**************** 24 grudnia 2015 r.

*****************

Wesołych Świąt !!!
Bogatego Mikołaja,
Wymarzonych prezentów,
Tradycyjnej wieczerzy Wigilijnej,
Dużo szczęścia i słodyczy,
W Nowym Roku
Redakcja Kleksa
Wszystkim Czytelnikom życzy

Uwaga Czytelnicy!!!
Pamiętacie wybory pt. „Książki naszych marzeń”, które odbyły
się w ubiegłym roku ? Wyniki zostały ogłoszone, a książki już
znajdują się w naszej bibliotece. Wkrótce będą dostępne do
wypożyczenia. Serdecznie zapraszamy.
Michalina R.

Najważniejszym wydarzeniem 2015 r. w
naszej szkole były obchody Jubileuszu 90lecia Szkoły. Zapraszamy na relacje – s. 4

Tradycyjnie, każdego roku bierzemy udział w akcji Szlachetna
Paczka. Cała szkoła z wielkim zaangażowaniem uczestniczy w
przygotowywaniu paczki dla potrzebującej rodziny. W tym roku
pobiliśmy rekord, nasza paczka przekroczyła wartość 2000 zł.
Brawo☺
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Człowiek
z rowerową pasją
21 września 2015 r. odwiedził nas Artur
Lodziński, który jest absolwentem naszej szkoły.
Nasz gość miał na sobie specyficzny strój,
dawnego rowerzysty. Zademonstrował nam stare
rowery i różne akcesoria: lampki dzwonki, klucze i
znaczki. Jeden z rowerów, był z 1933 roku z Niemiec.
Nazywał się BISMARK. Drugi - to niemiecki FALKE z
1946 r. Mogliśmy obejrzeć stary katalog, który został
uratowany przez spaleniem. Przedstawione są w nim
modele dziecięcych rowerów oraz różne ozdoby do
nich.
Nasz gość brał udział w różnych rajdach
rowerowych i zachęcał nas do tak interesującego hobby.
Massimo i Filip

Samochodem czy rowerem?
Dzień bez samochodu odbywa się 22
września. Dzień ten powstał w 1998 roku we Francji.
Ustanowiony jest po to, aby promować zdrowy tryb
życia.
W Polsce jest obchodzony od 2002 r. Pierwszy
pojazd, przypominający dzisiejszy samochód powstał w
1770 r. Taki pojazd był jednak trzykołowy. Dawne
pojazdy
przypominały
bryczki.
Rowery
są
wolniejszym, ale zdrowszym środkiem transportu.
Maja P.

Bez papierosa zdrowiej
3 listopada, od ponad czterdziestu lat,
obchodzony jest na świecie jako Dzień Rzucania
Palenia. W Polsce wprowadzono go od 1991 r.
Nasza szkoła aktywnie włącza się do tej bardzo
pożytecznej akcji.
Najpierw klasy 4-6 poświęciły 2 godziny
lekcyjne na przygotowanie plakatów, które dotyczyły
naszej niezgody na palenie. Później odbył się
happening,
podczas
którego
wszyscy
zademonstrowali swoje prace.
Dzieci z klas I – III znalazły czas, aby
zamanifestować swoją niezgodę na niepalenie. Klasa
II a przygotowała krótką prezentację związaną z tym
tematem. Następnie w marszu, w którym dzieci niosły
wielkiego papierosa rzucały przestrogi młodszym
kolegom czym grozi palenie. Następnie w wesołym
korowodzie prezentowały korzyści z życia bez
papierosów. Na koniec, klasy II otrzymały do
układania hasła o niepaleniu z których miały za
zadanie wykonać plakaty.
Maja P, Asia i Maja Ch.☺
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Przybyli ułani…
Dnia 08.09.2015r. przybyli do naszej szkoły
ułani.

