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Głośno czytali książki

Biblioteka "Jedynki" wzbogaciła się o książki,
zakupione w ramach realizacji Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa. Pojawiło się wiele
nowych tytułów, na które uczniowie czekali od
dawna. Zostały one zakupione po konsultacjach z
uczniami, rodzicami i nauczycielami.
Mamy nadzieję, że czytanie ich będzie
prawdziwą "ucztą" dla wyobraźni naszych
czytelników.

Z okazji Dnia Głośnego Czytania w Szkole
Podstawowej nr 1 w Turku nie po raz pierwszy już
nauczyciele czytali swoim uczniom. Tym razem
akcja została przeprowadzona na lekcjach
wychowawczych i miała bardzo zróżnicowane
scenariusze. Książki czytali nauczyciele, czasami
sami uczniowie.
W niektórych klasach, np. w IV d, została
stworzona specjalna, wyjątkowa atmosfera, a
uczniowie mogli wcielić się w postaci bohaterów
książkowych.

Przerwy z książką

Loteria fantowa
Z okazji Dnia Bibliotek zorganizowaliśmy
loterię. Bardzo dużo osób nam pomagało;
nauczyciele, uczniowie i przyjaciele biblioteki. 400
sprzedanych losów pozwoliło bibliotece na zakup
książek z cyklu ,,Harry Potter”, wyjątkowej edycji
Ania Loterię
ilustrowanej
przez
Jima
Kay’a.
zorganizowano w łączniku bibliotecznym. Na każdej
przerwie przy stolikach z nagrodami ustawiała się
ogroooooomna kolejka dzieci.
Dziękujemy wszystkim osobom, które tak
chętnie włączyły się do naszej zabawy.

W dniach od 10 do 13 października były
organizowane przerwy z książką.
Do
tej
akcji
czytelnia
przybrała
niecodzienny wygląd. Była przyciemniona i
świeciła się tylko jedna lampka; Pani zasiadła w
specjalnym fotelu do czytania. Dzieci gromadziły
się w kółku i zaciekawione książkami uważnie
słuchały.
Podczas długich przerw pani
bibliotekarka czytała wybrane fragmenty książek:
,,Tajemnica wyścigu”, ,,Detektyw Pozytywka”,
,,Dziwny staruszek”.
Ania

Filip i Oliwia
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Tajemnica mumii

Książki o
książkach

Najmłodsi uczniowie „Jedynki” nie tylko czytają,
ale i piszą. Udowodnili to uczniowie klas II i III Szkoły
Podstawowej nr 1 w Turku, biorąc udział w Konkursie
czytelniczym pt. „”Dzienniczek książek przeczytanych”.
W efekcie dzieci stworzyły wspaniałe „książki o
książkach”, pełne opisów i ilustracji, powstałych po
lekturze ulubionych wierszy, bajek i opowieści.
Szkolna
komisja
konkursowa
przyznały
równorzędne nagrody 19 uczniom. Wśród nich znaleźli
się: z kl. IIa – Maciej Włodarczyk, Amelia Wróblewska,
Olivier Domiński, Zuzanna Przyszło, Adrianna Przyszło,
Julia Karbowa, z
kl. II b – Kacper
Kowalewski,
z
kl. II c – Emma
Schafer, Wiktor
Karolak, Nikola
Wejman,
Zuzanna Buda,
Gabriela
Marciniak, Lena
Choręziak, Julia
Kaczmarek, Julia Sienkiewicz, Oksana Grzybowska,
Dominik Orligóra, z kl. III a Stanisław Nawrot, z kl. III c
Kornelia Rosiak oraz z kl. III e Filip Perliński i Wiktoria
Stawicka. Dodatkową nagrodę przyznano Michalinie
Hatlińskiej z kl. III b.
Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz
nagrody książkowe, ufundowane przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Turku.

