
Witaj, wiosno! 
Wiosna idzie raz po raz., 

Zimowe ubrania już zrzucić czas 
Możemy się bawić, tańczyć 

I śmiać, a słońce nam zaświeci 
Nie ma się co bać! 

Przedwiośnie, najpiękniejszy 
Przyrodniczy czas, możemy 

Odwiedzić niejedną łąkę, las.. 
                                Martyna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowo wstępneSłowo wstępneSłowo wstępneSłowo wstępne    

Witamy Was w trzecim w tym roku 
szkolnym numerze ,,Kleksa”.  

Jak zwykle opowiemy Wam o tym, co 
działo się w ,,jedynce” w ciągu ostatnich kilku 
tygodni. Poruszymy też ważny dla wielu z Was 
temat szkoły przyjaznej uczniom. Chcemy 
również poinformować wszystkich, że ten numer 
gazetki zostanie wysłany na XXII Regionalny 
Konkurs Gazet Szkolnych. Trzymajcie za nas 
kciuki☺  

Życzymy naszym Czytelnikom przyjemnej 
lektury ☺ i czekamy na Wasze uwagi, dotyczące 
gazetki (możecie je zgłaszać w siedzibie Redakcji, 
czyli bibliotece szkolnej).  

                                                      Redakcja   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**************** 5 marca 2013 r.  ***************** 

Komu w tym semestrze 
przypadła „Sowa z 

klasą”? – s. 4 

Nasz stały dział 
„W zdrowym ciele 
– zdrowy duch” – 

s. 3 

Konkursowy 
felieton o „szkole 

przyjemnej i 
pożytecznej” – s. 2 

Niesamowite 
walentynki w 

bibliotece  – s. 5 

Zapraszamy na 
kolejną część naszej 
historii o duchach  – 

s. 7 

DODATEK 
SPECJALNY – 

DZIEŃ 
BEZPIECZNEGO 

INTERNETU 

Redakcja „Kleksa” wędrowała śladami Stasia i 
Nel – relacja z wizyty w Muzeum – s. 2 
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„Jak spełnić w I połowie XXI wieku marzenie 
przyjaciela dzieci i młodzieży – Janusza 

Korczaka o „szkole przyjemnej i pożytecznej”? 
 

„Życie bez szkoły byłoby nudne” 
 
      Wszystkie szkoły z pewnością są pożyteczne, 
gdyż uczą. Możemy zdobywać wiedzę niezbędną do 
codziennego życia. Ale szkoła powinna nie tylko 
uczyć, ale i bawić. Wtedy sprawia to przyjemność i 
radość.  

 A czy moja szkoła jest i przyjemna, i 
pożyteczna? Czy uczy i bawi?  Na to pytanie wśród 
uczniów, padają różne odpowiedzi. Jednak każde 
dziecko przyzna, że życie bez szkoły byłoby po prostu 
nudne.  

Gdyby nie szkoła nie mielibyśmy tak 
naprawdę przyjaciół, a nasze życie byłoby zupełnie 
inne. Możemy więc dojść do wniosku, że szkoła uczy i 
bawi. Dzięki kółkom zainteresowań, możemy rozwijać 
swoje pasje.  Teraz prawie wszystkie  szkoły są 
przyjemne i pożyteczne i uważam, że moja szkoła do 
nich należy. To, jaka będzie dana szkoła wynika z 
naszych chęci. Sądzę, że w wielu szkołach jest 
spełniane marzenie Janusza Korczaka. A to jak 
uczniowie postrzegają swoją szkołę i panującą w niej 
atmosferę, a także, czy jest przyjemna i pożyteczna w 
dużej mierze zależy od nich samych. 
         Co możemy robić, żeby dążyć do szkoły naszych 
marzeń, szkoły idealnej? Jest wiele sposobów, takich 
jak: tworzenie kół zainteresowań, prowadzenie akcji, 
np. charytatywnych, organizowanie wycieczek, 
spotkań z osobami znanymi, wolontariuszami. 
Czasami  nauczyciele potrafią sprawić, że nauka 
zamienia się w zabawę. To jedyny sposób, żeby 
szkoły, które są przyjemne i pożyteczne zostawały 
takimi, a takie, które jeszcze nie są, mogły nimi zostać. 
Bo jak mówi tytuł pracy, Janusz Korczak marzył o 
szkole idealnej, był przyjacielem dzieci i młodzieży, 
dlatego musimy starać się spełniać jego marzenia i 
nadzieje.  