Dzień włoski
30 września 2015 r. z okazji Dnia Chłopaka
na kółku dziennikarskim zorganizowaliśmy Dzień
Włoski.
Do naszej redakcji przystąpił Massimo
Wiśniewski, uczeń kl. 4 a, który przyjechał do nas z
Włoch, gdzie się urodził i dotychczas mieszkał
Massimo opowiadał nam przy włoskiej pizzy o
swojej dawnej szkole. Okazało się, że jest wiele różnic
pomiędzy naszymi szkołami. Nauka w szkole włoskiej
trwała codziennie od 8:00 do 16:30. Nie ma takiego
podziału na lekcje, jak w Polsce. Są tylko krótkie
przerwy pięciominutowe.
Przebywali zawsze w swojej klasie, a
nauczyciele przychodzili do nich na lekcje. Bardzo nas
zaskoczyło, że we włoskiej szkole nie było takiej
biblioteki, jak u nas. Massimo uczył się języka
włoskiego i podobnie, jak my, angielskiego.
Nasz nowy kolega chodził również do szkoły
polskiej, w środy od godz.18:00 do 22:00.

Wszyscy uczniowie z nauczycielami zeszli na
szkolne podwórko. Stały tam konie, a na koniach
ułani. Mówili o tym co kiedyś działo się na wojnie.
Na początku uczennica klasy 3c zaśpiewała piękną
piosenkę „Biała róża’’, a później usłyszeliśmy „O mój
rozmarynie’’ w wykonaniu uczennic z klasy 5d. Gdy
ułani usłyszeli te pieśni również zaśpiewali piosenkę.
Jeden z ułanów opowiadał nam o szczegółach
wyposażenia ułanów. Zdziwiło wszystkich ,że
torebka, noszona przy mundurach nazywa się chlebak,
a służy do przenoszenia granatów. Na zakończenie
Pani dyrektor karmiła konie marchewką, a
dziewczynki z 5d zaśpiewały piosenkę „Przybyli
ułani’’.
Michalina S.

Zuzia Sz. i Wiktoria

Infotaiment

Roboty są wśród nas
Ułano-droid

Po raz drugi w naszej szkole mieliśmy okazję
oglądać zajęcia z robotyki.
Podczas prezentacji widzieliśmy różne roboty
wykonane przez uczniów, np.: przenoszące kubki, robotraktor, robo-ręka, robo-psy i robot gąsiennicowy.
Uczniowie z miłą chęcią testowali roboty.
Zajęcia bardzo nam się podobały i chętnie
byśmy je powtórzyli.
Massimo i Ala

Był wtorek i byliśmy na placu szkolnym,
żeby uczestniczyć w spotkaniu z ułanami.
Wcześniej przygotowywaliśmy się żeby dać
jedzenie koniom np. jabłko, kostki cukru i
marchewkę. Byliśmy na placu szkolnym, nasze
jedzenie włożyliśmy do koszyków.
Widzieliśmy ułanów, ich ubrania i
zaśpiewaliśmy piosenkę.
Nagle zaczęło dziać się coś dziwnego. Jeden z
ułanów zaczął tańczyć z koniem. Nagle koń uderzył
kopytem w ścianę i szkoła zaczęła się trząść. Wtedy
pojawiło się UFO i uniosło szkołę do góry. Po chwili
jednak UFO wróciło i postawiło szkołę na miejsce.
Niecodzienny gość pozostawił hologram z nagraniem:
„Misja nieudana - niewłaściwa szkoła, lecimy na inną
planetę po inną szkołę”. Natomiast ułan, dziwnie się
zachowujący okazał się… droidem, gdyż nagle
zniknął.
Massimo i Filip
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Dzień bohaterów Sienkiewiczowskich
Jubileusz
90-lecia
naszej
szkoły
20 listopada 2015r. odbyła się uroczystość
90-lecia Szkoły.
Otrzymaliśmy od wychowawców
tarcze szkoły i zasiedliśmy w wyznaczonym miejscu.
Wszyscy uczniowie byli ubrani w biało granatowe stroje i wyglądali bardzo
odświętnie.
Do
sali
przybywali
zaproszeni goście, absolwenci
szkoły i rodzice naszych uczniów.
Nagle na scenę wbiegła grupa
Murzynów, która zatańczyła taniec
afrykański. Murzyni ubrani byli w
biało-czarne
stroje.
Uwagę
zwracały kolorowe, duże maski. Na
scenie pojawiały się wielkie
sylwetki słonia, wielbłąda. Bardzo
ciekawe były efekty teatru cieni. Piękne było również
wykonanie piosenki ,,Rzeka marzeń” przez naszą
absolwentkę Olę Szumińską i koleżankę z klasy IIIc –
Paulę Biskup.
Kilka chwil później na scenę wszedł Tomasz
Mędrzak, który odgrywał rolę Stasia w filmie ,,W
pustyni i w puszczy”. Opowiadał o tym, jak dostał się
do ekipy filmowej i co się działo podczas zdjęć.
Opowieściom towarzyszyły kadry z filmu.
Bardzo dobrze wspominamy to wydarzenie,
dlatego na pewno odwiedzimy szkołę w dniu jej 100lecia.
Filip

