
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   ***************   13 stycznia 2014 r.     ***************** 

Ślubowanie 

Pierwszoklasistów 

s.5 

Co nam Andrzej       
przyniesie? -  s.5 

Spotkanie  
z niezwykłym gościem - 

s.5 

Z okazji Bożego Narodzenia 
w szkole odbyły się Jasełka   
w wykonaniu teatru Szpilka. 

Autorem scenariusza był 
jeden z uczniów naszej szkoły 

Maciej Adamiak z kl. V d. 
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Większość z nas kocha zwierzęta, a wielu hoduje w domach: psy, koty, świnki morskie, chomiki, czy też rybki. Trzeba 
jednak pamiętać, że wszystkie nasze pupilki potrzebują opieki i higieny.  

Szczególnej opieki wymagają psy. Każdy pies musi być kilka razy dziennie wyprowadzany na spacer. Pamiętajmy przy tym, 
że sprzątanie odchodów naszego pieska jest naszym obowiązkiem.  

Poza tym nasze domowe zwierzątka muszą mieć właściwe akcesoria, specjalne jedzenie, picie. Powinniśmy sprzątać miejsce, 
w którym na co dzień śpią i bawią się.  

 
 
 

Kot – kierowca 
 

  Kiedy kot mojej 
siostry miał 3 miesiące 

zdarzyła się śmieszna historia. Było to wtedy, gdy wieźliśmy 
naszego kotka do domu. Nemo został w samochodzie, 
podczas gdy wszyscy poszliśmy na zakupy. Kiedy 
wróciliśmy do auta,  kot siedział  na nagłówku siedzenia 
kierowcy. Wyglądało to tak, jakby miał zamiar prowadzić 
samochód… Ja, mama, tata i siostra wybuchnęliśmy na to 
śmiechem. 

Api☺                                                                                                                             
 

Sonia 
 

Mój pies ma na imię 
,,Sonia’’. Ma już ponad rok i jest 
mądrym i utalentowanym psem. 
Rasa Soni to york terier, średni. Jej 
rasa jest często spotykana. 
Historia mojego pieska zaczęła się 
tak: pewnego dnia wróciłam do 
domu od koleżanki. Bardzo się 
zdziwiłam, ponieważ drzwi do 
mojego pokoju były zamknięte. 

Gdy weszłam do środka zobaczyłam słodkiego psa i okazało 
się, że był mój! Nie wiedziałam jak ją nazwać. Wtedy 
przyszło mi na myśl imię Sonia, które  pasowało do mojego 
pupila. 

Po miesiącu wiedziałam wszystko o Yorku. 
Dowiedziałam się, że york  mało je. Lubi tylko suche 
jedzenie Royal Canin oraz przysmaki z tej firmy. Najbardziej 
lubi mięso i kocha spać na łóżku. Każda nowa zabawka jest 
dla niego od razu wspaniałą okazją do zabawy. Cieszę się, że 
mam tak wspaniałego pupila! 

Patrycja 
 
 
 

Zimowe dni 
 

Znów zimowy nadszedł czas, 

Śnieg zasypał cały las, 
Mrozy bardzo nam w kość dają, 

Wcale nas nie oszczędzają, 
plusy także się skrywają- 
święta do nas się zbliżają! 

                                              Martyna 

 
Adela i Rudzia 

 
Opowiem  

wam  o  moich  
zwierzakach.  Najpierw  
powiem  o  psie.  Jest 
to  kremowy Golden  
retriver, o imieniu 
Adela. Ma  już półtora  
roku i jest  bardzo  

wytresowanym  psem.  Potrafi reagować na różne komendy,  
np.:  leżeć, poproś, siad, daj łapę, daj głos. Adela jest bardzo 
miłym psem. Lubi się bawić i jest bardzo silna. Kiedyś udało 
jej się przewrócić mnie podczas spaceru. 

 Hoduję też świnkę morską. Ma 
ona pięć lat i nazwaliśmy ją 
Rudzia . Jej sierść jest koloru 
rudo-czarno-białego. Rudka biega 
po dworze i chowa się w krzakach, 
czasami trudno ją znaleźć. Na co 
dzień Rudzia  mieszka w domu, w 
specjalnej klatce. 