Martyna 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 
Afrykańska wycieczka 

 
 Dnia 4 lutego redakcja ,,Kleksa” 
wybrała się do Turkowskiego Muzeum.  

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wystawy 
,,Śladami Stasia i Nel”, która pozwoliła nam 
zapoznać się z przedmiotami służącymi 
mieszkańcom Środkowej Afryki. Poznaliśmy 
m.in. przeznaczenie lusterek umieszczanych na 
uprzężach wielbłądów, sprawdziliśmy jak jest 
wewnątrz ogromnego namiotu.  

Następnie obejrzeliśmy bardzo ciekawy 
film opowiadający o ochronie przyrody w lasach 
polskich. Na zakończenie mieliśmy możliwość 
wejścia na wieżę zegarową, aby spojrzeć na nasze 
miasto z dużej wysokości.   

Wpisaliśmy się do Księgi pamiątkowej i 
podziękowaliśmy p. Joannie Skieresz za miło i 
pożytecznie spędzony czas. 

Maja 
                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ciekawe, jak by to było podróżować na 
wielbłądach? 

Z zaciekawieniem słuchaliśmy 
interesujących opowieści p. Joanny. Klasa IV d cieszy się ze zdobytej „Sowy z klasą” 
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         Czy warto palić? 
 

  
 

Dużo teraz słyszymy o paleniu tytoniu. 
Chciałabym Wam przybliżyć istotę i zagrożenie 
związane z tym uzależnieniem.  
 Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że 
przez palenie zatruwamy siebie oraz wszystkich 
wokół. Papierosy zawierają tytoń, którego dym 
niszczy nasze płuca. Jest też przyczyną wielu 
chorób m. in.  choroby Alzhaimera, miażdżycy, 
niedokrwienia serca, choroby płuc i przewodu 
pokarmowego, raka.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzależnieni żyją aż o 14 lat krócej niż 

niepalący! Kolejną wadą jest utrata pięknego, 
młodego wyglądu. Papierosy sprawiają, że na 
twarzy pojawiają się zmarszczki i „wory” pod 
oczami.   

Na takie uszczerbki na zdrowiu narażeni są 
nie tylko palący. Smutne jest też to, że po 
papierosy sięgają coraz młodsi.  

Jak pewnie zauważyliście w wielu 
miejscach publicznych coraz częściej spotyka się 
znaki informujące nas o zakazie palenia. Jest to 
pocieszająca informacja, ponieważ w pewnym 
stopniu prowadzi to zmniejszenia liczby ludzi 
palących. Jeśli ktoś w twoim otoczeniu pali, 
poproś go by nie robił tego w twoim 
towarzystwie. Będziesz wtedy mniej narażony na 
działanie dymu tytoniowego.  

Olga  

 

 

Dziwne stwory  
na lekcji polskiego 

 
Niedawno na lekcji polskiego dostaliśmy 

bardzo nietypowe zadanie.  Moja klasa VI A 
oraz klasa VI B podjęły się wykonania „Galerii 
dziwoludów”.  

Zadanie polegało na tym, że podczas lekcji 
rysowaliśmy jak najbardziej zwariowane stwory. 
Każdy z nich był inny. Niektórzy malowali 
postacie dobrze im znane z bajek lub komiksów, a 
inni wymyślali zupełnie nowe rysunki.  

W domu, wszyscy musieli opisać swojego 
dziwoluda. Prawie całą notatkę zajął tekst o 
ubiorze i wyglądzie. Mieliśmy za zadanie także 
wymyślić mu kilka cech charakteru. Można 
powiedzieć, że każdemu z nas wyszło to inaczej.  

Uważam, że obie klasy są zadowolone z 
końcowego efektu tej pięknej księgi.  

Ola Winiarska, kl. VI A 
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Mądra sowa !!! 
 

Pewnej lutowej środy do klasy IVd 
przyleciała sowa. Poprzednimi właścicielami 
ptaka była klasa Vd. Średnia naszej klasy jest 
najwyższa w historii szkoły i wynosi – 4,84.  