W czwartek 12.11.2015 r. wszyscy przyszli
przebrani za bohaterów powieści Sienkiewicza.
Najwięcej dzieci było przebranych za postacie
z książki ,,W pustyni i w puszczy”, ponieważ
niedawno w szkole odbywał się wieczór filmowy i
wyświetlono film na podstawie tej książki.
Byli też Krzyżacy i bohaterowie ,,Quo Vadis”
oraz wiele innych.
Każdy uczestnik po kolei wychodził na środek
i przedstawiał postać, za którą się przebrał, a
następnie
podchodził
do
nauczycieli z komisji, żeby mogli
obejrzeć kostium z bliska.
Po
tym
wszystkim
rozpoczęły
się
konkurencje
sportowe, których uczestniczyli
przedstawiciele wszystkich klas
4-6. To był wyjątkowy Dzień
Patrona Szkoły.
Filip

Wyniki konkursu „Moja szkoła Jubilatka”
Trzy równorzędne nagrody za uzyskanie I
miejsca przyznano uczniom: Zuzannie Szczupak
IV b, Ninie Grabara V d, Zuzannie Szczesiak VI e.
Tytuł Laureata w konkursie otrzymali: Alicja
Krauze IV a, Norbert Pokrywiecki IV c, Patrycja
Sosińska IV d, Szymon Kurzawa IV d, Jakub
Szczupak V b, Joanna Rychter VI d, Klaudia
Kowalewska VI d.
Nagrodę specjalną biblioteki szkolnej
przyznano Martynie Jaskulskiej, IV c. Uczniów
oceniała
komisja
konkursowa
w
składzie:
przewodnicząca: p. Jadwiga Mariola Jankowska
(Turkowska poetka) oraz członkowie: Elżbieta Nowak
i Aleksandra Antczak.
Wybrane
wiersze
zostały
opublikowane
w
specjalnym wydaniu
„Kleksa” z okazji
Jubileuszu Szkoły.
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książkami, czyli nasze recenzje

Odwiedziny u Burmistrza Turku
8 października poszliśmy do Urzędu Miasta,
aby spotkać się z Burmistrzem Miasta Turku p.
Romualdem Antosikiem.
Mieliśmy wcześniej przygotowane pytania
związane z dzieciństwem i czasami szkolnymi naszego
absolwenta p. Romualda. Dowiedzieliśmy się, co Pan
Burmistrz zamierza zmienić w naszym mieście, oraz w
jaki sposób spędzał czas w szkole.
Podczas wywiadu zostaliśmy poczęstowani
cukierkami, ciastkami oraz herbatą.
Po wywiadzie dostaliśmy upominki i
zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Kiedy wyszliśmy
zrobiliśmy kolejne zdjęcie przy pomniku, a potem
wróciliśmy do szkoły miło wspominając to wydarzenie.
Wywiad z Panem Burmistrzem ukazał się w
specjalnym numerze „Kleksa”.
Filip i Ola

KSIĄŻKA – doskonałym prezentem
Uczniowie klasy 3 a mieli w tym roku
wyjątkowy Dzień Chłopaka.
Jedna z uczennic, Ola i jej mama wpadły na
pomysł, aby wszyscy w klasie z okazji święta otrzymali
książkę z serii „Zaopiekuj się mną” autorstwa Holly
Webb..
Bardzo spodobał nam się ten pomysł i nasza
redakcja odwiedziła uczniów kl. 3 a. Rozmawialiśmy o
tym pomyśle oraz o
wrażeniach
z
przeczytanych książek.
Przede wszystkim dla
dzieci była to wielka
niespodzianka.
Zachęcamy innych do
robienia
takich
prezentów,
które
bawią, uczą i są
wspaniałą rozrywką.
Maja i Nikola