Natka☺ 
 

 
 

Życie słodkiego 
pieska 

 
Mój piesek 

jest rasy maltańczyk 
i ma na imię Ibi. Ma 
6 miesięcy. Jego 
włosy (nie sierść) 
mają kolor biały. 
Jest po prostu 
przeuroczy! Uwielbiam się z nim bawić, a on uwielbia bawić 
się ze mną. Ma zabawkę myszkę, która jest jego ulubioną 
zabawką. Jest kochanym pieskiem i swoim wyglądem może 
każdego pocieszyć. Kocham swojego psiaka! 

Anielka☺ 
 

Wiersz o zimie 

Śnieżek pada całą noc, 
jest potrzeby gruby koc, 

strasznie biały bialuteńki, 
strasznie zimy zimniusieńki, 

ulepimy dziś bałwana, 
a już jutro – igloo z rana. 

                                                       Natalia 
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5 grudnia w naszej czytelni 

odbyło się niecodzienne 

spotkanie. Z okazji 

zbliżających się mikołajek 

odbyło się przedświąteczne 

spotkanie członków redakcji 

„Kleksa”. Naszym 

specjalnym gościem była 

nowa nauczycielka języka 

polskiego p. Małgorzata 

Pakuła. Podczas spotkania 

przy ciasteczkach i herbatce  

Patrycja i Ola 

przeprowadziły rozmowę, 

którą poniżej drukujemy. 

 
Red.: Czy pochodzi  Pani z  Turku i gdzie Pani obecnie 
mieszka? 
M.P.: Wychowałam się w Brudzewie i tam 
spędziłam całe dzieciństwo. Później mieszkałam w 

Turku, przez 9 lat. Niedawno przeprowadziłam się 
znów do Brudzewa z całą swoją rodziną, gdzie wciąż 
mieszkamy. 
Red.: Czy w dzieciństwie marzyła Pani o zawodzie 
nauczyciela?   
M.P.: To jest ciekawe pytanie. Mogłabym długo 
opowiadać jak to się stało, że wybrałam właśnie ten 

zawód.  Kiedy byłam małą dziewczynką, mniej 
więcej w Waszym wieku, marzyłam o tym, żeby 
zostać nauczycielką. I muszę przyznać, że była to 

także moja metoda na naukę. W ten sposób się 
uczyłam, udając, że jestem nauczycielką. Moim 

uczniom tłumaczyłam lekcje. Miałam jeszcze kredę, 
którą gdzieś tam po kryjomu przynosiłam ze szkoły. 
W domu miałam specjalną tablicę, na której 

zapisywałam temat i przebieg całej lekcji. Można 
więc powiedzieć, że marzenie, które towarzyszyło mi 

od dawien dawna, od kiedy pamiętam … spełniło się. 
Red. Wiemy, że pracuje Pani w naszej szkole i w 
Gimnazjum nr 2.  W której  szkole  pracuje się Pani 
lepiej? 
M.P.  Hm… trudno powiedzieć, w której szkole 

pracuje mi się lepiej, dlatego że w  Gimnazjum 
pracuję już 13 lat, a tutaj pracuję  dopiero kilka 
miesięcy. Niełatwo jest porównywać  te szkoły. 

Specyfika pracy jest zupełnie inna, ale w obydwu 
czuję się dobrze.  
Red.: Jak spędza Pani swój wolny czas? 
MP.: Ojej!... Wolny czas… Ja jestem takim molem 

książkowym, więc jeżeli mam taką chwilę, którą 
mogę poświęcić tylko i wyłącznie sobie, zaszywam 
się gdzieś w kącie i czytam. Jeżeli książka jest tak 

interesująca, że nie 

 
 
 

 
mogę się od niej oderwać, to 

potrafię ją przeczytać w 
ciągu 1 dnia nawet jeśli ma 
400 stron.  
Red.: Tradycyjnie w naszych 
wywiadach pytamy 
rozmówców o ich książki 
dzieciństwa. Może nam Pani 
zdradzić, czy jest taka 
książka, którą Pani wspomina 
do dzisiaj? 
MP.: Tak, jest taka książka. 
Pamiętam nawet do dzisiaj, 

a jej tytuł to: „Kapelusz za 100 tysięcy” Adama 

Bahdaja. Nie wiem dlaczego była to akurat ta 
książka, ale uwielbiam ją czytać. Jest to książka, w 

której kryje się zagadka detektywistyczna. Czytałam 
ją tak wiele razy, że nie pamiętam ile. Często do niej 

wracałam i myślę, że gdy dzisiaj wpadnie mi w rękę, 
to ją jeszcze raz chętnie przeczytam. 
Red.: Wkrótce święta Bożego Narodzenia. Pamięta 
Pani jakieś szczególne wydarzenie, które miło Pani 
wspomina do dzisiaj? 
MP.: Szczególne wydarzenie, które teraz 
wspominam to było przyjście na świat mojego syna. 
Urodził się akurat 10 lat temu, właśnie na Święta 

