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Uczniowie wspaniale się spisali, często
przygotowując
własne
scenariusze
do
wybranych pozycji książkowych. Występy
uatrakcyjniły wspaniałe scenografie i wiele
efektów specjalnych, podnoszących jakość
prezentacji. Nie zabrakło nawet „żywych”
rekwizytów. W jednej ze scen wystąpił pies.
Wystąpił również uczeń, który przeczytał
wszystkie części Dziennika Cwaniaczka po
włosku.

19 maja w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło
się spotkanie, podsumowujące Rządowy Program
„Książki naszych marzeń”, który był realizowany
w bieżącym roku szkolnym.
Zgodnie z
założeniami Programu MEN „Książki Naszych
marzeń” otrzymano 2700,oo zł na zakup nowości
do biblioteki szkolnej. Księgozbiór biblioteki
wzbogacił się o 132 książki. Zakupu dokonano na
podstawie przeprowadzonych wśród uczniów
„Wyborów książek” w roku szkolnym 2014/15.

Wszystkim uczniom można pogratulować
niesamowitych pomysłów i licznych talentów
aktorskich.
Natomiast
widzom
dostarczono
wspaniałych przeżyć, które na pewno na długo
zostaną w ich pamięci.
Organizatorem Festiwalu Książek była biblioteka
szkolna, przy współpracy z
Samorządem
Uczniowskim. Natomiast w role konferansjerów
wcielili się uczniowie z klasy 6e: Klaudia Michalak i
Aleksander Pikuła.

Wszyscy uczniowie klas I-VI przez cały rok czytali
zakupione książki, wybierając swoje ulubione
pozycje. Następnie, wspólnie ze swoimi
wychowawcami przygotowali
prezentacje
wybranych książek w formie małych form
teatralnych.
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Kroniki Archeo - jest to seria książek opowiadająca o
dwójce rodzeństwa, młodszej Ani oraz starszym Bartku,
którzy doświadczają, niekiedy groźnych, lecz na pewno
fascynujących przygód w których nie mogło zabraknąć
przyjaciół Ani i Bartka mieszkających w Anglii.
Książki te mają duże powiązanie z historią przez co z
jednej strony uczą nas wielu z pewnością przydatnych
ciekawostek historycznych, a z drugiej zapewniają
wyśmienitą rozrywkę.

W skład serii wchodzą następujące tomy:
,,Tajemnica klejnotu Neferetiti”
,,Skarb Atlantów”
,,Sekret Wielkiego Mistrza”
,,Klątwa złotego smoka”
,,Zagadka Diamentowej Doliny”
,,Zaginiony klucz do Asgardu”
,,Przepowiednia Synów Słońca”
,,Szyfr Jazona”
,,Kroniki Archeo Tajemnica klejnotu Nefertiti”
Turyści zwiedzają Amarnę. Wchodzi faraon, a z nim jego
żona – Nefertiti oraz służący wachlujący ich wielkimi
liśćmi. Wchodzi narrator 2.
Narrator 2: Dzieci słynnych archeologów: Bartek, Ania
Ostrowscy oraz Mary Jane, Jim i Martin Gardnerowie
przylecieli z rodzicami do Egiptu, gdzie kilka dni wcześniej
odkryto nieznany dotąd obiekt nazwany Grobowcem X.
Młodzi przyjaciele spotkali w hotelu w Kairze lady Ginevrę
Carnarvon, Razem z nią wpadli na trop tajemniczego
klejnotu Nefertiti,
posiadającego niezwykłą moc.
Wykorzystując okazję, po przybyciu do dawnego Achetaton
– obecnie Amarny zajrzeli do piramidy i wydobyli
kamienną płytkę z egipskimi hieroglifami. Bartek zabrał się
do odszyfrowywania ich i niedługo potem zdołał
przetłumaczyć treść inskrypcji.
Narrator siada koło rodziców.
Bartek trzyma w ręce ostrakon z hieroglifami.
Bartek: Bliźniaki, rozejrzyjcie się, czy nikt nie nadchodzi!
Bliźniaki wychodzą z namiotu, rozglądają się. Wracają.
Jim: Wszystko w porządku, rodzice piją kawę, a robotnicy
mają przerwę.
Martin: Powiedz wreszcie o co chodzi!