Rodzice ufundowali nam dyplomy, 
długopisy z imieniem i uzyskaną średnią. Na 
koniec wszyscy z apetytem zjedliśmy wspaniały 
tort.  

Sith  i Natka☺                                                                                                                   
 
Żeby pokazać Wam jacy jesteśmy napisałyśmy 

wiersze o naszej klasie 
 

Dziewczyny z IV d 
Pierwsza, druga, trzecia, czwarta 

Każda z nich ma dzisiaj farta, 
A Wiktoria i Gabrysia lubią zawsze bawić misia, 

Weronice i Justynie  
przerwa zawsze szybko minie, 

Bo wy wiecie drogie dzieci 
 jak ta przerwa szybko leci. 

A gdy przerwa już się skończy 
 to Natalka też dołączy, 
Ola, Zuzia niczym laski 

 lubią nosić bluzki w paski, 
Asia, Kasia to dziewczyny  
nie przyznają się do winy. 

O tej klasie każdy wie to dziewczyny z IVd. 
Natka ☺                                                                                            

 
 

„Jedynka” deklamuje… 
 

Jak co roku w tym czasie rozpoczęły się 
recytatorskie rozgrywki wojewódzkiego konkursu 
recytatorskiego „Strzałkowo 2013”.  

19 lutego ruszyła tegoroczna edycja konkursu 
w naszej szkole, gdyż  odbyły się pierwsze, szkolne 
eliminacje.  W komisji zasiadły nauczycielki z naszej 
szkoły: p. E. Pawlak, p. I Ochota, p. E. Frasunkiewicz, 
p. E. Nowak i p. G. Sujewicz. Musiały one dokonać 
wyboru spośród 25 występujących. Ostatecznie do 
udziału w następnym etapie zakwalifikowały się: 
Aleksandra Pietrzak, Agata Drabina, Helena Gromada, 
Oliwia Walas, Marta Gomułka, Zofia Bąk. Za udział 
w konkursie wszyscy otrzymali ramki do zdjęć. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chłopcy z IV d 
 

Każdy lubi coś innego 
Każdy jest super kolegą, 

Robert zawsze coś popsuje, 
Szymon ma z przyrody tróje, 

Maciek z Bartkiem razem siedzą, 
No i zawsze wszystko wiedzą, 

Kuba dobry jest z wf-u, 
Przy Dawidzie dużo śmiechu, 

Piotrek lubi w piłkę grać 
Jego się nie trzeba bać. 

Każdy o tej klasie wie bo to chłopcy z IVd. 
Zyguś ☺                                                           

                                                                                
                                           
                             

Gminny etap konkursu odbył się 26 lutego w 
Miejskim Domu Kultury w Turku. Nasze koleżanki 
świetnie się spisały, bo aż 5 z nich zakwalifikowało się 
do kolejnego, powiatowego etapu:  Aleksandra 
Pietrzak, Agata Drabina, Helena Gromada, Marta 
Gomułka, Zofia Bąk. 

W naszej szkole jest wiele aktorskich talentów, 
dlatego też  konkurs ten jest na bardzo wysokim 
poziomie i wzbudza wiele emocji. Co roku też nasi 
uczniowie osiągają wysokie wyniki, zostając 
laureatami finałowych zmagań. A jak będzie w tym 
roku?  

Nasza redakcja z uwagą będzie śledziła 
zmagania konkursowe naszych koleżanek. Kolejny 
etap już w marcu. Czekamy co nam przyniesie los… 

Dwie Gabrysie ☺ 
 

Tort był naprawdę przepyszny☺ 
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Halo? Tu poczta! 

 
           W dniach od 13 do 14 lutego z okazji 
walentynek w naszej szkole znajdowała się skrzynka 
pocztowa, do której uczniowie wrzucali walentynki dla 
swoich sympatii. Niektórzy pomyśleli także o 
nauczycielach. Wszyscy obdarowani byli bardzo 
szczęśliwi, a nauczyciele również nie kryli 
zadowolenia.  
 Akcję zorganizował Samorząd Szkolny. 

Martyna;) 
                                                                                                               

Szybka randka z książką 
 
 Od 13 do 15 lutego w szkolnej bibliotece 
odbywała się akcja związana z walentynkami. Cała 
zabawa  trwała na przerwach w naszej szkolnej 
czytelni. Odbywała się ph. ,,Szybka randka z książką”, 
a polegała ona na zadawaniu sobie nawzajem pytań, 
związanych z książkami. Pytania były w wielkim 
kloszu, a uczestnicy je losowali.  

