
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drodzy czytelnicy! 

Spotykamy się z Wami, w tym roku szkolnym 
po raz ostatni. Żegnamy nasze redakcyjne koleżanki, 
które wychodzą już z tej szkoły. Jak zwykle mamy 
dla Was wiele ciekawych tekstów i informacji.   

Przygotowaliśmy także  kolejny zestaw mody, 
z którego możecie skorzystać latem.  

Życzymy Wam miłych i bezpiecznych wakacji 
oraz abyście w przyszłym roku szkolnym 2012/2013 
z radością wrócili do szkoły i równie chętnie, jak 
dotychczas czytali naszą gazetkę.  

Redakcja☺  
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                                                                    ****************     29 czerwca 2012 r.   ***************** 

Wiadomość z ostatniej chwili:  
Właśnie dowiedzieli śmy si ę, że Redakcja 

naszej gazetki zaj ęła 
 IV miejsce  

w XXI Regionalnym Konkursie  
Gazetek Szkolnych. 

To równie ż Wasz sukces, poniewa ż nasza 
gazetka istniej tak że dzi ęki temu, że 

ma wiernych Czytelników.  
☺ ☺ ☺  

13 czerwca  odbył się w Muzeum Rzemiosła Tkackiego 
miejsko- gminny  konkurs czytelniczy 

„Historia i dzień dzisiejszy naszego miasta” s. 5 – nasze 
koleżanki zajęły I miejsce – więcej zdjęć znajdziesz na 

naszym blogu: www.biblinik102.blog.interia.pl 

Wakacyjne dni przed nami, 
Chłopakami, dziewczynami 
Wszyscy miło czas spędzają 
I za dwa miesiące do szkoły 

Powracają, bo bardzo ją 
Kochają! 

 
Więc uczniowie moi mili 
Wypocznijcie, pełni siły 

Nowych wrażeń powitamy 
Po wakacjach szkołę z 

Naszych marzeń:) 
Martyna 

W tym numerze szczególnie polecamy:W tym numerze szczególnie polecamy:W tym numerze szczególnie polecamy:W tym numerze szczególnie polecamy:    
----    „Kto najlepszy?” „Kto najlepszy?” „Kto najlepszy?” „Kto najlepszy?” –––– zakończenie  zakończenie  zakończenie  zakończenie 

opowiadanopowiadanopowiadanopowiadania z poprzedniego numeru ia z poprzedniego numeru ia z poprzedniego numeru ia z poprzedniego numeru –––– s. 2 s. 2 s. 2 s. 2    
---- EURO 2012  EURO 2012  EURO 2012  EURO 2012 –––– s. 2 s. 2 s. 2 s. 2    

---- Wywiad Wywiad Wywiad Wywiad z p. Justyną Łechtańską  z p. Justyną Łechtańską  z p. Justyną Łechtańską  z p. Justyną Łechtańską –––– s. 7 s. 7 s. 7 s. 7    
---- Promocja Kalendarza 2013  Promocja Kalendarza 2013  Promocja Kalendarza 2013  Promocja Kalendarza 2013 –––– s. 5 s. 5 s. 5 s. 5    

    



Okiem naszego reportera: 

 
 

Moc 
atrakcji 

 
        Festyn 

rodzinny odbył 
się 28 maja 

przed naszą szkołą. Na festynie nie brakowało atrakcji! 
Uczniowie oraz ich rodzice mogli m.in. zjeść coś 

smacznego, rozwiązać przykładowy test na kartę 
rowerową,  pomalować twarz, wziąć udział w różnych 
zawodach sportowych, wsiąść do samochodu strażackiego, 
zaśpiewać różne piosenki z karaoke, kupić kalendarz, zjeść 
jabłko bez użycia rąk czy rozwiązać zagadki na temat 
zdrowego odżywiania i przyrody. 
       Uczniowie, którzy aktywnie brali udział w 
konkursach zostali nagradzani. Wszyscy bawili się świetnie! 
Wynika to z rozmów, które przeprowadziłyśmy: „Dzieci   i 
rodzice aktywnie  biorą udział w konkursach. Jest wspaniale, 
bardzo pozytywnie”, „Mi najbardziej podoba się karaoke i 
symulator zderzeń. Bawię się świetnie.”, „Jest cudownie. 
Powinno być więcej takich imprez, zwłaszcza gdy jest tak ładna 
pogoda tak jak dziś.” 
       Jeżeli chodzi o jedzenie to wielu osobom 
najbardziej smakowały owoce w czekoladzie, różnego 
rodzaju sałatki. 
      Wśród wielu uczniów, rodziców i nauczycieli 
można było zauważyć osoby z pięknie pomalowanymi 
twarzami przez panią Aldonę Piwońską i panią Grażynę 
Sujewicz. 
      Jeżeli chodzi o ogólne wrażenia z festynu według  
nas było wspaniale, spotkało nas tam wiele atrakcji. 