Bożego Narodzenia. Narodziny  Dawida to był 
naprawdę wspaniały prezent i piękne wspomnienie 

związane ze świętami. 
Red.: Dziękujemy bardzo za rozmowę. 
M.P.: Ja również bardzo serdecznie Wam dziękuję. 
Za rozmowę i za bardzo miłe spotkanie. 

Wywiad spisywały:  
Patrycja, Natalia, Ola, Julia i Maja 
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Felieton  

 
W obronie czytania 

 
     W tym felietonie chciałabym Was zachęcić do 
czytania książek. Wiem, że wielu z Was pierwsze zdanie 
mogło zniechęcić. Jednak nie zrażajcie się od razu, gdyż, jak 
niektórzy sądzą (i słusznie!) książki to skarbnica wiedzy. 
Dzięki nim wzbogacają się nasze poglądy na świat i 
słownictwo. Przede wszystkim stajecie się lepsi w szkole, 
szczególnie w przedmiotach humanistycznych. Jednak nie 
tylko dlatego polecam Wam czytanie! Dzięki książkom z 
pewnością czujemy się lepiej: poprawia się nasze 
samopoczucie. Przy nich się odprężamy, a nasz umysł 
odpoczywa od codziennego zgiełku i szumu! 
     Apeluję: Drodzy Koledzy i Koleżanki! Nie 
wkręcajcie się w wir ery Facebooka i gier komputerowych. 
Nie poświęcajcie swojego cennego, wolnego czasu na 
głupstwa, z których żadnej nauki, czy choćby myśli nie 
wyciągniecie! Zacznijcie żyć normalnie. Nie bądźcie 
ofiarami cywilizacji XXI w. ! 

Martyna ☺ 
Opowiadanie 
 

Staś - stary zegar 
 
Cześć jestem Staś Zegarowiec. Opowiem wam moją 

historię.  
Dawno, ale to bardzo, bardzo dawno temu, gdy się 

urodziłem, a urodziłem się bardzo dawno temu. No dobrze, 
zaczynamy: zostałem wyprodukowany dla sklepu z zegarami. 
Potem czekałem i czekałem bardzo długo na kogoś, kto mnie 
kupi. Gdy ktoś mnie oglądał miałem nadzieję, że mnie kupi, 
ale wszyscy wybierali te droższe i lepsze, bo ja kosztowałem 
20zł, a wszystkie inne zegary ponad 50zł.  

Pewnego dnia zobaczyłem miłą staruszkę, która 
szukała zegara: niedrogiego, ale zarazem pięknego. Pan 
sprzedawca polecił mnie. Gdy staruszka wzięła mnie do ręki i 
zaczęła mnie oglądać bardzo się ucieszyłem. Podsłuchałem 
jak starsza pani powiedziała o mnie, że ja 
będę idealny. Wtedy ucieszyłem się jeszcze 
bardziej. Kupiła mnie i zabrała do domu, a 
tam zobaczyłem starszego pana.  

Dowiedziałem się jak oni mają na 
imię. Starsza pani to Wiola, a ten starszy 
pan to Edward. Pan Edward zawiesił mnie 
na ścianie w pokoju gościnnym. W sobotę 
odwiedziło ich dwóch chłopców o imieniu 
Karol i Mietek. Od razu wiedziałem, że nie 
skończy się to dobrze. I tak było. Mietek 
pobiegł do mnie i stłukł mi szybkę, trochę 
to bolało. Potem Karol jeszcze po mnie 
przebiegł. Nagle zobaczyłem pana 
Edwarda, który złapał się za głowę i pozbierał każdy mój 
kawałeczek. Zaniósł mnie do garażu, wziął klej i mnie 
posklejał. Powiedział swoim wnukom, żeby już nigdy tak nie 
zrobili. I tak od tej pory tykałem, tykam i będę tykać. 

KONIEC 
Maja 

 

 

 

„Gdybym był…, gdybym była…” 
 

Ten kto lubi czytać, 

przeczyta ją dla przyjemności, 

a ten kto woli grać na komputerze, 

przeczyta ją z ciekawości. 