W zabawie wzięło  udział ponad 60 osób. 
Obok drukujemy listę uczestników i niektóre 
odpowiedzi. Jeśli chcecie poznać wszystkie pytania i 
odpowiedzi zapraszamy na bloga naszej biblioteki 
szkolnej. http://biblinik102.blog.interia.pl/ 
 Była to świetna zabawa i mogliśmy poznać 
nasze książkowe upodobania, a na koniec każdy 
wychodził ze słodkim lizakiem. 

     Julia ☺
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pytania i odpowiedzi 
„Szybkiej randki z książką” (wybór) 

Najlepsze wspomnienie związane z książką? 
- Śmiech. Zabawa. Moim najlepszym wspomnieniem związanym z 
książką jest prezent, którym była książka, na którą czekałam trzy 
miesiące. Gdy byłam kiedyś na wakacjach wzięłam ze sobą bardzo 
grubą książkę, którą czytałam cały czas- nie jadłam, nie piłam, nie 
spałam, ale niestety nie pamiętam już jej tytułu. Nie mam takiej 
jednej, wszystkie mi się kojarzą ciekawie. Seria „Opowieści z 
Narnii”, którą dostałem od siostry.  
 

Jaka według Ciebie powinna być książka na wakacje? 
- Ciekawa, śmieszna, rozgrywająca się w czasie lata. Powinna być 
wesoła, ciekawa, fantazyjna. Współczesna. „Bajki robotów”. 
Lekka, przyjemna, wciągająca. Odprężająca. Słoneczna. Najlepsza 
jest przygodowa, o wampirach.  
 
Czy korzystasz z książek elektronicznych (e-booków)? Myślisz, że 

wyprą tradycyjne książki? 
- Korzystam z e-booków, ale wolę tradycyjne książki i nie sądzę, 
aby miały zniknąć. Korzystam z e-booków i myślę, że wyprą 
tradycyjne książki. Nie korzystam i nie powinny wyprzeć książek 
tradycyjnych 
 

Czy książka to dobry prezent? 
- Zależy jaka książka i dla kogo.  Nie wiadomo kto jaką lubi. 
Książka to bardzo dobry prezent. Jeśli ktoś lubi książki, to tak. 
Uwielbiamy dostawać i kupować je komuś w prezencie. Książka to 
dobry prezent. Dobry.  

 
Skąd wiesz, co warto przeczytać? 

- Pomagają panie z biblioteki. Telewizja. Internet. Gazety. 
Koleżanki i koledzy. Rodzice, blog biblioteki. Pani mi doradza. 
Opowiada mi o książkach nauczyciel lub bibliotekarka. Ze 
streszczeń.  

 
Książka/autor, których kochasz za poczucie humoru? 

-Joanna Olech „Dynastia Miziołków”. „Przygody Mikołajka”. 
„Dzieci z Bullerbyn”. „Hartland”. Nie pamiętam, ale chyba raczej 
nie mam. Joanna Olech „Dynastia Miziołków”. Grzegorz 
Kasdepke. Dorota Gellner. Śmieszne książki, które mnie 
rozbawiły: „Szósta klepka”, „Kwiat kalafiora”.  

 
 
 
 
 

 
 

Uczestnicy „Randki z książką”: Ola Kazimierczak, Wiktoria Czerwińska, Ola-Natalia Kazimierczak, Klaudia Sosińska, Martyna Rogalska,(klasa 
6d), Michał Wszędybył, Adam Białas, Paweł Abramowicz, Helena Gromada, Oliwia Szcześniak, Zuzanna Skiba, Oliwia Czekalak, Michalina 
Stasiak, Aleksandra Pietrzak, Jakub Świderski, Weronika Karolak(klasa 2d), Klaudia Janiak, Nikola Seidel(2b), Wiktoria Kostrzewa, Nikola 
Walczak, Patrycja Jesiołkiewicz, Sandra Górna, Wiktor Listopad, Adam Kolański,(4c), Julia Kowalczyk, Martyna Nawrocka (5c), Maciej 
Adamiak, Natalia Krotowska, Wiktoria Włodarczyk(4d), Klaudia Kostrzewa (3c), Róża Strzelińska, Sara Spychalska, Nikola Kazimierczak, 
Agnieszka Majda (4b) Szymon Choinka, Jakub Stasiak, Maciej Wichrowski, Dominik Czerwiński, Emil Serafiński, Bartek Kowalczk, Marcel 
Będziechowski, Dawid Ignaczak, Krystian Kurzawiński, Klaudia Grzelczyk, Nikola Warych, Klaudia Bystra, Dominik Gryska (6b), Maja 
Przygońska, Olga Mikołajczyk (6 a). Dyrektor Szkoły p. Elżbieta Pokojowa, Wicedyrektor p. Krystyna Morek, p. Izabea Ochota. 

