
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                ****************   21 maja 2014 r.    ***************** 

 

Elfomania w naszej szkole, czyli wizyta 
pisarza Marcina Pałasza – s. 5-6 

Pasowanie uczniów klas I 
na czytelnika biblioteki – s. 4 

Plakaty wykonane z okazji Dnia Życzliwości przez uczniów 
klas I – III ozdobiły nasze szkolne korytarze.  

Więcej na ten temat znajdziecie na  s. 7 
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Po uroczystym przecięciu wstęgi panie bibliotekarki 
zaprosiły nas na słodki poczęstunek. 

  
 

W dniu 26 marca w naszej bibliotece 
szkolnej nastąpiło uroczyste otwarcie MOLa. Jest 
to w pełni skomputeryzowany system obsługi 
czytelników.  

Oznacza to, że w programie komputerowym 
wpisani są wszyscy czytelnicy i zbiory biblioteki, a 
wypożyczanie odbywa się z użyciem komputera i 
specjalnego czytnika.  Uruchomiony został również 
katalog on-line, dzięki czemu każdy może sprawdzić 
(nie wychodząc z domu☺)  jakie książki są dostępne w 
bibliotece, kiedy mija termin zwrotu wypożyczonej 
książki, a nawet można złożyć zamówienie.  
 W tej uroczystości udział wzięli: dyrektor 
szkoły p. Elżbieta Pokojowa, wicedyrektor p. Krystyna 

Morek, członkowie SU z opiekunką p. Bożeną Mielczarek oraz bibliotekarki p. Aleksandra Antczak i Elżbieta Nowak. 
Od tej chwili możemy używać naszych nowych kart bibliotecznych☺ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anielka 

Wszyscy uczniowie otrzymali specjalne karty 
biblioteczne z własnym kodem 

SU zebrał się w bibliotece na otwarciu MOLa. 

Dyrekcja naszej szkoły uczestniczyła w 
uroczystości z radością 

W końcu pożegnaliśmy się ze starymi i 
uciążliwymi dla pań bibliotekarek kartami. Może 
niektórzy uczniowie będą  tęsknić za nimi, ale na 
pewno większość cieszy się z tego że mogą mieć 
swoje własne, nowoczesne  karty biblioteczne. 
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W ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie odbyły się następujące działania:   

 
 
Wiosenny festiwal witamin 
 

W piątek 21.03.2014r. 
Powitaliśmy pierwszy dzień 
wiosny. Tego dnia dzieci  klas I-

III miały zajęcia  robotyki, a uczniowie klas IV-VI 
świętowały I dzień wiosny. W klasach przygotowane były  
bufety inspirowane owcami i warzywami m. in.: ogórkami, 
truskawkami, kiwi, rzodkiewkami… Na korytarzach 
odbywały się  różne gry: niektórzy skakali na skakance lub 
grali w gumę.  

  
 W tym dniu naszym gościem była dietetyk Natalia 

Osińska. Właśnie od niej  dostaliśmy  profesjonalne porady i 
dowiedzieliśmy się, w jaki sposób się odżywiać, aby 
zachować dobre samopoczucie i cieszyć się zdrową 
kondycją. 

Specjalna komisja oceniła: zdrowy poczęstunek, 
ubiór w kolorze wylosowanego owocu lub warzywa, 
klasowy „Plac zabaw”, aerobik na korytarzu. W skład 
komisji wchodziły: p. Krystyna Morek, p. Bogumiła 
Frątczak, p. Aleksandra Antczak, oraz p. dietetyk Natalia 
Osińska. 

Ala i Natalia ☺   

    
 

 

 
 

Aerobik w wykonaniu uczniów klasy VI d 

Klasa IV b – cała „na czerwono” 

Pani dietetyk Natalia Osińska udziela uczniom  
kl. IV e fachowych porad o zdrowej żywności 

Zajęcia z robotyki bardzo spodobały się uczniom 
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„Pasuję Cię na 
czytelnika…” 

 
19 marca odbyło się uroczyste „Pasowanie na 

czytelnika uczniów klas pierwszych”. Tegoroczni 
pierwszoklasiści jako pierwszy rocznik korzystają od 
początku swojej „przygody z biblioteką” z 
komputerowego systemu obsługi czytelników MOL.  

W uroczystości udział brali: dyrektor szkoły p. 
Elżbieta Pokojowa, wicedyrektor p. Krystyna Morek 
oraz wychowawcy klas I. Uczniowie klas IV i V pod 
opieką p. Emilii Kozłowskiej urozmaicili swoim 
występem część oficjalną.  

          
Później 

uczniowie 
udali się do 

biblioteki 
szkolnej, 

gdzie po raz 

pierwszy wypożyczyli książki. W bibliotece 
powitało ich pięć bajkowych postaci, w 
które wcieliły się uczennice: Natalia 
Krotowska (Vd), Vanessa Mruk (IId), 
Patrycja Sosińska (IId), Maja Przybył (IId) i 
Julia Jakubiak (IId). 

Pierwszoklasiści, na znak 
przynależności do biblioteki szkolnej, 
otrzymali okolicznościowe dyplomy, 
czapeczki czytelnika i zakładki do książek. Ten ważny 
dzień na pewno zostanie na długo w ich pamięci. 