Gratka dla fanów Harrego Pottera
Jeżeli ktoś lubi Harrego Pottera, a nie wie lub
chce się wzbogacić w wiedzę o
Quiddichu to polecam książkę
„Quiddich Przez wieki”. To jest
jedna z wielu książek, które
wtajemniczają w bliższe życie z
magią. Można znaleźć w niej
informacje o tym, co to jest Quiddich
i jak powstał i wszystkie niezbędne
informacje o miotłach, ale również
ciekawostki na temat tego magicznego sportu.

Jest to jedna z serii książek pt. ,,Biuro
Detektywistyczne Lassego i Mai'', której autorem
jest Martin Widmark.
Akcja książki rozgrywa się w małym
szwedzkim miasteczku Valleby i jego okolicach.
Główni bohaterowie to Lasse i Maja, chodzą do tej
samej klasy i wspólnie prowadzą małe biuro
detektywistyczne.
Książkę czyta się lekko i przyjemnie, gdyż
napisana jest łatwym i zrozumiałym językiem.
Uważam, że ta pozycja jest warta przeczytania
ze względu na ciekawą treść, a przede wszystkim na
tajemnice jaką w sobie kryje. Bo czy to możliwe, żeby
Valleby obudziła się licząca 3000 lat mumia?
Przerażony strażnik nocny twierdzi, że widział to na
własne oczy. W nocy z muzeum ginie najcenniejszy
obraz, a Lasse i Maja natychmiast udają się na miejsce,
żeby osobiście zbadać sprawę….
Wiktoria, 3 e

Lewy- chłopak, który zachwycił świat
To wspaniała książka bardzo popularna wśród
czytelników naszej biblioteki. Jest to biograficzna
opowieść Roberta Lewandowskiego, słynnego piłkarza.
Znajdują się w niej: teksty źródłowe, informacje
przeszłości piłkarza, ciekawostki o nim i jego rodzinie,
informacje z życia prywatnego.
Massimo

Harry Potter
W naszej bibliotece pojawiły się ilustrowane wydania
Harry’ego Pottera, zakupione z zebranych pieniędzy
podczas Loterii Fantowej. Zakupiono trzy części:
„Harry Potter i Kamień Filozoficzny”, „Harry Potter i
więzień Azkabanu” oraz „Harry Potter i Komnata
Tajemnic”. Ilustracje są tak szczegółowe, że zachęcają
do czytania nawet tych, którzy nie przepadają za tą
literaturą. Zakupiono dwa komplety. Pierwszy, jest
przeznaczony do czytania w naszej czytelni, a drugi
można wypożyczać do domu.
Ilustrator
świetnie
wprowadził nas w klimat przygód
głównego bohatera. Są przedstawione
sceny,
w
których
głównym
bohaterem jest Harry. Na ilustracjach
są pokazane wydarzenia, zwierzęta,
ludzie i rośliny. Już sama okładka
zachęca do tego, aby zajrzeć do
wnętrza książki.
Maria

Massimo
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Nasi uczniowie ilustratorami książki
W maju 2017 r. zostaliśmy zaproszeni przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Turku do udziału w
warsztatach ilustratorskich z Aleksandrą Cieślak.
Podczas spotkań tworzyliśmy ilustracje do zbioru
opowiadań dla najmłodszych autorstwa lokalnych
bibliotekarzy pt. „Sercowe bajeczki”. Książka ukazała się
w listopadzie 2017 r. Uczniowie naszej szkoły, którzy
brali udział w jej tworzeniu to: Oliwia Błaszczyk, Bartosz
Brożek, Aleksandra Chrzuszcz, Oliwia Czekalak, Filip
Grabowski, Edyta Jakubowska,
Igor
Jasnowski,
Dominik
Majda, Wiktoria Mazurek,
Stanisław Nawrot, Eryka Olas,
Joanna
Paszak,
Wiktria
Ratajczyk, Laura Walczak,
Oliwier Włodarczyk, Anna
Ziętek.
Projekt został dofinansowany ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu Partnerstwo dla Książki 2017.
Redakcja przeprowadziła
Ilustratorów.