Martyna i Julia ☺ 
 

„Biało-czerwona” 
 Dnie 10 maja tuż po godzinie 12. odbył się 
happening ph.  „Polskie Symbole Narodowe”.  

Każda klasa miała wyznaczony kolor: biały lub 
czerwony. Uczniowie mieli założyć bluzkę w określonym 
kolorze.  
 Wszyscy przed 12:00 zebraliśmy się przed 
budynkiem szkoły. Tam wysłuchaliśmy kilku 
najważniejszych informacji  o polskim godle i fladze. 
Byliśmy bardzo zainteresowani i zafascynowani jak 
szybko i często zmieniał się wygląd herbu. Następnie 
wszyscy ustawiliśmy się tak, by nasze kolory bluzek 
stworzyły flagę. 
 Bardzo nam się podobał ten happening. Uważamy, 
że powinno być więcej takich uroczystości. Dzięki nim 
zdobywamy więcej wiedzy i poznajemy tło historyczne 
naszego kraju. 

Ola i Inez ☺ 
 

Grzeczność popłaca 
21 maja w naszej szkole, z inicjatywy SU 

odbyło się głosowanie na Miss i Mistera grzeczności. 
Kandydatów do plebiscytu wybierali nauczyciele. W 
końcu znają nas z zachowania najlepiej.☺☺☺☺ 

 Głosowanie zostało przeprowadzone wśród klas 
IV-VI . Każdy uczeń musiał wybrać z kandydatów 
chłopca i dziewczynkę, których uważa za 
najgrzeczniejszych. Karteczki z wybranymi uczniami 
lądowały w specjalnie przygotowanym do tego pudełku. 
Wyniki plebiscytu ogłosiła p. Bożena Mielczarek 28 
maja na Rodzinnym Festynie Zdrowia. Z 23 kandydatów 
wybrano 4 osoby: wicemiss została Oliwia Walas kl. 
IVd, wicemisterem -  Filip Jakubiak kl. VI a. Natomiast 

Miss grzeczności 
naszej szkoły 
została Pola 
Sobczak kl. V a, a 
tytuł mistera 
otrzymał Mateusz 
Żydziak kl. IV d  

Gratuluję 
zwycięzcom wraz z 
całą redakcją 

szkolnej gazetki „Kleks”. 
Olga 

Euro 2012 
      W związku z odbywającymi się Mistrzostwami 
Euro 2012 przypominam o prawidłowym zachowaniu 
podczas meczów. Jednym z najprostszych sposobów 
okazania własnego patriotyzmu jest wywieszenie flagi 
biało-czerwonej, która symbolizuje czystość i krew. 
      Zachęcam także do wyjazdu na rozgrywane mecze, a 
nawiązując do tego polecam także, aby skorzystać z 
kodeksu kibica, w którym można znaleźć zasady 
prawidłowego zachowania i gry fair play. Oto niektóre z 
nich:  
1.Każdy prawdziwy kibic gra fair play. 
2.Zawsze kibicujemy naszym chłopcom☺ 
3.Jeśli Polacy przegrają, gratulujemy również 
zwycięskiej drużynie. 
 Pamiętajmy, że podczas EURO w naszym kraju 
będziemy gościć wielu kibiców z całej Europy. 
Pamiętajmy więc o podstawowych zasadach 
gościnności.  

Aga☺    
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Kto najlepszy? 