Bartek wyciąga z kieszeni kartkę z tłumaczeniem. Pod namiot
niezauważony przychodzi Achmed, uśmiech się przebiegle.
Bartek: Nie jestem pewien, czy dobrze przełożyłem treść
szyfru. Myślę, że brzmi on tak:
W stolicy słonecznego boga,
W Świetlistej Świątyni
Moc Klejnotu ukryta jest.
W Klejnocie zaklęte tchnienie boskiej światłości
Bartek: Tu jest nieczytelny fragment.
Chłopiec wskazuje go palcem.
Bartek: 40 łokci od grobu wezyra,
35 łokci od północnej drogi,
Łzy bogini Nut wskażą drogę.
Strażniczką Piękna Pani jest,
Pani Obydwu Krajów.
Ta, Która Przybyła
Nefer – Neferu – Aton.
Jim: Co? Bartek, źle to przetłumaczyłeś.
Ania: Nikt nie zna hieroglifów lepiej od mojego brata!
Mary Jane: Ruszcie głowami. Egipski słoneczny bóg to Aton.
Jego stolicą był Achetaton – obecna Amarna. Właśnie tu
jesteśmy!
Martin: Super, ale co dalej?
Martin drapie się po głowie.
Mary Jane: W Świetlistej Świątyni moc klejnotu ukryta jest.
Tu chyba wszystko jasne? Chodzi o Zaginioną Świątynię,
gdzie według legendy znajduje się skarb.
Mary Jane pytająco patrzy na Bartka.
Mary Jane: 40 łokci od grobu wezyra, 35 łokci od północnej
drogi. To musi być położenie świątyni! Musimy tylko znaleźć
grób wezyra i północną drogę. Łzy bogini Nut wskażą drogę.
Bartek: Bogini Nut była boginią nieba.
Ania : No pewnie, czyli jej łzy to deszcz! Albo spadające
gwiazdy. Albo strumienie, a może Nil?
Wchodzi bogini Nut.
Bogini Nut: To ja jestem Nut. Królowa nieba, Słońca i nocy.
Bogini podchodzi do wrót okrytych materiałem. Martin
zagląda w kartkę…
Scenariusz opracowała Zuzanna Szczesiak, 6e

„Pięciopsiaczki” Wandy Chotomskiej w wykonaniu
kl. I b zachwyciły publiczność
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MĄDRA SZKOŁA CZYTA
DZIECIOM

BIBLIOTECZNY KLUB
DYSKUSYJNY
„POROZMAWIAJMY
O KSIĄŻKACH”
„Czytanie książek to najpiękniejsza
zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Słowa
naszej poetki Wisławy Szymborskiej w pełni
oddają cel spotkań Bibliotecznego Klubu
Dyskusyjnego, który działał w naszej bibliotece
szkolnej w mijającym roku szkolnym.
Podczas
czwartkowych
spotkań
rozmawialiśmy o książkach, czytalismy ciekawe
fragmenty i „buszowaliśmy” po bibliotece w
poszukiwaniu nowych tytułów.
Pewnego dnia w łączniku prowadzącym do
biblioteki wyrosło szczególne drzewo – „drzewo z
książek”. Co tydzień „wyrastają” na nim nowe
„liście”, na których są zapisywane tytuły naszych
ulubionych książek☺. (Za „zasadzenie” drzewa
dziękujemy bardzo Pani Aldonie Piwońskiej ☺ i
członkiniom kółka plastycznego).

Nasza biblioteka szkolna, w ramach realizacji
Rządowego Programu "Książki naszych marzeń"
organizuje przez cały rok szkolny akcje głośnego
czytania. Do programu włączają się wszyscy
nauczyciele, czytając uczniom „Książki marzeń”.
W II semestrze odbyły się dwie takie akcje.
Pierwsza z okazji Bibliotecznych Walentynek pt.
„Zakochaj się w książce”. Natomiast druga - została
organizowana 28 kwietnia z okazji świąt książek
obchodzonych w tym miesiącu. Kwiecień jest
miesiącem, w którym świętuje się dni książek: 2
kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień
Książki dla Dzieci oraz 23 kwietnia - Światowy
Dzień Książki i Praw Autorskich.