 

Dziewczyny z II d świetnie się bawiły☺ 

Chłopcy z klasy VI też mieli wiele do 
powiedzenia 
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Zachęcamy do czytania książekZachęcamy do czytania książekZachęcamy do czytania książekZachęcamy do czytania książek    
 
 Uczniowie klas 4 przeprowadzili bardzo 
ciekawą akcję, polegającą na stworzeniu 
plakatów, zachęcających do czytania książek 

We wtorek, 19 lutego korytarz na 3. 
piętrze stał się jakby galerią plakatów. Prace są 
kolorowe, wyróżniające się, ciekawe i estetyczne. 
Przyciągają uwagę i każdy z zainteresowaniem 
wczytuje się w ich treść. Zostały oczywiście 
wcześniej ocenione przez p. Emilię Kozłowską. 

Każda praca jest inna i w swoim rodzaju. 
Uczniom bardzo spodobały się wywieszone 
plakaty. Faktycznie dzieci zaczęły czytać więcej 
książek. Celem tego zadania było zachęcenie 
uczniów do czytania nie tylko lektur, lecz także 
książek dodatkowych. Zwróciliśmy też uwagę na 
to, że biblioteka szkolna to dla nas najbliższe 
miejsce, w którym każdy znajdzie coś ciekawego 
dla siebie.  

Weronika Bzdak, Natalia Borowczyk, kl. IV A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Nasze recenzje 

 

Czarownica? 
 

Przeczytałam ostatnio bardzo ciekawą książkę 
pt. ,,Córka czarownic” autorstwa Doroty 
Terakowskiej. Opowiada ona  o dziewczynce, 
wychowywanej od wczesnego dzieciństwa przez 
czarownice. Żadna z Pięciu wiedźm, które się nią 
opiekowały, nie chciała zdradzić jej przeznaczenia. 
Wraz z dojrzewaniem dziewczynki zbliża się też czas 
spełnienia przepowiedni zawartej w proroczej ,,Pieśni 
jedynej”… Polecam Wam tę książkę, gdyż jest bardzo 
ciekawa i trzyma czytelnika w napięciu. 

Maja☺                            

Poznajmy McDusię;) 
 

          Serdecznie zachęcam was do przeczytania 
książki pt.”McDusia”. Jest to najnowsza,  
dziewiętnasta część z serii Jeżycjady autorstwa 
Małgorzaty Musierowicz. Książka nie pojawiła się 
jeszcze w naszej bibliotece szkolnej, ale z pewnością 
znajdziecie ją w księgarni lub sklepie „Empik”. 
Gorąco polecam. 

Martyna 

 
Historia prawdziwej przyjaźni 
 
Serdecznie zapraszam Was do obejrzenia 

filmu pt. „Mój przyjaciel Hachiko” w reżyserii Lasse’a  
Hallestroma.  

Film opowiada o wielkiej miłości, przyjaźni i 
wierności między psem i człowiekiem. Pewnego dnia 
w ręce profesora Parker’a Wilsona trafia szczeniak 
japońskiej rasy Akita. Po wielu próbach odnalezienia 
właściciela przybłędy,  piesek pozostaje w rodzinie 
Wilsonów. Staje się ulubieńcem nie tylko członków 
rodziny, ale także pracowników stacji, na której go 
odnaleziono. Pupil szybko przywiązuje się do nowych 
właścicieli i po niedługim czasie nie może rozstać się 
już ze swoim panem. Każdego dnia Hachi wraz z 
Parker’em udaje się na stacje skąd profesor odjeżdża 
do pracy. Pies wraca wtedy do domu, a gdy zbliża się 
godzina powrotu pana Wilsona z uczelni, pupil udaje 
się na przystanek i czeka za swoim panem.  