Zapraszamy do lektury drugiej części opowiadania, 
zamieszczonego w poprzednim numerze 

 
        ...Ela wróciła do domu, po około trzech 
godzinach. Była bardzo zadowolona. Ela opowiadała 
mamie, że planują zrobić wywiad z nauczycielami od 
przyrody, zrobić plakaty, a nawet przygotować sałatki 
owocowe i warzywne! Ela była tak wszystkim 
przejęta i zadowolona! Jej mama bała się jednak, że 
ona i jej klasa nie zdążą ze wszystkim na czas.. 
        Niepotrzebne były jednak te zmartwienia.. Ela 
zrobiła wszystko, by wszystkie rzeczy były dopięte na 
ostatni  guzik. Wyszło dokładnie tak jak Ela sobie 
wymarzyła. Jej klasa w wielu rzeczach prześcigała 
innych. Dziewczyny z klasy Eli zaśpiewały piosenkę 
własnego autorstwa, a chłopcy także starali się jak 
nigdy przedtem.  
       Wieczorem (festyn trwał od rana) został 
ogłoszony wynik. Ela nie miała złych przeczuć. Jej 
mama bardzo jej kibicowała. Jury już zdecydowało. 
Prowadzący wyszedł na scenę i ogłosił wynik: „Jury 
zdecydowało, że ten konkurs wygrywa klasa... 5d!”. 
Radości tej klasy nie było końca, ale Ela i jej klasa 
stali bardzo przygnębieni. Po chwili jednak 
przewodniczący jury wyszedł na scenę i powiedział:” 
„Zaszła pomyłka. Prowadzący źle przeczytał 
werdykt! Ten konkurs wygrywa klasa 4c!!” i wtedy 
dopiero rozszalała się z radości zwycięska klasa. 
       Ela podeszła do mamy ucałowała ją i 
powiedziała: ”Nie wierzyłaś we mnie, a ja potrafię, 
mamo”. - „Od teraz będę wierzyć”- odpowiedziała na 
to mama. 

KONIEC 
Martyna                                                                                                                                                           

 

 Nasza recenzja 
Prezentujemy recenzję naszej młodszej 

koleżanki, trzecioklasistki. Mamy nadzieję, że Natalia w 
przyszłym roku  szkolnym wejdzie w skład zespołu 
redakcyjnego „Kleksa”☺☺☺☺  

Śmieszna dziewczynka 
,,Poznajmy się. Jestem Jeżynka. Same ze 

mną kłopoty...,, Tak zaczyna się pewna bardzo 
wesoła i ciekawa książka, którą  chciałam Wam 
polecić. Jeżynka, czyli główna bohaterka, ma 5 lat i 
nie jest szczególnie  mądrą osobą. Jeżynka nie ma 
rodzeństwa, ale nie jest samolubna. Pewnego dnia 
… Jeżynka  otrzymała  zwierzątko!!!  Ale jakie 
musicie dowiedzieć się sami! Po przeczytaniu 
fragmentu, dowiecie się czy były z nim kłopoty. 
Przeczytajcie sami książkę Piotra Rowickiego pt. 
„Nazywam się Jeżynka”, którą znajdziecie w naszej 
szkolnej bibliotece. 

                                      Natalia Borowska kl. 3 a 
                                             

Zabawa Europejczyków 
„Europa da się lubić” - to właśnie pod takim 

hasłem została zorganizowana majowa dyskoteka 
prowadzona przez  DJ. 

Każdy świetnie się bawił, co można było 
wywnioskować po uśmiechach, na twarzach 
uczestników. Główną atrakcją, tego popołudnia był 
konkurs. Polegał on na tym, iż należało przebrać się za 
osobę kojarzącą się z jakimś europejskim krajem. Na 
tym konkursie nie mogło zabraknąć królowej, tenisistki, 
muzy, a także wielu innych strojów. Uczniowie z 
młodszych klas śmiejąc się, tańczyli. Zapewne byli 
szczęśliwi, uczestnicząc w takiej zabawie. Za najlepsze 
przebranie wyróżnieni w konkursie zostali: Patrycja 
Resel, Martyna Dziamara, Sandra Reśkiewicz, Alicja 
Włodarczyk, Seweryn Świerczyński, Zuzanna Krzyżak. 

Dla szóstoklasistów oznaczało to ostatnią 
zabawę, jako dla uczniów  naszej szkoły. Ale cóż mam 
nadzieję, że wspaniale się bawili i to popołudnie na 
długo zostanie w ich pamięci. 