„Biblioteki szkolne rządzą”
To
hasło
tegorocznych
obchodów
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
Jak co roku przygotowano dla czytelników wiele
niespodzianek.
Wyjątkowe zdarzenie miało miejsce 12
października. W tym dniu odbyło się zebranie
organizacyjne bibliotecznych łączników klasowych,
którzy zapoznali się szczegółowo z regulaminem,
swoimi obowiązkami i przywilejami.
W dniach od 12 – 23 października trwał konkurs
na Czytelnika Miesiąca. Szczęśliwym zwycięzcą
okazała się Maja Korzeniowska z klasy II e
uzyskując tytuł Czytelnika Miesiąca. Nagrody
pocieszenia otrzymali: Patrycja Goździkiewicz z klasy
III a, Mateusz Bilkowski z klasy VI c oraz Weronika
Dziamara z klasy VI e.
Nasza biblioteka zorganizowała Głośne Czytanie
w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.
W kl. II c z wychowawczynią p. Haliną Koszadą, w
której czytała p. Joanna Kicińska oraz II d z
wychowawczynią p. Izabela Ochotą, w której czytał
p. Bartosz Stachowiak. W
obu klasach czytane były
fragmenty książki Tove
Jonssona „Opowiadania z
Doliny Muminków”.
Red.
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STRASZNE HISTORIE
Pewnego razu trzy przyjaciółki: Alex,
Nataly i Annie stanęły przed starą fabryką
słodyczy dziadka Alex. Dziewczynka była bardzo
przerażona, bo wiedziała, że w czasie wojny
dziadek zostawił pułapki dla niepowołanych.
Wszystkie weszły do fabryki.
- Hej! Patrzcie tu są moje ulubione ciągutki! powiedziała Nataly.
- Mogłyśmy iść do tej kawiarni…- Skacz Annie! –
krzyknęła z przerażeniem Alex do Annie, która
przypadkiem nadepnęła na bombę.
- Dzięki Alex - odpowiedziała koleżanka.
- Nie ma za co - odparła dziewczynka. Nataly,
zajadając się ciągutkami zaglądała do dziurki od
klucza, gdzie znajdowało się biuro dziadka Alex.
Annie wzięła wsuwkę do włosów i otworzyła
drzwi. W środku znalazła skórzaną kanapę, zdartą
tapetę i podarte oparcie od krzesła.
Nagle zadzwonił telefon. Annie odebrała z
zaniepokojeniem, a Alex schowała się za kanapą.
- Halo? – odezwała się do telefonu Annie.
- Dzwonię już codziennie od prawie 100 lat!
Annie szybko odłożyła słuchawkę.
- Alex, wiesz kto to jest? – zapytała ciekawa
Annie, patrząc na przerażoną koleżankę.... cdn.
Agata, Marysia, Nadia

