy 
barwny 
korowód, który 
swym 
dotarciem do 
rynku 
rozpoczął 
jarmark. Uczestniczyliśmy w przeciąganiu liny, 
układaliśmy wieże z klocków, obserwowaliśmy 
warsztaty rzemieślnicze, odwiedzaliśmy stragany z 
pamiątkami i liczne atrakcje dla dzieci. Jedząc lody, 
wróciliśmy pod szkołę, skąd autobus zabrał nas do parku 
linowego. Tam dopiero była zabawa! Wszystkie trasy 
nasze! Zaś wieczorny koncert na rynku zakończył drugi 
ekscytujący dzień. 
 W niedzielę – dzień wyjazdu – po śniadaniu 
uczestniczyliśmy w uroczystej mszy św., ze sztandarami 
szkół. Następnie autobus przewiózł nas do innego 
kościoła, gdzie wcześniej stał dom św. Stanisława 
Kostki – zwiedziliśmy budynek i udaliśmy się na spacer 
po parku. Widzieliśmy tam tablice upamiętniające ludzi 
zasłużonych dla Przasnysza i jego okolic. Po 
pożegnalnym obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną.  
 Muszę zaznaczyć także, że w ramach obchodów 
Zlotu przeprowadzono dwa konkursy: literacki i 
plastyczny. Dwie uczennice naszej szkoły zdobyły w 
nich nagrody: Michasia Rosiak III–cią nagrodę w 
konkursie literackim „Sienkiewicz na wesoło”, zaś Ola 
Kukuła wyróżnienie w konkursie plastycznym „Podróż z 
Sienkiewiczem”. 

Chcę podkreślić, że cały wyjazd był bardzo 
inspirujący, pozwolił nam 
bowiem nie tylko na 
uczestnictwo w imprezach 
kulturalnych, ale przede 
wszystkim przybliżył 
sylwetkę naszego noblisty i 
patrona szkoły. Mnie zaś 
samą spotkanie z aktorami: 
Moniką Roscą i Tomaszem 
Mędrzakiem – zmotywowało 

(jeszcze tego samego dnia po powrocie do domu!) do 
sięgnięcia po książkę „W pustyni i w puszczy”- 
fascynująca lektura. 

Mama nadzieję, że do przyszłego Zlotu w 
Oblęgorku twórczość Henryka Sienkiewicza będzie mi 
znana już w dużej części – takie mam postanowienie po 
tym pełnym przygód wyjeździe. 

                                           Nina Grabara – kl. 4d 
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Tort naprawdę smakował wspaniale☺  

 

 
1. Latem wieje ciepły… 
2. Najcieplejsza pora roku. 
3. Możemy opalać się na ręczniku, kocu 

lub… 
4. Na wakacjach zawsze jest moc… 
5. To świetny dodatek do wody lub herbaty. 
6. Na przykład Hańcza. 
7. Latem zwykle jest… 
8. Kąpiemy się w morzu lub w… 
9. Nad morzem może być 

piaszczysta… 
10. Są zimne, owocowe lub 

czekoladowo-śmietankowe. 
11. W góry dobrze zabrać ze 

sobą… 
12. Możesz go powiesić między 

drzewami, na nim 
odpoczywasz. 

13. Na daleką wyspę możemy nim 
dolecieć. 

14. Zakładasz je na nogi gdy jest ciepło. 
15. W wakacje nie chodzimy do… 
16. Czarny … to nazwa Afryki. 

                                  Maja i Ala 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

,,Sowa z klasą’’   
   

Dnia 17 kwietnia  klasa 5e przekazała „Sowę z 
klasą”  klasie 4d. Do naszej klasy przyszła pani 
dyrektor a na przód naszej klasy wyszła 
przewodnicząca wiceprzewodnicząca naszej klasy. 
Wszyscy dotknęliśmy Sowę i położyliśmy ją na 
najważniejszą  półkę. Komitet klasowy wręczył nam 
małe prezenciki i tort. Gdy zjedliśmy tort rozdaliśmy 
drugą połowę ciasta nauczycielom.  

Według mnie uroczystość wypadła wspaniale i 
wszyscy byli z niej zadowoleni… 

Adelka 
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Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru otrzymuje Gabriela Szymczak z kl. II c. 
Serdecznie gratulujemy. 