 
Pewnego dnia zauważyłam w dziale nowości w 

naszej bibliotece szkolnej ciekawą książkę. Jest ona tak 
wydana, że w jednym tomie kryją się dwa tytuły ,,Gdybym 
była chłopcem” i ,,Gdybym był dziewczynką ”. Ma ona 
dwóch autorów: Annę Onichimowską i Grzegorza Kasdepke.  

Książka ,,Gdybym był dziewczynką ” opowiada o 
panu Grzegorzu, który wyobrażał sobie, że jest dziewczynką. 
Zastanawiał się jakby miał na imię, jaką by miał przyjaciółkę. 
Myślał także o tym co by robił na przerwach szkolnych, jak 
by się ubierał i najważniejsze jak by się zachowywał. 

Natomiast książka  ,,Gdybym była chłopcem” 
opowiada o pani Annie, która wyobrażała sobie, że jest 
chłopcem. Od razu wiedziała, że chciałaby mieć na imię 
Krzyś. Wiedziała jak będzie wyglądać, jaki sport by 
uprawiała i czego by już się nie bała oraz co by umiała. 
Wiedziała także z kim by się kolegowała i jak by się uczyła. 

Autorzy wyobrażając sobie, że mają zupełnie inną  
płeć, wymyślali też różne opowiadania. Warto poświęcić na 
tą książkę chociaż chwilę, bo jest śmieszna i jednocześnie 
bardzo pouczająca. 

Ala ☺ 

 
Polecamy do czytania 

 
Książka pt. "Nikt mnie nie rozumie!" autorstwa 

Rosie Rushton opowiada o czterech przyjaciółkach. Książka 
w interesujący, a chwilami nawet zabawny sposób obrazuje 
okres dojrzewania u nastolatek. Kłótnie z rodzicami, miłosne 
rozterki, wahania nastrojów oraz ciekawe porady-tę książkę 
trzeba przeczytać! Co się dzieje, gdy rodzice nie mają czasu 
dla dzieci? Jak zerwać z chłopakiem? Dlaczego rodzice tak 

się wszystkiego czepiają? Jeśli chcecie znać 
odpowiedzi na te pytania koniecznie przeczytajcie 
"Nikt mnie nie rozumie!". Wciąga i zaskakuje! 
Gorąco polecam! 

Martyna :) 
 

Humorki Hani 
 

 Książka pt. ,,Hania Humorek”, autorstwa 
Megan McDonald. Opowiada o Hani, która miewa 
różne humorki. 
Głównym tematem jest praca domowa - 
,,wyklejanka”.  Hania i jej przyjaciel Rysiek mają 

przy tym dużo zabawy. Oprócz wyklejanki dziewczynka 
przeżywa wiele innych przygód ze swoim bratem, 
przyjacielem Ryśkiem i utrapionym Felkiem Perełką. 

 Mam nadzieję, że spodobają wam się przygody 
Hani Humorek i jej przyjaciół. Serdecznie wam ją polecam. 
      Julia ☺  
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Co nam Andrzej przyniesie? 
Pierwsze informacje o św. Andrzeju pojawiły się 

w literaturze polskiej już w 1557 r. Andrzejki znane były 

jako Jędrzejki lub Jędrzejówki.  
To święto jest odprawiane z 29 na 30 listopada. 

Świętujemy je z okazji wigilii św. Andrzeja.  Jest on 
patronem Szkocji, Grecji i Rosji. Kiedyś wróżby 
andrzejkowe miały charakter matrymonialny i były 
przeznaczone dla panien. Obecnie Andrzejki są wesołym 
spotkaniem towarzyskim. 
             Tradycja wróżb  podczas andrzejek przetrwała do 
dnia dzisiejszego. Jedna z wróżb  polega na wybieraniu 
jednego z naczyń ze zawiązanymi oczami .Wylosowany 
przedmiot oznacza  naszą przyszłość: różaniec – długie 
panieństwo,    obrączka – szybkie zamążpójście, chleb - 
dostatek,     pieniądz – rozrzutność, kłopoty finansowe. 
 W naszej szkole wieczór wróżb andrzejkowych stał 
się już tradycją. Co roku jest organizowany w świetlicy 
szkolnej. Natomiast wróżby przygotowują uczniowie. 