Kinia: ) 
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O prawach dziecka na lekcji 
bibliotecznej 

 
Dnia 14 maja uczniowie  klasy 5a wraz z p. 

Elżbietą Nowak i p. Aleksandrą Antczak wybrali  
się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku na 
specjalną lekcją biblioteczną.  

Najpierw pani z biblioteki zapoznała 
nas z postacią Janusza Korczaka. Następnie 
z zainteresowaniem obejrzeliśmy stary film 
pt.,, Król Maciuś I”. Wszystkich 
zaciekawiły przygody bohatera, a także 
efekty specjalne. Na koniec wspólnie 
przeczytaliśmy i omówiliśmy ułożone przez 
Janusza Korczaka prawa dziecka.  

Wycieczka wszystkim się spodobała. 
Myślę, że każdy zapamięta z niej coś 
istotnego.  

Maja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W szkolnej świątyni czytaniaW szkolnej świątyni czytaniaW szkolnej świątyni czytaniaW szkolnej świątyni czytania    
 
        Dnia 31 maja w czytelni naszej biblioteki 
szkolnej odbył się konkurs „Pi ęknego czytania” 
dla klas I. 

Dzieci czytały teksty Janusza Korczaka. P. 
Elżbieta Nowak przedstawiła postać Janusza 
Korczaka i krótko zaprezentowała jego twórczość. 
Później zapoznała dzieci z jego książkami.  

Następnie uczniowie klas I zaprezentowali 
teksty konkursowe. Ich występ oceniała komisja w 
składzie: p. Cecylia Ciołek, p. Krystyna Morek, p. 
Aleksandra Antczak i p. Elżbieta Nowak. 

Najlepsza w tych zmaganiach okazała się 
uczennica klasy I d Nina Grabara, która zwyciężyła 
uzyskując tytuł Mistrza Czytania. W nagrodę 
otrzymała wspaniały Kalendarz biblioteki z pracami 
uczniów naszej szkoły. Wszystkie nagrody, 
dyplomy i upominki wręczyła wicedyrektor p. 
Krystyna Morek.  

Maja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akcja „Książka dla biblioteki” 
 

W maju i kwietniu jest wiele świąt na cześć książek. Z tej okazji biblioteka szkolna 
zorganizowała akcję „Książka dla biblioteki”. Na tę akcję przynosiliśmy książki,  

które już się nam nie przydadzą albo, z których  już  wyrośliśmy,  

a chcielibyśmy żeby inni mieli okazję je przeczytać☺. 
Wszyscy, którzy podarowali książkę otrzymali znaczek z tytułem „Przyjaciel Biblioteki”.  

Dziękujemy serdeczne wszystkim osobom za dary serca do biblioteki. 

Martyna i Julia ☺ 
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O Turku wiedzą wszystko 

 
       Dnia 13 czerwca w 
Muzeum Rzemiosła 
Tkackiego w Turku 
odbyła się VI edycja 
miejsko – gminnego 
konkursu wiedzy o Turku 
ph. ,,Historia i dzień 
dzisiejszy naszego 
miasta”.  

Jego 
organizatorkami były: p. 
Ewa Nowak i p. 
Aleksandra Antczak. Tegoroczńa edycja konkursu 
odbyła się pod Honorowym Patronatem Burmistrza 
Miasta Turku  
p. Zdzisława Czapli, który zaszczycił nas swoją 
obecnością.  

Cały konkurs prowadziła p. Elżbieta Nowak 
wraz z asystentką, uczennicą kl. VI c Inez Wielgosz. 
       W konkursie wzięło udział pięć szkół, w tym 
trzy z Turku, z Chlebowa oraz Kaczek Średnich. 
Konkurs składał się z pięciu etapów. W pierwszych 
trzech należało poprawnie odpowiedzieć na zadane 
pytania. W trzecim kolejnym etapie trzeba było 
odgadnąć, co przedstawiają zdjęcia, a ostatnim 
zadaniem było ułożenie puzzli.  
    Pracę uczniów oceniała komisja w składzie: p. 
Bartosz Stachowiak, p. Ewa Kiwak i p. Małgorzata 
Pawłowska, która I miejsce przyznała naszym 
reprezentantkom: Martynie Dziamarze z klasy Va i Agacie 
Wąsikowskiej z klasy VId. Serdecznie gratuluję i życzę 
kolejnych sukcesów.☺  
 Na zakończenie wszyscy uczestnicy odbyli 
wspaniałą wycieczkę po nowym, rozbudowanym 
Muzeum naszego miasta. 