wywiad

z

jednym

z

Red.: Jak powstawały rysunki do książki ,,Sercowe
bajeczki”?
F.G. To było tak, że p. E. Nowak zaprosiła nas do tej akcji
i codziennie robiliśmy coś innego. Pierwszego dnia
robiliśmy ilustracje do pojedynczych opowiadań, drugiego
dnia okładki, a trzeciego dnia maski, które są widoczne na
okładce książki.
Red.: Czy byłeś na promocji książki i rozdaniu
nagród?
F.G. Niestety ciężko mi się przyznać, ale
zapomniałem pójść, bo jeździłem na
rolkach(śmiech).
Red.: Czy używaliście jakiś nowoczesnych
przyborów do rysowania?

F.G.: Wszystkie były
nowoczesne. Mieliśmy do dyspozycji pastele, farby i to
co było potrzebne do wyklejania i rysowania. Zajęcia
prowadziła pani Ola Cieślak, ilustratorka. Chodziła
między nami i doradzała nam, potem jak nam coś nie
wyszło to pomagała nam to naprawić, tak żeby powstało
z tego coś innego.
Red.: Jak zareagowałeś na informację, że będziesz
współautorem książki?
F.G. Byłem podekscytowany. Przyjemne było to jak
ktoś się pytał, dlaczego mnie nie było na pierwszych
lekcjach. Mówiłem wtedy, że byliśmy w bibliotece
publicznej ilustrować książkę… bez szczegółów, ale i
tak to było fajne. Najgorsze było to, że trzeba było w
kółko to powtarzać.
Red.: Jakie masz relacje z innymi ilustratorami?
F.G. Mieliśmy mało czasu na konsultowanie się między
sobą. Musieliśmy się skupić na tym co robiliśmy, ale
siedziałem obok Igora więc od czasy do czasu coś do
siebie powiedzieliśmy.
Red.: Dziękujemy Filip za wywiad.
F.G. Również dziękuję☺

OPOWIADANIE
Horror z jedynką
Wszystko zaczęło się pewnego,
mglistego
poranka.
Obudziłem
się,
usłyszałem kroki z zewnątrz. Bałem się. Coś
uderzało mocno o bramę mojego domu. Nagle
pojawił się blask, ujrzałem coś w rodzaju czarnej
niekształtnej postaci.
Wszystko
ustało.
Byłem
totalnie
zszokowany, ale poszedłem do szkoły. Przed
pierwszą lekcją zaczepił mnie Marek, pewnie
znowu po pracę domową. Ja odpowiedziałem, że
nie dam, jak zawsze zresztą, ponieważ powinien
sam ją odrabiać. Zaczęła się lekcja. Po kilku
minutach jakby zatrzymał się czas, wszystko
znieruchomiało. Wyszedłem na korytarz i w
ciemnościach ujrzałem dziwną postać, która się do
mnie zbliżała powoli,
małymi
krokami.
Usłyszałem krzyk, chyba
to był Marek…
Cdn…
Massimo
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Żywe
książki
naszych
marzeń
11 grudnia w naszej szkole zorganizowano
II Szkolony Festiwal Książek Naszych Marzeń.
W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie klas
1-6 wraz z wychowawcami. Natomiast uczniowie
klas 7 oraz gimnazjalnych zorganizowali Festiwal 13
grudnia.
Każda klasa przygotowała krótką inscenizacje
na podstawie wybranej książki. Dzieci od początku
roku szkolnego miały czas, aby wszystko
zorganizować.
Przychodziły
grupami
bądź
samodzielnie do biblioteki, aby wybrać książki do
zorganizowania przedstawień. Scenki trwały kilka
minut i były bardzo interesujące.