Uczniowie z wielkim zainteresowaniem
wysłuchali czytanych im książek, o czym świadczy
najlepiej fakt, że wszystkie znalazły od razu
chętnych czytelników.
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Marcin Pałasz –
dawca uśmiechów i radości

Herbatka z Pawłem Beręsewiczem

Spotkanie odbyło się o 08:00. Uczestniczyły w
nim klasy III-VI. Mieliśmy możliwość zakupu książek
autora. Gdy wydarzenie się zaczęło wszyscy zadawali
mnóstwo pytań. Po rozmowach pan Paweł zapraszał na
pogaduchy przy herbatce, mówiono o książkach, takich
jak „Rodzina Ciumków”, „Pieniądze albo kasa” i
„Tajemnica człowieka
blizną”, która zaciekawiła
każdego. Spotkanie zakończyło się
zadziwiająco
szybko, ale na sam koniec można było poprosić pana
Beręsewicza o autograf na kartkach, karteczkach, w
pamiętnikach i co najważniejsze książkach autorstwa
naszego pisarza.
Edyta

Infotaiment
Powrót UFO
25 lutego było spotkanie z panem Marcinem
Pałaszem. Na koniec spotkania pan Marcin rozdawał
uczniom w książkach autografy, kiedy nagle książki
zaczęły wirować w powietrzu.
Światła się włączały i wyłączały, zaczął wyć alarm
aż nagle do sali wbiegł Elf i biega dookoła swojego pana i
oblizywał mu twarz, aż w końcu cała szkoła zadrżała i dało
się słyszeć dziwny głos mówiący dziwnym językiemPdperhg hghfnlzxzd plmzxsghbht- powiedział. Okazało się,
że zapomniał włączyć translator. Teraz dało się słyszeć
normalnie - Przeszukujemy szkołę w poszukiwaniu naszych
śladów po ostatniej misji - przetłumaczył translator. Okazało
się, że to było to samo UFO co na spotkaniu z ułanami. I
rzeczywiście.
Znaleźli ślad po swojej misji czyli holowiadomość,
którą ostatnio zostawili. Zabrali ją, a potem nie było śladu po
całej akcji. Rzeczywiście chcieli zatrzeć wszelkie ślady po
swojej obecności na Ziemi.
Filip i Massimo

25 lutego 2016 r. spotkaliśmy się z panem
Marcinem Pałaszem. W pierwszym spotkaniu brały
udział klasy pierwsze , które pan Marcin osobiście
pasował na czytelników. Następnie z Pisarzem mieli
przyjemność spotkać się uczniowie klas 4-6. Na
zakończenie klasy 2 i 3 miały okazję poznać pana Pałasza
osobiście.
Dzieci przed spotkaniem mogły kupić bibliotece
książkę autorstwa Marcina Pałasza. Pan Pałasz opowiadał
nam o różnych historiach które się mu przydarzyły.
Najbardziej rozśmieszyła nas historia opowiedziana przez
Pisarza o rodzinnej wigilii z wybuchającym szambem i
siostrą owiniętą folią skreczową. Na koniec pisarz
rozdawał autografy, podpisywał książki. Można było
również zrobić sobie z nim zdjęcie. Spotkanie było
bardzo ciekawe i na pewno każdy z was dowiedział się
dużo o panu Pałaszu.
Nadia
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Tajemnice przyszłości
Małolata
Dzień był piękny, słońce
delikatnie przebijało się przez
chmury. Jednak ten cudowny dzień
szybko się skończył. Do szkoły
wparowała
Abigail.
Zwana
„Małolatą”.
Abigail była bardzo złośliwą dziewczynką, a
miała zaledwie 6 lat. Chodziła do podstawówki. Tak
naprawdę była postrachem całej szkoły.
Zaczęła się pierwsza lekcja. Język polski. Gdy
tylko Abigail weszła do klasy dzieci od razu chórem
zaczęły krzyczeć po sylabach MA-ŁO-LA-TA!!!
Abigail zadarła swój szpiczasty nosek i dumnie przeszła
przez klasę. Nie chciała siadać na swoim miejscu, więc
wymyśliła chytry plan. Krążyła wśród ławek, aby
wybrać „ofiarę”.
-Tak! - krzyknęła.
Cała klasa zaczęła się na nią „gapić”.
-Nie, nieeee. Nie zwracajcie na mnie uwagi… Uf –
mruknęła do siebie.
-Ty! – wskazała na Łucję.
-C, co ja? – zapytała podenerwowana.
-No! Wstawaj, wstawaj!
Łucja usiadła na innym miejscu. Gdy tylko
„Małolata” usiadła na miejscu Łucji, Kasia (koleżanka z
ławki) od razu chciała się przesiąść z powrotem do
Łucji.
-Gdzie ty idziesz?! – krzyknęła Abigail.
Przestraszona Kasia od razu wróciła na swoje
miejsce.
Ta lekcja przebiegała nawet spokojnie, ale nie
do końca…
-Ja wychodzę pierwsza!
Dumna Abigail wyszła z sali.
Przerwa była wręcz idealna! Do czasu.
Wszystkie dzieci wybiegły na podwórko szkolne.
Dziewczynki skakały w skakankę, chłopcy grali w piłkę
nożną. Gdy nagle wparowała „Małolata”.
-Oddaj mi tą skakankę! Dalej! – zaczęła wskazywać na
chłopców…
Gdy Abigail wróciła do domu od razu położyła
się spać po tym ciężkim dniu…
Jak myślisz czy zachowanie naszej „Małolaty”
było stosowne?
Maja Ch.