Ola i Julia 
 

„W szkole jest jak w dobrym kinie” 

 

Dnia 27 listopada , wyjątkowo, w Miejskim Domu 

Kultury odbyło się ślubowanie pierwszaków. 
Była to wyjątkowa uroczystość. Poza uczniami 

przybyło na nią wielu rodziców, dziadków, a nawet 
rodzeństwo naszych najmłodszych kolegów i koleżanek.  Na 
początku dzieci recytowały wiersze.  Następnie szóstoklasiści 
wprowadzili sztandar i zaśpiewano hymn państwowy i pieśń 
szkoły. Później dzieci podchodziły całymi klasami do pani 
dyrektor Elżbiety Pokojowej, która pasowała ich dużym 
piórem. Następnie maczali palce w tuszu  i odciskali je w 
kronice.  

Na zakończenie dzieci dostały okolicznościowe 
dyplomy i pozowały do pamiątkowych fotografii. 

                                                          Ala  

                                                    
 

 

Polska 

niepodległa 

 
W 

czwartek 21 

listopada 

odbyło się 
spotkanie z 

panem 
Tadeuszem 

Rabiegą.  
Spotkanie odbyło się w sali 306, a dotyczyło historii 

naszego miasta. Nasz gość opowiadał nam, jak mieszkańcy 
Turku walczyli o odzyskanie niepodległości. Podczas tego 
spotkania dowiedzieliśmy się wiele ciekawych informacji. 
Jednak na rozpoczęcie imprezy Agata Drabina z klasy 4e i 
Oliwia Walas z klasy 6d pięknie wyrecytowały wiersze o 
niepodległości, a następnie dziewczyny z klasy 6d 
zaśpiewały piosenkę pt. ,,Pąki białych róż”. 
 Podczas całego spotkania dowiedzieliśmy się wiele 
ciekawych rzeczy na temat  historii Turku, a co jakiś czas 
mogliśmy pokazać co wiemy na ten temat. Pan Rabiega 
przyniósł wiele dokumentów i fotografii, które jeszcze 
bardziej przybliżyły nam historię naszych przodków. 

Na koniec oczywiście nasz wysiłek został 
nagrodzony. Nagrodą były ruble – pieniądze używane w 
tamtych czasach. 

                                                        Julia☺ 
 

 

 

 

 

,,Niepodległość trudne słowo..” 
 

Święto Niepodległości jest obchodzone 11 

listopada od 1937 roku, a wstrzymane w latach II wojny 
światowej. Zostało przywrócone dopiero w  1989 roku.  

W tym patriotycznym dniu organizowane są Biegi 
Niepodległości, obchodzone już po raz dwudziesty drugi. W 
poniedziałek 11 listopada spotkaliśmy się na miejskim 
stadionie. Ustawiliśmy się na polu startu, gdy usłyszeliśmy 
wystrzał  ruszyliśmy do biegu. Męczyliśmy się i stawaliśmy, 
ale nie traciliśmy wiary w siebie, bo przecież tym chcieliśmy 
uczcić odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 latach 
niewoli. Gdy już wreszcie wszyscy dobiegaliśmy do mety, 
dostaliśmy bony na żurek. I tak zakończył się ten wspaniały 
bieg.  

Anielka i Pati☺ 
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Przyjaciel  dzieciństwa 
 

25 listopada 2013 roku pluszowy miś skończył 

111 lat. 
W 1902 roku prezydent  Stanów Zjednoczonych 

wybrał się na polowanie. Jego pomocnik postrzelił 
niedźwiadka, a gdy prezydent to zobaczył kazał go zostawić 
w spokoju. Ujrzał to leśniczy i uwiecznił historię 
niedźwiadka na rysunku w waszyngtońskiej gazecie. 
Producent zabawek zobaczył ten rysunek i wyprodukował 
misia. 

Panie ze świetlicy organizują w ten dzień zabawę 
dla dzieci świetlicowych klas I-III (oraz dzieci 
przebywających na zastępstwie). W kąciku były 
wyeksponowane misie. Zabawa  odbywała się przy piosence 
,,Pokochaj pluszowego misia” oraz innych piosenkach o 
misiach. Dzieci robiły misie z kartonu z elementami 
ruchomymi. Oglądały też 
film przyrodniczy, który 
opowiada o niedźwiedziach  
polarnych.  Dla starszych 
uczniów, przygotowano  
układankę z puzzli 
,,Kolorowy miś”. Były także 
krzyżówki i rebusy o misiach. 
Dzieci biorące udział w 
zabawach otrzymały  nagrody 
w postaci słodyczy. 