Aga ;} 

 
Biblioteka - tu odkrywamy 

świat 
 
10 maja 2012 r. odbyło się 

rozdanie nagród dla laureatów 
międzypowiatowego konkursu 
czytelniczego pt. ,,Biblioteka - tu 
odkrywam świat”.   

Najpierw aktorzy z teatrzyku 
szpilka mini zaprezentowali spektakl pt. 
,,Sen o śpiącej królewnie”.  

Później nastąpiła długo 
oczekiwana chwila - wręczenie nagród 
zwycięzcom. Następnie dziennikarze 

,,Kleksa” rozdali wszystkim obecnym na sali kalendarze 
na rok 2013. Zawiera on zwycięskie prace plastyczne 
oraz literackie. Kalendarz można nabyć w bibliotece 
szkolnej za 20 zł.  

W kalendarzu znalazły się oczywiście również 
prace naszych koleżanek. Zostały one współautorkami 
kalendarza: Aleksandra Kukuła, I d, Aleksandra 
Urbaniak, II d, Martyna Piwońska, IV d, Kamila 
Przybył, VI d. 

Na zakończenie wszyscy udaliśmy się na słodki 
poczęstunek. 

Maja☺ 
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Pouczające spotkanie 

             We wtorek 29 maja cała redakcja wybrała się do 
biblioteki publicznej na warsztaty dziennikarskie. Warsztaty 
prowadziła p. Ewelina Grabowska.  

Spotkanie było dla nas bardzo przydatne, ponieważ 
poznaliśmy nowe sposoby pisania tekstów do nasze gazetki. 
           Najbardziej spodobał mi się „infotainment”. Polega on na 
połączeniu informacji z rozrywką, zaskoczeniu odbiorców.   
Liczy się nie to co jest przekazane, ale w jaki sposób. 
           Później spróbowaliśmy naszych sił w pisaniu takiego 
infotainmentu. Każdej z nas wyszło to genialnie. Napisałyśmy o: 
sportowcu, piosenkarzu, festynie w naszej szkole. 
           Pani Ewelinie bardzo się spodobały nasze teksty. Jeżeli 
macie ochotę je przeczytać to znajdziecie je poniżej: 

Julia ☺ 
 

Szalona 
fanka  

 Dnia 28 
maja na terenie 
naszej szkoły odbył 
się festyn rodzinny 
zdrowia. Gościem 
festynu był m.in. p. 
Kamil Gardzielik 
trenujący boks.  
 Podczas 
pierwszej części festynu, uczniowie z zaciekawieniem słuchali 
pana Gardzielika i chętnie zadawali mu pytania. Uroda p. 
Kamila była bardzo zauważalna, a uczennice oraz nauczycielki 
nie mogły od naszego gościa oderwać wzroku.  
 Gdy na koniec spotkania, uczniowie rozchodzili się do 
klas, jedne z uczennic udały się po autograf, wtem zza kurtyny 
wybiegła wielka fanka pięściarza i zaczęła śpiewać miłosną 
piosenkę, gdyż następnie rzuciła mu się na szyję, całując go w 
oba policzki. Bokser zaczerwienił się i szybko wybiegł z sali. 
Zaskakujące również było to, że następnego dnia na blogu p. 
Kamila zawidniał tekst, w którym poinformował wszystkich o 
tym wydarzeniu, stwierdzając na koniec, że bardzo mu się to 
podobało. 
 Pan Gardzielik, w ten oto sposób zyskał nowe fanki, a 
także nowy pseudonim, którym jest: „Słodkie ciasteczko”.   