Losy Hachi’ego są niesamowite. Uważam, że 
ten  film jest dobry na jesienne wieczory i wzruszy 
każdego. 

Olga 
 

Autorki prezentują swoje prace 
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Polowanie na duchy 
Cz. V 

Jane szła jasną ulicą prowadzącą do domu 
Lucy. Zapowiadały się miłe Andrzejki w gronie 
*BFF. Dziewczyna zatrzymała się przed furtką i 
nacisnęła przycisk w domofonie. Po chwili stała 
już bez kurtki w przytulnym przedpokoju domu 
państwa Hudson. Jessica już tam była. Koleżanki 
postanowiły udać się na spacer, ponieważ pogoda 
wyjątkowo dopisywała, a do wróżenia potrzebna 
była ciemna, nocna aura. 
         - Minął już miesiąc od czasu, kiedy zaczęły 
się nasze przygody – zauważyła trafnie Jess. 
Dziewczyny przeszedł dreszcz na wspomnienie 
niektórych wydarzeń. Ostatnio nie działo się nic 
szczególnego, ale przyjaciółki pozostawały 
czujne. Mimowolnie skierowały swe kroki w 
stronę lasu. Minęły „magiczną” polanę i udały się 
w głąb boru. 
          Gdy weszły w bardziej zarośniętą cześć 
gaju ogarnął je strach. Były tam kompletnie same! 
Po chwili Jessica przypomniała sobie o starym 
nawiedzonym domu znajdującym się nieopodal. 
To wspomnienie natchnęło Jane do opowiedzenia 
koleżankom o jeszcze innym potwornym 
budynku. Opowiedziała im, że w dzieciństwie 
była już tam kiedyś z rodzicami. Słyszała od nich, 
że ten dom liczy sobie ponad 100 lat. Kiedyś 
mieszkała w nim bogata rodzina. Teraz jest to 
zniszczony budynek, przyprawiający o dreszcze i 
stanowiący istny dom duchów. Do obydwóch 
opuszczonych gospodarstw szło się tą samą drogą. 
Dziewczyny uznały, że odrobina strachu im nie 
zaszkodzi, a raczej urozmaici ich kolekcję 
przygód.  
             Przyjaciółki szły przez ok. 15 minut 
zanim dotarły do pierwszej chatki. Budynek był 
szaroniebieski, okna były powybijane, a zamiast 
trawy, wkoło dało się zauważyć tylko knieje. 
Przyjaciółki chciały wejść do środka, ale drzwi 
były zamknięte. Lucy pomyślała, że to może jakaś 
przestroga żeby sobie stamtąd poszły. Kolejnym 
celem był dom wspomniany przez Jane. Było go 
widać już z daleka, ponieważ młode 
wywoływaczki znajdowały się właśnie na sporym 
wzniesieniu. Dziewczyny ruszyły więc w dalszą 
drogę. Gdy dotarły na miejsce Jane zaczęła sobie  
 
 

 
 
wszystko przypominać. To jak bardzo się kiedyś 
tego domu bała, jak on kiedyś wyglądał.  
              Trzy przyjaciółki najpierw przeszły próg 
jaki wyznaczała siatka zarośnięta bluszczem, a 
następnie próg murowanego domu. Teraz już nic 
nie wyglądało tak jak kiedyś poza jednym 
pomieszczeniem – salonem. Tak jak kilka lat temu 
był tu żyrandol, zerwana do połowy drewniana 
podłoga oraz mebel doszczętnie zniszczony. 
               Nagle przyjaciółki usłyszały krzyk 
dobiegający z pokoju obok. Przerażone stanęły jak 
wryte. Przybliżyły się do siebie. Żadna się nie 
odzywała. Po chwili głos ucichł, ale wciąż było 
coś nie w porządku. Dziewczyny postanowiły 
przejść się po domu jeszcze raz. Gdy dotarły do 
kuchni poczuły zapach spalenizny. Zaczęły się 
rozglądać wkoło. Jane przeszyły ciarki, ponieważ 
pierwsze podejrzenia padły na strych. 
Przypomniała sobie wtedy film pt. „Egzorcyzmy 
Emily Rose”.  
               Tajemniczy zapach mógł być przestrogą 
aby uciekały stąd, a w najgorszym wypadku 
znakiem szatana. Dziewczyna podzieliła się 
swoimi przypuszczeniami z przyjaciółkami. Kiedy 
zmierzały ku wyjściu zauważyły kawałek 
palącego się drewna na podłodze. Było z nim coś 
dziwnego. Leżał cały w ogniu, ale nie zamieniał 
się w popiół. To zmusiło młode wywoływaczki do 
przemyślenia całej sprawy.  
             - „Ten dom jest opętany albo my” – 
pomyślała Lucy. 
             (cdn…) 