Uczniowie podczas oglądania zostali
zachęceni do przeczytania wybranych książek.
Aktorzy mogli poczuć się jak główni bohaterowie
utworów literackich dla dzieci. Wydarzenie było
fantastycznym pomysłem, aby zachęcić młodzież i
dzieci do przeczytania książek .
Amelia i Nadka ☺

Jak pierwszoklasiści zostali
czytelnikami
Uczniowie klas pierwszych 15 grudnia 2017 r.
zostali uroczyście przyjęci do grona czytelników
biblioteki szkolnej.
Od kilku lat biblioteka szkolna z tej okazji
zaprasza znanych i lubianych autorów książek dla
dzieci. Tym razem szkoła gościła p. Agnieszkę Frączek,
pisarkę
i
językoznawcę,
dla której wielką
frajdą
jest
zabawa słowem.

Pierwszaki złożyły uroczyste przyrzeczenie, a
następnie zostały pasowane na czytelników przez
pisarkę. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na
moment, kiedy będą mogli podejść do p. Agnieszki, by
otrzymać od niej osobistą dedykację. Sprawny przebieg
spotkania zapewniły prowadzące uczennice: Nadia
Przygońska i Amelia Szuberska z kl. 6d.
Na koniec nie mogło zabraknąć wspólnych zdjęć
z gościem.
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Wywiad z pisarką Agnieszką
Frączek

„Od zawsze lubiłam bawić
się językiem”
15 grudnia gościem naszej szkoły
była pisarka Agnieszka Frączek. W
spotkaniu, poza pierwszoklasistami, uczestniczyli także
uczniowie klas: 2a, 2b i 3e. Szczególnym przeżyciem
dla Brunona Grabary z kl. 1d oraz Zuzi Podgórskiej z
kl. 2a, było wystąpienie przed publicznością z
recytacją wierszy pisarki.
Po spotkaniu redakcja „Kleksa” przeprowadziła
wywiad, który zamieszczamy poniżej.
Red.: Czy od zawsze lubiła Pani książki?
A.F.: Tak, tutaj śmiało mogę odpowiedzieć, tak od zawsze
lubiłam czytać i od zawsze lubiłam się bawić językiem.
Co się przełożyło później na moje pisanie.
Red.: Czy lubiła Pani język polski?
A.F.: Lubiłam język polski, ale kiedy chodziłam do
szkoły, to jeszcze bardziej lubiłam matematykę.
Red.: Czy to prawda, że jako dziewczynka chciała Pani
sprzedawać lody?
A.F.: Tak to prawda. Miałam taki pomysł, żeby
sprzedawać lody i to z pobudek nie najszlachetniejszych.
Otóż chciałam sprzedawać lody, żeby mieć zimę wolną,
ale potem zrozumiałam, że, po pierwsze lody nie
sprzedaje się tylko latem, lecz także zimą, a po drugie i
najważniejsze, że ja wcale nie chciałabym mieć takiej
pracy, którą wykonywałabym tylko przez pół roku, bo
lubię i chcę pracować przez cały rok.
Red.: Wiemy, że lubi Pani psy. Jaka jest Pani ulubiona
rasa?

wtedy, kiedy piszę dla dzieci, mogę
pozwolić swojej fantazji na takie właśnie
rozwijanie skrzydeł.
Red.: Czy była Pani kiedyś w Turku?
A.F.: Bardzo często przejeżdżałam przez
Turek, bo mam tu wciąż spotkania z
czytelnikami w okolicy. A czy miałam
spotkanie w Turku? Tego nie jestem
pewna. Musiałabym sprawdzić w swoich
notatkach. Jeśli Was to bardzo zaciekawi, to mogę to
sprawdzić.
Red.: Ile już książek Pani napisała?
A.F.: Napisałam ich około 80.
Red.: Skąd bierze Pani pomysły na książki?
A.F.: Mam swoje trzy źródła pomysłów. Dwa pierwsze
są oczywiste, bo z nich czerpią wszyscy pisarze: to życie
i własna fantazja. Natomiast trzecie, ale moje ulubione
źródełko, z którego inni pisarze nie korzystają to język
polski.
Red.: Czy pisząc wiersz ,,Obibok” wzorowała się Pani
na wierszu ,,Leń” Jana Brzechwy?