                             Inez☺  
 

Karaoke odkryło gwiazdę raggaeKaraoke odkryło gwiazdę raggaeKaraoke odkryło gwiazdę raggaeKaraoke odkryło gwiazdę raggae 
                 Na naszym festynie odbyło się wiele ciekawych 
zabaw i kiermaszy, między innymi było też karaoke. Wiele  
osób  brało udział i odważyło się zaśpiewać. Jednak największą 
sensację wywołał pewien pierwszoklasista, który zaśpiewał 
nowy hit Kamila Bednarka "Ogarnij".  
                 Dziewczęta ze wszystkich klas zbiegły się tłumnie i 
uniosły chłopca do góry błagając o autografy. Chłopiec  
zdziwiony nagłą sławą postanowił wyjechać z miasta i założyć 
zespół Wielkie Ciastko. Mając nadzieję na szybki rozwój swej 
kariery natychmiast rozpoczną castingi. 
                 Dziewczęta założyły fan club o nazwie Ciasteczka. 

Gabrysia 

 
         Wampirza zmiana 
               Dnia 27 maja do Uniejowa miała przyjechać 
gwiazda, która ma wspaniały głos Ewa Farna. Od samego 
początku było zapowiedziane, że Ewa Farna przyjedzie 
jedynie ze swoim zespołem. Gdy przyszedł długo 
wyczekiwany moment koncertu piosenkarka wyszła na scenę 
nie tylko ze swoim zespołem, ale z prawdziwymi postaciami 
MONSTER HIGH!  

Piosenkarka  zaśpiewała przebój Monster High. 
Postacie z serialu pod tym samym tytułem zaczęły wspaniale 
tańczyć. Grupa strasznych, nastoletnich przyjaciół wyglądała 
na zadowoloną, tylko Draculara (wampirzyca) wyglądała na 
rozzłoszczną. Na koniec koncertu wampirzyca Draculara 
zeskoczyła  ze sceny i ugryzła jedną z fanek Ewy Farny! 

Później Draculara, która zawsze opowiadała się za 
wegetariańskim jedzeniem dla wampirów przyznała w 
telewizji śniadaniowej, że jednak woli mięso! Fance Ewy 
Farny na szczęście nic się nie stało!  

Martyna i Julia☺ 

Niezwykłe zjawisko na festynieNiezwykłe zjawisko na festynieNiezwykłe zjawisko na festynieNiezwykłe zjawisko na festynie    
 28 maja w naszej szkole odbył się Rodzinny 
Festyn Zdrowia. Jedną z atrakcji był symulator zderzeń. 
Na swoją kolej czekało wiele osób. Nagle, gdy jedna z 
dziewczyn wsiadła na fotel symulatora, a panowie 
obsługujący maszynę spuścili hamulec, stało się coś 
nieprawdopodobnego. Fotel z uczennicą naszej szkoły 
wyleciał w powietrze. Uczestnicy festynu byli przerażeni. 

Nauczyciele wezwali służby ratownicze.   
Po około 15 minutach dało się dostrzec spadającą z 

nieba dziewczynę. Cały plac szkolny wyłożony był już 
materacami i poduszkami. Po chwili z drzew zeskoczyli 
dziwni ludzie. Bladzi, zimni z czerwonymi oczami. Byli 
bardzo szybcy i silni, dlatego zanim dziewczyna spadła, oni 
zdążyli j ą złapać. Uczniowie zgromadzeni na placu 
wywnioskowali, że są oni wampirami. Gdy strażacy 
dowiedzieli się o tym fakcie byli bardzo zdziwieni. Uczestnicy 
festynu wrócili do swoich domów przerażeni, a zarazem 
rozbawieni. Z przeprowadzonej później sondy wynikło, że 
festyn mimo niebezpiecznego zdarzenia bardzo się wszystkim 
podobały. 

Olga 

Diabelskie sztuczkiDiabelskie sztuczkiDiabelskie sztuczkiDiabelskie sztuczki    
Niedawno w naszej szkole odbył się festyn rodzinny 

promujący zdrowie. Główną atrakcją były smakołyki oblane 
rozpuszczoną czekoladą. W pewnym momencie zza szkoły 
wyszedł diabeł. Był on ubrany w różową baletową sukienkę 
oraz błękitne baleriny. Wymachiwał wesoło długim ogonem 
przybranym malinową wstążką.  