 
*BFF - Best Friends Forever – Najlepsze Przyjaciółki na 
Zawsze 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jeśli spodobały Wam się przygody Lucy, Jessicy i  
Jane zapraszamy na naszego bloga gdzie znajdziecie więcej 
opowiadań z ich udziałem. W każdą pierwszą sobotę 
miesiąca będziemy starały się dodawać nowe historie o 
duchach. Pod tym adresem znajdziecie naszego bloga: 
http://colorfullworld.blog.interia.pl/ 

Maja i Olga 

Domek w lesie – rys. Olga 
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KRZYŻÓWKA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1. Zieleni się wiosną. 
2. Kwiat z Holandii. 

3 .Wraca  na wiosnę do Polski. 
4. Jest zawsze i świeci. 

5. Pierwszy wiosenny miesiąc. 
6 .Topimy ją wiosną. 
7 .Biały ładny kwiat. 

8. Jest zielona. 
9 .Znane ciasto na Wielkanoc. 

10. Święto zmartwychwstania Jezusa. 
11.Mokra tradycja. 
12. Jest 1 kwietnia. 

13. Ćwierka wiosną. 
14. Powstaje z gąsienicy. 

 
Krzyżówkę opracował: Iguac 

 
 
 

W tym numerze przyszła do nas wiosna. Strój  jogging’owy  
i strój na wiosenne wyjście. W opisaniu mody pomogła mi 
Martyna.  Zapraszamy do obejrzenia☺ 

Gabi i Maja 
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Stopka redakcyjna. Skład redakcji: Iguac-  Maciej Adamiak,  Martisss- Martyna Dziamara, Sith – Jakub JózefowiczJulia 
Kowalczyk, Natka- Natalia Krotowska, Gabriela Małecka, Olga Mikołajczyk, Martyna Nawrocka,  Gabriela Pękacz, Maja 
Przygońska,  Zyguś- Wiktoria Włodarczyk Opiekunka p. Elżbieta Nowak. Współpraca p. Aleksandra Antczak. Adres 
redakcji:  Szkoła Podst. nr 1, 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 w zakładce: nasza szkoła: zajęcia pozalekcyjne: gazetka „Kleks”.  

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 5.04.2013 r. Nagrodę z poprzednie go numeru 
wylosowała: Sandra Górna z kl. IV c 

Bluzka- Rękaw „ trzy- 
czwarte” idealnie pasuje 

na wiosnę. A modny 
nadruk z bajki „Ulica 

Sezamkowa” nada 
koszulce młodzieżowego 
„blasku”. Kolor należy 
dobrać do czerwieni 

Elmo. 
 

Spodnie- Standardowe 
jeansy- rurki pasują do 
wszystkiego. Ciemne, 

jasne… 
Od wyboru do koloru. 
 

BUTY-  Baletki 
pasujące tylko na 
wiosnę; motyw 

kwiatowy lub gładki; 
do powyższego 

zestawienia pasują 
gładkie, najlepiej 

beżowe 
 

Kamizelka puchowa- ma być 
ciepło i wygodnie- te warunki 

spełnia kamizelka. 
Radziłabym, by była w 
neonowym kolorze, np. 

zielonym. 

Legginsy- wraz z bluzą i 
kamizelką tworzą idealne 
zestawienie. Wybierajcie 

takie kolory, by nie 
wyglądać „jak obibok 

zalegający na kanapie”☺ 
 

Bluza z kapturem-  
Założona pod 

kamizelkę tworzy 
tzw. „ ubranie na 
cebulkę”. Idealnie 
pasuje na poranny, 
wiosenny jogging. 
 