A.F.: Nie, ten obibok wziął się z brzmienia tego słowa:
obibok – od obijania boków. Na Brzechwie wzorowałam
się na początku swojej twórczości. Gdy zajrzycie do
moich pierwszych utworów to zauważycie, ze są one
bardzo „brzechwoskie”. Chociaż dzisiaj moje wiersze
dalekie są od tego wzorca, to nigdy nie przestałam lubić
wierszy Jana Brzechwy.
Red.: Dziękujemy Pani za wywiad.
A.F.: Dziękuję również.

A.F.:
Bardzo
lubię kundelki, ale jednak ogromną słabość czujemy do
wyżłów. Mówię w liczbie mnogiej, bo to dotyczy mnie i
męża. Na początku naszego małżeństwa mieliśmy
kundelka, który wyglądał jak wyżeł niemiecki i dlatego
mam słabość do takich piesków. Dzisiaj towarzyszy nam
właśnie wyżeł czeski.
Red.: Dlaczego pisze Pani książki dla dzieci, a nie dla
dorosłych?
A.F.: Wyobrażacie sobie, żebym w książkach dla
dorosłych opowiadała o kwitnących hipopotamach,
kiełkujących żyrafach albo słoniach na parasolach? Tylko
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"W pustyni i w
puszczy"
paszportem do
Afryki?
Tak
uczniowie
klasy
5c
i
5d
podsumowali pracę nad
lekturą, której autorem
jest patron naszej szkoły - Henryk Sienkiewicz.
Dzieci
pracowały
metodą
projektu.
Wykorzystując słowniki, encyklopedie i internet,
wykonały foldery reklamujące Afrykę. Pomocą dla nich
był tekst lektury, a główni bohaterowie przewodnikami po
pustyni i dżungli. Grupy przedstawiły ciekawostki
dotyczące podróży Sienkiewicza do Afryki, wypisały
najistotniejsze
wydarzenia,
gromadziły
cytaty,
prezentowały zdjęcia, ilustracje na temat afrykańskiej
przyrody i zaprezentowały zgromadzony materiał na
lekcji.
Odbył się także konkurs pięknego recytowania
fragmentów powieści Henryka Sienkiewicza. Prezentację
można było wzbogacić o rekwizyt, kostium czy
charakteryzację. Uczniowie wykazali się imponującą
pomysłowością
i
zaangażowaniem.
Najlepszymi
prezentacjami zachwycili: Lena Fryga, Paula Biskup,
Natalia Jurkiewicz, Barbara Maleta i Wiktoria Pisula z kl.
5c oraz Kajetan Gargula i Amelia Pściuk z kl. 5d.

Biblioteczny Klub Dyskusyjny
„Porozmawiajmy o książkach”
W naszej szkolnej bibliotece już od trzech
lat odbywają się spotkania Bibliotecznego Klubu
Dyskusyjnego „Porozmawiajmy o książkach”.
Obecnie na zajęcia uczęszczają uczennice
kl. III e: Ilona Linka, Oliwia Piwowarska, Wiktoria
Stawicka, Aleksandra Śliga ora Gabriela
Tyczyńska. Podczas spotkań rozmawiają o
ciekawych książkach oraz zawieszają ich tytuły na
literackim „Drzewie z książek”, które „Rośnie” w
łączniku bibliotecznym.