W pewnym momencie, ku zdziwieniu wszystkich, 
wskoczył do garnka z czekoladą i…zniknął. Każdy chciał 
wiedzieć,  co stało się z tym niecodziennym gościem, dlatego 
wszyscy zebrani rzucili się w stronę pojemnika, w którym 
zniknął. W powstałym zamieszaniu kilka misek spadło na 
ziemię. Przerażony tym faktem pan woźny rzucił się na trawę i 
zaczął zlizywać z niej słodki smakołyk. Mimo tych 
niecodziennych zdarzeń wszystkim bardzo podobało się na 
festynie. 

Maja☺ 
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Przedstawicielki redakcji: Ewa i Gabrysia przeprowadziły 
wywiad z p. Justyną Łechtańską, nauczycielką, która 

pracowała u nas przez ostatni rok. 
 
Redakcja: Dzień dobry. Czy może Pani odpowiedzieć na 
kilka pytań? 
Justyna Łechtańska: Dzień dobry. Tak, oczywiście. 
Red.: Jak zaczęła się Pani kariera nauczycielska? 
J.Ł.: Moja praca w zawodzie nauczyciela rozpoczęła 
się w 1988 r. Od zawsze chciałam pracować z 
dziećmi, z ludźmi, pomagać im, nauczać. Dlatego  
wybrałam właśnie kierunek pedagogiczny. I nie żałuję 
tego kroku. 
Red.: Czy lubi Pani ten zawód? 
J.Ł.: Bardzo lubię, bardzo. No, ale jakbym nie lubiła, 
to nie uczyłabym tyle lat. (śmiech) Bardzo lubię pracę 
z dziećmi. Z dziećmi i większymi, i mniejszymi. Lubię 
kontakt z ich rodzicami. Chyba dlatego wybrałam 
nauczanie początkowe, ponieważ z mniejszymi 
dziećmi jest kontakt poprzez zabawę, a ja jestem 
osobą kreatywną, która lubi śmiać się, tańczyć, 
bawić. 
Red.: A jak się Pani pracuje w naszej szkole? 
J.Ł.: W waszej szkole (śmiech) pracuje mi się bardzo 
dobrze. Jest tutaj bardzo duża różnica, bo kiedyś 
pracowałam w dużej szkole, największej szkole w 
Turku, Była to SP nr 5, ale w SP nr 1 panuje bardziej 
rodzinna atmosfera. Przez ten rok mogłam poznać 
prawie wszystkie dzieci, i wszystkich nauczycieli. W 
SP  nr 5 zajęłoby mi to mniej więcej 2,3 lata. 
Red.: Jak Pani wspomina swoich pierwszych 
wychowanków. 
J.Ł.: Mam z nimi kontakt do tej pory. Nawet 
niedawno, miesiąc temu, byłam u jednego z nich w 
domu. Z rodzicami pewnego chłopca – miał na imię 
Arkadiusz, mam kontakt do dziś. Więc myślę, że warto 
współpracować z rodzicami i organizować im 
pozaszkolne imprezy. Dogadywać się, rozmawiać i 
nie zapominać o nich. Gdy utrzymuje się kontakt, to 
dziecko lepiej się rozwija. 
Red.: Jaka jest Pani ulubiona książka? 
J.Ł.: Moją ulubioną książką ze szkoły podstawowej 
jest „Ania Zielonego Wzgórza”. Teraz lubię czytać 
książki J. Browna. Są to książki fantastyczne z lekką 
nutą kryminalną.  
Red.: Jakiej muzyki Pani słucha? 
J.Ł.: Słucham różnej muzyki. Lubię muzykę jazz’ową, 
blues’ową i rockową – czyli muzykę lat 80-tych. Nie 
mogę powiedzieć, że jakiejś muzyki nie lubię. Każdy 
rodzaj muzyki mi się podoba, natomiast odnajduję się 