Zaczarowane kociaki
Anime
Dawno
temu,
żyła
jedenastoletnia
dziewczyna, o imieniu Aurianna.
Pewnego dnia znalazła na ulicy, w
kartonowym pudełeczku malutkie kociaki. Było ich
razem sześć. Malutkie, niedokarmione i zmarznięte.
Wyglądało na to, że kotki nie miały domu. Aurianna
wpadła na świetny pomysł. Zabrała kociaki do siebie.
Mijały tygodnie, miesiące i lata. Małe kociaki
stały się już dorosłe, ale wciąż nie miały imion…
Każde z kociąt miało inny charakter.
Pierwszy był złośliwy i okrutny. Drugi ciągle kazał się głaskać. Trzeci był jak aniołek, miły i
uroczy. Czwarty – z obojętnością traktował otoczenie.
Piąty - wciąż się wygłupiał i przewracał. Szósty –
odmawiał wszystkiego.
- Więc- pomyślała: ty numer jeden będziesz miał na
imię ,,Wredek”, numer dwa ,,Przytulanka”, numer
trzy ,,Aniołek”, numer cztery ,,Foszek”, numer pięć
,,Ciamajda”, numer sześć ,,Odmówek”.
Mnęły dwa lata. Pewnego dnia Aurianna zauważyła,
że kotków nie ma…
- Aaaaaa!- pisnęła.- Gdzie są moje kociaki?! powiedziała ze smutkiem i przerażeniem. Spojrzała
przez okno: zobaczyła kotki, ale nie wierzyła
własnym oczom. Koty latały!! Wybiegła na
podwórze… Kotki zmieniały kolory. Myślała, że ma
halucynacje, ale nie… przecierała oczy pięciokrotnie
lecz nic z tego… Kociaki zaczęły mówić… Aurianna
najpierw się przestraszyła lecz szybko strach minął…
kotek o imieniu Przytulanka chciał jej coś powiedzieć,
otworzył szeroko pyszczek i powiedział…
CDN
Edyta ☺

Kocie Historie
Pamiętacie kota w butach, albo Filemona? Ta
książka także opowiada o trzech zabawnych kotach.
Nazywają się Zofia, Herman i Gienio. Są pod opieką
Dużego. Zaskakująco często wciągają go w ,,Kongo
Bongo”, czyli zupełnie niepotrzebne dyskusje.
Według mnie najśmieszniejszy jest czarny
Herman. Uwielbia wchodzić na drzewa, ale niestety nie
umie schodzić. Zawsze kiedy już wejdzie woła dużego,
aby go ściągnął. Zofia to czarno – biała kotka, która… a
zresztą przeczytajcie sami niesamowicie śmieszną
książkę
pt.
,,Kocie
Historie’’
Tomasza
Trojanowskiego.
Ala

Czarownica w moim domu
Ostatnio przeczytałam bardzo ciekawą i
intrygującą książkę Marcina Szczygielskiego pt.
”Czarownica piętro niżej”. Opowiada o Mai,
dziewczynce, która z powodu narodzin jej nowej
siostry,
wyjeżdża
do
swojej
ciotecznej
praprapraprababci - ciabci. Zastanówcie się, czy to
możliwe porozmawiać ze zwierzętami, przenieść się
do innego świata… Tego wszystkiego dowiesz się
czytając właśnie tą książkę.
Zuzia S.☺
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Debata wyborcza

Dzień nauczyciela na wesoło
13 października odbył się uroczysty apel z
okazji Dnia Nauczyciela. Każdy
nauczyciel
wyróżniał się z tłumu. Klasa 5b z wychowawczynią
Magdaleną Sobczak oraz nauczycielką muzyki
Izabelą Ochota przygotowała ten apel.
Każdą lekcję poprzedzał dzwonek woźnego. W
tej roli zagrał Marek Moszczyński i była to najweselsza
rola, wywołująca salwy śmiechu. Po skeczach były
śpiewane piosenki.
Tytuły piosenek, jakie usłyszeliśmy to:
„Szkolny rap” ,,Profesor Robert” oraz ,,Nauczycielom”
wykonane przez: Laurę Walczak, Erykę Olas, Annę
Ziętek, Radka Kałużnego i Jakuba Szczupaka.
Narratorzy to byli: Radek Kałużny i Oliwier
Włodarczyk.
Po spektaklu przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego: Klaudia Michalak, Paweł Perliński i
Tymoteusz Szulc wręczyli kwiaty nauczycielom i
złożyli im życzenia. Publiczność była zachwycona
występem.
Massimo

Z wizytą w Telewizji Polskiej

We wrześniu w naszej szkole odbyły się
wybory do Samorządu Szkolnego. Najpierw
jednak
przeprowadziliśmy
debatę
przedwyborczą, która odbyła się 24 września.
Z każdej klasy 4-6 wybrano trzech lub
czterech uczniów. Uczniowie zrobili plakaty
wyborcze przed debatą. Było na nich napisane to,
co chcieliby zmienić w naszej szkole. Podczas
debaty wyborczej uczniowie, kandydujący
siedzieli przy stole. Następnie każdy powiedział
co chciał zmienić w szkole. Było bardzo dużo
pomysłów. Potem kandydaci powiedzieli, co
chcieliby zrobić w roku szkolnym w danym
miesiącu. Na przykład: wycieczki rowerowe,
dyskoteki lub spacery. Każdy kto kandydował
musiał odpowiedzieć na pytania, zadawane im
przez innych uczniów. Debata przebiegła miło.
Michalina S.