Pewnego słonecznego dnia latem
Łucja poszła do swojej najlepszej
koleżanki Jagody, która mieszkała naprzeciwko niej w małym,
ale bardzo kolorowym domku. Powitały się i wyszły razem z
pieskiem Jagody Fuxem na spacer.
Zaczęły się dyskusje o tym, co robić, gdy nie idzie się
do szkoły. Dotarły do lasu, który znajdował się na końcu ulicy,
na której mieszkały. Szły, szły, szły i znalazły się w środku
lasu, a tam Jagoda potknęła się o czarny kamień. Wzięła go w
rękę i zawołała Łucję. Stwierdziły, że nie jest im do niczego
potrzebny więc wyrzuciły go pod drzewo. W drzewie otworzył
się portal, który wciągnął je do środka. Okazało się, że
przeniosły się do przyszłości. Weszły do czwartego domku z
brzegu. Działy się tam bardzo dziwne rzeczy- wszystko latało
w powietrzu. ,,Usiadły” w fotelu i nagle…
c.d.n. w kolejnym numerze
Maja P.

Magiczne drzewo
,,Magiczne Drzewo…’’ to seria opowiadająca o
niezwykle ciekawych przygodach Kukiego, Blubka, i Gabi.
Oczywiście nie można zapomnieć o odważnym i bardzo
pomysłowym psie wabiącym się Budyń.
Inne książki z tej serii to: ,Czerwone krzesło’’,
,,Most’’, ,,Olbrzym;; , ,,Pojedynek’’, ,,Gra”, ,,Smok’’ ,
,,Świat ogromnych’’. Skąd wzięły się te przedmioty? Kim jest
Kuki? Dlaczego budyń jest obdarzony niezwykłą zdolnością?
Dowiecie się po przeczytaniu tej wspaniałej serii książek!
Mateusz Rosiak, 6e

Zostań jeśli kochasz
Życie nastoletniej Mii jest ułożone, co do najmniejszego
szczegółu. Dostaje się do wymarzonej szkoły, gdzie będzie
dalej kontynuowała naukę gry na wiolonczeli. Ma wspaniałą
przyjaciółkę Kim i chłopaka Adama, ukochanych rodziców i
młodszego brata Teddyego. Nagle wszystko wywraca się do
góry nogami. Jadąc autem z rodziną wydarzył się wypadek.
Dziewczyna jest w śpiączce, leży na OIOMIE, jej rodzice i brat
umierają. Mia przechodzi wiele operacji. Czy Mia przeżyła?
Co dokładnie stało się podczas wypadku? Czy jeśli nie umrze
będzie dalej z Adamem? Jeśli chcesz się tego dowiedzieć
przeczytaj książkę ,,Zostań jeśli kochasz ’’autorstwa Gayle
Formana.
Michalina
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Uczniowie klasy III c, zainspirowani książkami, w
których bohaterami są zwierzęta postanowili spróbować
swoich literackich sił i napisać książkę. Autorami
zostali: Gabriela Szymczak, Natalia Jurkiewicz,
Patrycja Będkowska, Michał Kostrzewa oraz Zuzanna
Tyczyńska, której pracę możecie tutaj przeczytać:
35 małych
labrado rów przepro wadzka
Cześć nazywam się Ciapek.
Nawet nie wiecie jak trudno
być
jednym
spośród
trzydziestu pięciu małych
labradorów. Jest szesnaście
czekoladowych
piesków,
osiemnaście brązowych i
jestem ja jedyny maluch,
który jest biszkoptowy.
Mieszkamy u państwa Wilów. Wraz z moją całą
rodziną śpię na strychu. W dzień biegamy, skaczemy i
wariujemy po całym domu.
Słyszałem, że być może będziemy musieli się
przeprowadzić. Wszystkim pieskom zrobiło się bardzo
przykro gdy im to oznajmiłem. Wszyscy zaczęliśmy
płakać. Mama powiedziała nam wtedy, że nie ma czego
płakać na- pewno w nowym domu będziemy szczęśliwi.
A następnego dnia już zaczęli nam zakładać obroże z
nowym adresem – KWIATKOWSKA 123. Jutro miała
odbyć się przeprowadzka. O szóstej rano podjechał bus
do przeprowadzki i Wilowie zaczęli nosić pudła z
pysznym jedzeniem i ich rzeczami. Przenosili też meble
i nasze posłania. W końcu podjechał bus, który miał nas
zawieść do nowego domu.
Jechaliśmy tam chyba cztery godziny bo nie znam
się na zegarku więc może mniej, a może więcej. Kiedy
już tam dojechaliśmy….
Okazało się, że dom jest przepiękny! Miał czarny
dach i był koloru czerwonego. Na balkonie kwitły
kwiaty. Nie jestem pewny, ale chyba to róże. Gdy
weszliśmy do domu zobaczyliśmy w nim kuchnię,
salon, łazienkę i wielki strych, który był dla nas.
Potem Wilowie przynieśli nasze posłania i wyglądało
to jak w bajce. Byliśmy już tak zmęczeni, że od razu
położyliśmy się spać.
Następnego dnia jak tylko wstaliśmy pobiegliśmy na
dwór pobiegać. Gdy się wybiegaliśmy poszliśmy zjeść.
A potem córka państwa Wilów wyszła z nami na spacer
– pewnie nie łatwo wyprowadzać trzydziestu pięciu
labradorów na spacer jednocześnie.
Gdy przyszliśmy zobaczyliśmy kota i w jednym
momencie wszystkie szczeniaczki zaczęły go gonić –