w tych trzech gatunkach, których mogę słuchać cały 
czas. 
Red.: Czy ma Pani jakieś zwierzątko? 
J.Ł.: Mam…kotka Czarka, czarno-białego, którego 
kochamy. Wredota z niego straszna (śmiech), ale 
nie wyobrażam sobie, żeby go nie było. I myślę, że 
każdy kto jest posiadaczem jakiegoś zwierzaka, jest 
uwrażliwiony na czyjąś krzywdę. Potrafi zająć się 
kotkiem, pieskiem, chomikiem, rybką, więc ma jakiś 
obowiązek (dzieci). A my swojego Czarka bardzo 
kochamy. Potrafi jeść łapką. Ma nawet swój filmik 
na You tube; „Czarek- kot, który je łapką”. 
Red.: Jak wspomina Pani dzieciństwo? 
J.Ł.: Moje dzieciństwo? Hmm…… Jestem jedynaczką. 
Miałam upojne dzieciństwo, robiłam co chciałam. 
Pochodzę z Turku. Jestem absolwentką SP nr 3 i LO. 
Moje dzieciństwo było wspaniałe, miałam bardzo 
kochanych rodziców. Moja mama też była nauczycielką. 
Miałam co chciałam, robiłam co chciałam (śmiech). Nie 
było ze mną większych problemów, więc dzieciństwo 
wspominam mile. Jako jedynaczka, nie wykazywałam 
żadnych cech jedynaczki, więc miałam wiele kolegów i 
koleżanek, ale najbardziej lubiłam starszych kolegów 
(śmiech). Chodziło o to, że oni wymyślali coś fajnego, a 
z dziewczynami często się nudziłam. Nie było nudno, 
więc dzieciństwo wspominam mile. 
Red: Niestety, wiemy, że będzie musiała Pani  odejść z 
naszej szkoły… Ale mamy nadzieję, że jeszcze Pani do 
nas wróci. Co teraz Pani planuje robić? 
J.Ł: Na ten czas nie wiadomo.  Jestem pełna 
nadziei, że jeszcze do Was wrócę. 
Red: My zapraszamy w nasze gościnne progi. Nasze 
drzwi są szeroko otwarte! 
J.Ł: Na pewno przyjdę ( śmiech)  
Red: Dziękujemy Pani za wywiad. 
J.Ł:  Dziękuję również. 

Ewa i Gabi 
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1.      Robią je dzieci, najczęściej z piasku. 
2.      Najchętniej odwiedzane miejsce przez turystów :  
szczególnie  z małymi dziećmi. 
3.      Przy morzu, piasek to … 
4.      Najmocniej ogrzewa nas latem. 
5.      Przewiewne na lato dla dziewczynek. 
6.      Czytamy ją w wolnym czasie. 
7.      Tatry to największe … w Polsce. 
8.      Wszędzie można go zabrać, pakowny oraz 
podręczny. 
9.      W czasie wakacji nie ma … 
10.  Ulubione miejsce grzybiarzy. 
11.  Są czerwone z czarnymi kropeczkami, owocują 
wiosną i latem. 
12.  Są wskazane przez cały rok, lecz najczęściej 
uczestniczymy w nich latem. 

Kinia; ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hej.! Jest to już ostatni numer gazetki i ostatni 

zestaw mody, który dla Was przygotowałam wraz z 
Mają, ale niestety od następnego roku szkolnego nie 
będę już dla Was prowadziła mody, ponieważ kończę 
naukę w tej szkole. Serdecznie Wam dziękuję, że 
mogłam się z Wami podzielić moimi pomysłami i 
zapraszam na ostatni zestaw ubrań na lato.  

Inez.☺ 
          Zestaw 1:                               

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zestaw 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zestaw 3:  
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Nagrodą za rozwiązanie 
krzyżówki wakacyjnej jest Twoja 
własna satysfakcja☺  

 Oto wygodna sukienka, 
która bardzo ładnie się 
prezentuje. Sukienka ma 
oddzieloną górę-od dołu 
dekoracyjnym paskiem i 
zdobią ją modne paski.  
 

Ta mała, delikatna 
torebeczka idealnie 
pasuje do sukienki.  

 

Oto przewiewna, luźna 
bluzka, którą 

zdecydowanie można 
założyć na upalne dni.  

Do bluzki proponowałabym 
krótkie, gładkie spodenki, 
ponieważ idealnie będą się 

zgrywać z górą. 

Przed Wami bardzo 
fajny, połączony 

komplet. Składa on się z 
bluzeczki na ramiączkach 

i krótkich spodenek.  

W razie upalnych dni do 
tego kompletu radzę 

założyć kapelusz, np. taki 
jaki przedstawia rysunek. 