Ala i Asia 

 
 

Stare dzieje 
 

6 listopada w sali historycznej odbył się konkurs 

pt.   „Losy żołnierza i oręża polskiego. Polski czyn 

zbrojny 1939-1945”.    
Mieliśmy okazję sprawdzić swoją wiedzę o II 

Wojnie Światowej. Do etapu rejonowego dostało się dwoje 
uczniów: Gabrysia Małecka i Piotr Wojtkowiak, gdyż 
napisali oni test na ponad 70%. Maksymalnie można był 
zdobyć 40 punktów. Osobom, które dostały się do etapu 
rejonowego serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w 
dalszych zmaganiach. ☺  

Martyna 
 

 
 

 
Muzealna podróż 

 
17 października redakcja Kleksa wybrała się na 

wycieczkę do turkowskiego muzeum.  
Mieliśmy okazję obejrzeć dwie niezwykle 

interesujące wystawy. Pierwsza z  nich dotyczyła 
zabytkowych zabawek, dzięki którym mogliśmy się przenieść 
do dzieciństwa naszych rodziców i dziadków. Druga z 
wystaw przedstawiała zbiór obrazów p. Anny Jońskiej-
Choinki. Wystawa wywarła na nas bardzo duże wrażenie. 
Wycieczka była naprawdę interesująca, z pewnością 
zapamiętamy ją na długo.  

Gabrysia i Martyna ☺ 
 

 
                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jedynka najlepsza 
 

14 listopada odbyły się mistrzostwa 
powiatu tureckiego w drużynowych szachach. 
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: 
Patrycja Majer, Bartosz Witkowski, Jakub 
Stefaniak, Mateusz Pawlak. Nasza szkoła 
uzyskała aż 23 punkty i był to bardzo wysoki 
wynik. 

Gratulujemy sukcesu☺ 
Asia i Ola☺ 

 

Dwa kroki do laptopa 
 

Konkurs matematyczny ,,Sowa” organizowany w 

naszej szkole bardzo spodobał się uczniom. 
Ma on dwa etapy, na pierwszym - pracuje się w 

grupach, a na drugim- indywidualnie.  Edycja junior – dla 
klas 3 i 4, pitagoras – klasy 5 i 6. Konkurs (Sowa 
matematyczna) jest podobny do testu internetowego. 

Rozwiązuje się go w ciągu 60 min. Pierwszy etap to 
30 zadań do rozwiązania. Można za nie otrzymać od 1 do 3 
punktów w zależności od stopnia trudności zadań. 

W drugim etapie trzeba rozwiązać 6 zadań za które 
można dostać od 0 do 5 punktów.  Z niecierpliwością 
wyczekujemy na wyniki konkursu, aby poznać finalistów. 

Ola i Maja 
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Mamo, tato! – nie pal! 

 
W naszej szkole 

dnia 21 listopada odbył się 
„Światowy Dzień 

Rzucania Palenia”.  
Uczniowie swoim 

wyglądem chcieli 
podkreślić zgubny wpływ 
palenia na nasz organizm:  
niektórzy się malowali pod 
oczami, inni na szyjach 
nosili czarne płuca. 
Wszyscy uczniowie z 
naszej szkoły na pewno 

zapamiętają tę naukę i nie będą palili w przyszłości. Gdy się 
zacznie palić, trudno wyjść z tego nałogu, więc lepiej nie 
zaczynać! Dlatego w naszej szkole przeprowadziliśmy taki 
protest.  

Kiedy ktoś pali omijajcie go z daleka, dym szkodzi. 
Szanujcie zdrowie!!! 

Api☺  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ciasteczko czy rogalik? 

 
 W dniach od 13 listopada do 2 grudnia na 

szkolnych korytarzach były sprzedawane pyszne wypieki.  
Każda klasa przygotowała różne babeczki, ciasta, 

ciasteczka i sprzedawała je za niewielką cenę. 
 Cel tego wydarzenia był szlachetny. Pieniądze, które 
zostały zebrane będą przekazane 
naszemu koledze. 
 Mam nadzieję, że wszyscy 
uczniowie będą brali udział w takich 
akcjach. Idzie im to bardzo dobrze, a ich 
pomoc jest bardzo przydatna. 

                                                       
Julcia☺ 

 
 

 

 

 

 

 

Żyj zdrowo i 
szczęśliwie 

 
W pewien  

listopadowy piątek w 
naszej szkole znów 

mieliśmy wspólne 
śniadanie.  