oczywiście razem ze mną.
Cała
ludzka
rodzina
pobiegła za nami aż do
wielkiego miasta które
nazywało
się
WŁOCŁAWIUSZEK. Wszyscy patrzyliśmy na piękny
krajobraz WŁOCŁAWIUSZKA były tam śliczne łąki z
mnóstwem kwiatów i domy. Jakie piękne były tamte
domy. Każdy dom był bardzo duży. I na każdej ulicy
grała piękna muzyka. Aż nagle muzyka przestała grać,
wszystko stało się czarno – białe. Czym prędzej
zaczęliśmy uciekać i udało Nam się. Wyszliśmy z tego
dziwnego miasta i uciekaliśmy prosto do domu. Gdy
wróciliśmy odsapnęliśmy i postanowiliśmy że już nigdy
nie będziemy ganiać za żadnym kotem.
No i tak już pozostało. Ja z moim rodzeństwem już
nigdy nie ganialiśmy za żadnym kotem.
I tak się kończy Nasza bajka. Szczeniaczki w końcu
dorosły i być może niedługo znajdą nowe domy i będą
miały swe potomstwo.

Zuzanna Tyczyńska

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☺

Uczniowie klasy III a i III b wzięli udział w spotkaniu
z pisarką Barbarą Gawryluk. Jej książki są wspaniałe
i możemy je polecić każdemu na wakacje.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.Autor serii „Nudzimisie „
2.Miejsce urodzenia Pawła Beręsewicza.
3.Z jakiego kraju pochodzi tygrys z Madagaskar 3.
4.Nazwisko autora złodziejki książek.
5.Imię głównego bohatera dziennika Cwaniaczka.
6.Jeden z największych mobów w Minecrafcie (z
białymi oczami)
7.Feliks ,Net i…oraz Trzecia Kuzynka
8.Imię mamy Lloyda z serii Lego Ninjago.

Nagrodą za rozwiązanie
krzyżówki jest własna satysfakcja.

KRZYŻÓWKA LITERACKA

Książki z serii „Dziennik cwaniaczka” są w tej chwili
najpopularniejszymi książkami w naszej Szkole.
Jeśli ktoś jej jeszcze nie zna, to wakacje będą najlepszą
okazję, żeby to nadrobić…;-)

REBUSY LITERACKIE

Stopka redakcyjna. Skład redakcji: Chrzempiec Maja, Grabowski Filip, Edyta Jakubowska, Kukuła Aleksandra, Mazurek Wiktoria,
Pietrzak Joanna, Przygońska Nadia, Rosiak Michalina, Rybka Alicja, Skiba Zuzanna, Szczupak Zuzanna, Wiśniewski Massimo.
Opiekun p. Elżbieta Nowak. Adres redakcji: Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza, 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 nieodpłatnie wykonuje UNICORNT&T, Turek, ul. Konińska 1, www.unicorn.turek.pl
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