I kto tu teraz rządzi?
30 września odbyły się wybory nowego
samorządu uczniowskiego. Udział w głosowaniu
wzięło 241 uczniów spośród 256 uprawnionych.
Uczniowie którzy otrzymali największą liczbę
głosów to : Nadia Przygońska, Maria Rozmus, Kinga
Fijałkowska,
Massimo
Wiśniewski,
Wiktoria
Szczupak, Joanna Rychter, Klaudia Michalak, Aniela
Kurzawa, Michalina Rosiak, Aleksandra Pikuła,
Oskar Brzostowski, Klaudia Kowalewska i Igor
Janowski.
Maja i Nadia

Przedstawicielki naszej Redakcji na wycieczce w
Warszawie. Zwiedziliśmy Sejm, TVP oraz Zamek
Królewski. To była ekscytująca wyprawa.
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1.
2.
Jeśli chcesz wziąć udział w
losowaniu nagrody – niespodzianki
rozwiąż krzyżówkę i rebus i
przynieś do biblioteki właściwą
odpowiedź ( na kartce podpisanej
imieniem i nazwiskiem ). Termin
zgłoszeń upływa 15 stycznia
2016r.

1. Codziennie do niej chodzimy i się uczymy.
2. Płatki śniegu inaczej nazywamy…
3.Przynosi nam prezenty pod choinkę.
4.Dzielimy się nim podczas świątecznej kolacji.
5.Wieczór przed Bożym Narodzeniem.
6. Pies Marcina Pałasza (autora książek)
7. Zakłada się ją, gdy jest ci zimno w uszy….
8. Są brązowe, bez skorupek wyglądają jak
mózg.
9.Patron naszej szkoły to…Sienkiewicz
10.Pierwszy miesiąc w roku.
11.Zakładamy je na nogi kiedy pada deszcz
12.Zimowy pojazd.
13. Możemy kupić w nim np. książki, płyty
14. Jesienią najczęściej pada …

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12.
13.

Infotaiment
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Zaginięcie
Od nowego roku szkolnego do naszego kółka
dziennikarskiego zawitali nowi uczniowie.
Gdy pewnego razu odbyło się zebranie naszego
kółka okazało się, że jedna osoba, która miała przyjść na
zajęcia nie przyszła do biblioteki. Pani Ela wysłała mnie,
żebym poszukała Michasi, bo podobno była jeszcze w
szkole.
Gdy wyruszyłam na ,,poszukiwania’’ koleżanki
zobaczyłam
dziwne
zielono-niebieskie
światła.
Podążałam w ich kierunku, lecz ujrzałam tyłem
odwróconą osobę, która wyglądała podobnie jak
Michalina. Zawołałam do niej i się jej zapytałam co robi
sama na podwórku. Ona odwróciła się i okazało się, że
jest to duża… ośmiornica!!! Bardzo się zdziwiłam. Za nią
szybko wbiegł DUŻY PIES, który zaczął biec w moją
stronę - byłam wystraszona. Już był obok mnie!!! Swoimi
dużymi kłami chciał pożreć pyszne mięso którym byłam
JA!!!
Z ulgą usłyszałam głos, który mówił do mnie:
halo, Adela słyszysz mnie? Okazało się, że to wszystko to
tylko sen.
Adela

Ciepła czapka Mikołaja
idealnie sprawdzi się w
zimowe mrozy.

Kolczyki bombki są
uzupełnieniem świątecznego
stroju.

Ciepłe buty idealne na
śnieg i mróz.

Ciepła spódniczka dobra
zarówno na święta, jak i
zimowe dni.

Maja P.

Nadia, Marysia, Agata, Maja P.
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