Każdy z nas 
przyniósł do szkoły  
gotowe kanapki lub 
zdrowe produkty, 
takie jak: pomidory, 
sałatę, jajka, ser, 
ogórek, jabłka i  inne 

rzeczy, z których robiliśmy sałatki i kanapki. Gdy 
wszystko było gotowe zaczęliśmy  posiłek. Po 
skończonym śniadaniu posprzątaliśmy. 
 Takie śniadania organizujemy w naszej szkole 
w ramach akcji „Szkoła promująca zdrowie”. Zdrowe 
śniadanie jest nam bardzo potrzebne, ponieważ u dzieci 
często pojawia się niedobór witaminy D, protein, 
wapnia, fosforu, magnezu, witaminy B. Nawet jeśli 
staramy się wybierać zdrowe produkty, na rynkach 
pojawia się coraz więcej żywności o złej jakości. 
 Naszym zdaniem szkolne zdrowe śniadanie jest 
nam potrzebne, bo wtedy zawsze jemy wartościowe 
produkty i spędzamy czas z całą klasą. 

Nadia i Wiki ☺ 
 
 
         

…szybkie czytanie – to może się Wam przydać!!! 
 

Chciałabym poradzić Wam, jak nauczyć się szybko 
czytać. Należy przede wszystkim często ćwiczyć. Zacznij od 
łatwego tekstu, wiersza, opowiadania. Co jakiś czas 
zwiększaj trudność.  Musisz często ćwiczyć. Co najmniej 
trzy razy w tygodniu czytaj tekst. To na pewno Ci pomoże. 
Męka zamieni się w przyjemność. Sprawdź sam☺    

W naszej bibliotece szkolnej są trzy świetne i 
pomocne książki, które 

podpowiedzą, jak się uczyć:  
 

„Jak uczyć się szybko i 

skutecznie” 

„Jak się uczyć” 

„S.O.S. dla uczniów” 
Api☺  
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KRZYŻÓWKA 

 
 

 
 

1. Drzewko iglaste, które może być choinką. 
2. Na czubku choinki. 
3. Na świątecznym stole np. z kapustą i grzybami. 
4. Czym zaczynamy kolację Wigilijną? 
5. Znajdziemy je pod drzewkiem świątecznym. 
6. Zapalisz ją za pomocą zapałki. 
7. Długi – ozdabia choinkę. 
8. …czerwony – jedna z potraw na wigilijnym 

stole. 
9. … Rok – obchodzony 1 stycznia. 
10. Mogą być farszem do pierogów. 
11. Na nich jeździ św. Mikołaj. 
12. Najpopularniejsza ozdoba na choinkę. 
13. Pilnują owiec. 
14. Miasto, w którym urodził się Jezus. 
15. Ryba, którą najczęściej podajemy na święta. 
16. Opiekun Jezus. 

        17.Całujemy się pod nią w Wigilię. 
Wiki i Anielka☺ 

 
 

Niesiemy radość! 
 W poniedziałek 18 listopada zaczęła się akcja 
„Szlachetna Paczka”. Nasza szkoła postanowiła pomóc 
starszej pani. Przynosiliśmy żywność, a SU zbierał 
pieniądze na kupno potrzebnych jej rzeczy. Marzenia 
pani Ani spełniły się. Dostała upragnione radio, kuchnię 
gazową, perfumy, żywność i ręczniki. Powinniśmy być 
dumni z tego, że przyczyniliśmy się  do radości pani, 
której pomogliśmy. 

Wiki i Nadia ☺ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Tradycje  
bożonarodzeniowe 

 
Co roku obchodzimy w naszej szkole 

Mikołajki. W tym dniu wszystkie dzieci od klas 1 do 6 
włożyły czapki Mikołaja. Mikołaj odwiedził naszą 
szkołę i rozdawał cukierki. Na wszystkich piętrach i w 
bibliotece są ubrane choinki. Na tych choinkach były 
własnoręcznie zrobione przez uczniów ozdoby 
choinkowe. (Zachęcam do zrobienia tych ozdób z  
bibuły prasowanej). : ) 

Maja           
 

 1.       
2.        
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4.          
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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 25 stycznia 2014 r. nagrodę 
niespodziankę z poprzedniego numeru 

otrzymuje Julia Fibich z kl. IV b. Gratulujemy☺ 