KLEKSOGRAFIA
W naszej szkole też mogą
być tak nietypowe lekcje jak w
akademii prowadzonej przez
Ambrożego Kleksa.
Przekonali się o tym
uczniowie klasy 4a i 4b, którzy
wzięli udział w lekcji kleksografii.
Na kartkach papieru robili
kleksy, a następnie wykorzystując
ogromne
pokłady
własnej
wyobraźni próbowali domalować do
niego pasujące elementy tak, aby
powstał rysunek. Jak się okazało praca z kleksem wcale
do łatwych nie należała , ale za to była świetną zabawą.
Oceny i pochwały
zostały zastąpione kolorowymi
piegami. Lekcja kleksografii sprawiła, że uczniowie przez
chwilę poczuli się jak uczniowie Akademii pana Kleksa.
Powstałe z kleksów prace okazały się bardzo ciekawe i
zabawne.
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Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagrody- niespodzianki rozwiąż
krzyżówkę i przynieś do biblioteki właściwą odpowiedź (na kartce podpisanej
imieniem i nazwiskiem). Termin zgłoszeń upływa 31 stycznia 2018 r.

Cześć! Witam was w
nowym roku szkolnym, a skoro już wszyscy są
o rok starsi to zajmiemy się trudniejszymi rzeczami.
Dziś powiemy o czasownikach.
Czasowniki czyli po włosku verbi. Dziś będziemy omawiać
bezokoliczniki czyli verbi infiniti.

1.
2.
3.
4.
5.

Oggi Luca a comprato il giornale „Kleks”.
sprzedawać
Zwróćcie uwagę na końcówkę ć.
Czasownik sprzedawać jest w czasie presente czyli
teraźniejszym. Odmienia się on tak samo jak każdy inny
czasownik w innych czasach (np. passato, trapassato
prossimo, imperfetto}.

6.
7.
8,
9,
10.

Dziękuję, to wszystko na dzisiaj, widzimy się na następnej
lekcji!
Massimo

Miękkie
i kolorowe czapki w
najróżniejsze wzory
są idealne na
aktywne spędzanie
czasu na śniegu. Przy
naszej pogodzie
będzie to deszcz ☺

1.Książka – w języku włoskim.
2.Nazwisko najsłynniejszego piłkarza polskiego, którego
biografię znajdziesz w naszej bibliotece.
3.Nazwisko piłkarza, grającego obecnie w Barcelonie, o
którym możesz przeczytać w naszej bibliotece.
4.… Frączek – pisarka, która odwiedziła niedawno naszą
szkołę.
5.Imię przyjaciółki Harrego Pottera.
6.Główny bohater książki pt. „Hobbt, czyli tam i z powrotem”
7.Jeden z „ludzkich” bohaterów „Sposobu na Elfa”.
8.Uzupełnij tytuł książki „Felix, Net i … oraz Gang
Niewidzialnych Ludzi”.
9.Imię królowej Polski, żony króla Jagiełły, bohaterki książki
Grażyny Bąkiewicz.
10.Tytułowa bohaterka książki autorstwa Lucy M.
Montgomery.

Massimo
Wygodne worki i
plecaki, w sam raz na
wyjście ze znajomymi
jak i do szkoły

Ciepła bluza dobra
na zimowe
popołudnia ☺

Zima bez śniegu?
Nic prostego mój kolego!
Wygodne trampki świetnie
sprawdzą się
na styczniowe wyjścia.

Rysunki i teksty wykonała Nadia i Gab

Ten sweterek
świąteczny jest ciepły
i miły w dotyku.
Czego jeszcze chcieć
w święta? A no tak!
Wzór renifera jest
przesłodki!☺

Stopka redakcyjna. Skład redakcji: Grabowski Filip, Hatlińska Maria, Itczak Klaudia, Janczak Oliwia, Jasnowski Igor, Kuźnik Rafał,
Podębska Gabriela, Przekwas Anna, Nadia Przygońska, Amelia Szuberska, Massimo Wiśniewski. 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 wykonuje UNICORN T&T, Turek, ul. Konińska 1
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