Gabrysia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Historia książki  

„w pigułce” 
 

Dnia 23 kwietnia na 
II piętrze naszej 
szkoły, podczas 
przerw biblioteka szkolna zorganizowała błyskawiczny 
konkurs afiszowy „Od pisma obrazkowego do książki 
elektronicznej…”.  
    Był on zorganizowany z okazji „Światowego 
Dnia Książki i Praw Autorskich”. W zmaganiach  wzięło 
udział 61 uczniów, z czego aż 48 udało się uzyskać 
maksymalną ilość punktów. Spośród osób, które 
udzieliły poprawnych odpowiedzi wylosowano 15 
uczniów, którzy otrzymali nagrody-niespodzianki.  
    Nagrody wylosowali następujący uczniowie: kl. 
IV a – Alicja Rybka, IV b - Martyna Jurek, IV e – 
Zuzanna Szczesiak, Agata Drabina, Olek Pikuła, 

Weronika Dziamara, Wiktor 
Stasiak, V b – Kacper 
Czekała, Nikola 
Kaźmierska, V d – Gabriela 
Grenda, Wiktoria Seidel, VI 
a – Jakub Kuśmierczak, 
Monika Bartkowiak, Łukasz 
Biniek, VI c – Julia 
Kowalczyk. Pytania i 
odpowiedzi są w całości 
zamieszczone na blogu 
biblioteki szkolnej: 

http://biblinik102.blog.interia.pl/ 
    Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom 
konkursu, a w szczególności zwycięzcom.  

Martyna  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Czy warto czytać książki? 
Według mnie książki naprawdę warto czytać Wiem, że wielu moich rówieśników tego po prostu nie  lubi, a 

przeczytanie lektury jest dla nich ogromnym problemem.  Z przykrością obserwuję, jak wielu moich kolegów i koleżanek woli 
wejść na facebooka, czy pograć w jakąś grę, niż przeczytać interesującą  książkę. Mam jednak nadzieję, że moi rówieśnicy 
postanowią wybrać się do biblioteki i wypożyczyć ciekawą powieść. Czytanie nie tylko poprawia nam samopoczucie. Dzięki 
temu, że czytamy możemy rozwijać swoją wyobraźnię, poszerzać słownictwo (co z pewnością przydaje się w szkole, np. na 
lekcjach języka polskiego, czy historii), poznawać zasady pisowni i utrwalać je w przyjemny sposób. Czytając, uczymy się także 
kreatywności, poprawiamy swoją pamięć.  
  Wiem, że wiele osób lubi oglądać filmy. Według mnie są to pewnego rodzaju "zamienniki" książek. Bo z pewnością, wielu z 
was nie wie, że większość filmów, które oglądacie powstały w oparciu o  biografie, powieści młodzieżowe dzienniki. Można 
pomyśleć, że jeżeli film jest oparty na książce, to znajdziemy w nim to samo. Jednak jest to myślenie błędne! Książki od filmów 
różnią się przede wszystkim tym, że czytając  mamy nieograniczoną wyobraźnię! To my przejmujemy "kontrolę" nad książką, 
tak naprawdę my decydujemy, co w niej jest przedstawione, my kreujemy bohaterów i wyrabiamy sobie o nich zdanie, opinię. W 
filmach natomiast wszystko jest przedstawione, mamy ograniczone możliwości, zachowania aktorów odbieramy tak, jak chce 
twórca filmu.  

Drodzy koledzy i koleżanki! Mam nadzieję, że mój felieton zachęcił Was do czytania książek. Bo uwierzcie mi, książki 
naprawdę WARTO CZYTAĆ! Ograniczcie grę na komputerze i ruszajcie do biblioteki! Jestem pewna, że gdy przeczytacie 
książkę na interesujący Was temat, czytanie będzie waszym "nałogiem", ważniejszym niż gry  komputerowe i internet!  

                      Martyna  
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Duży i kocia ferajna 

W dniu 24 kwietnia w Miejskiej i 
Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyło się 
spotkanie z Tomaszem Trojanowskim. 

Podczas finału powiatowego Konkursu 
„Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania”. Specjalnym 
gościem spotkania był pisarz p. Tomasz Trojanowski. 
Na początku dowiedzieliśmy się, że pisarz rozumie 
koty! Gdy to usłyszeliśmy nie wierzyliśmy własnym 
uszom! Autor opowiadał nam o swoim dzieciństwie. 
Lubił czytać książki, a słuchając bajek w radiu 
"przenosił się" w świat wyobraźni. Książki pomagały 
mu przetrwać trudne chwile podczas pobytu w 
szpitalu. 

Na koniec spotkania mogliśmy kupić książki 
napisane przez gościa biblioteki, które sprzedawały się 
jak "świeże bułeczki" - jednych nawet zabrakło! Każdy 
chciał otrzymać autograf i wszyscy ustawiliśmy się 
bardzo długiej kolejce. 

    Do szkoły wróciliśmy późno, ponieważ 
spotkanie było tak ciekawe, że trochę się przedłużyło, 
ale my nie zwracałyśmy na to uwagi, gdyż w szkole  
czekał na nas pyszny obiadek :-)  

Nati i Wiki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

W kolejce do pana Marcina 
 

Dla tych, którzy lubią czytać książki osobiste 
spotkanie z pisarzem jest wyjątkowym wydarzeniem. W 
naszej szkole odbyło się takie niecodzienne spotkanie. 
W środę odwiedził nas pisarz Marcin Pałasz. W 
spotkaniu wzięły udział klasy III D, IV B i IV E oraz 
zespół redakcyjny KLEKSA. 

To wydarzenie wywarło ogromny wpływ na 
wszystkich uczestników. Pan Marcin okazał się bardzo 
ciepłym i wesołym człowiekiem. Opowiadał zabawne 
historie z własnego życia. Zachęcił nas swoimi 
opowieściami do poznania jego książek.  

Po spotkaniu można było zakupić książki i 
zdobyć autograf od naszego gościa. W naszej szkolnej 
bibliotece czekają na was książki autorstwa pana 
Marcina ze specjalnym autografem dla wszystkich 
czytelników biblioteki szkolnej. Jeżeli chcecie się 
dowiedzieć więcej o naszym gościu zapraszamy do 
przeczytania wywiadu, którego udzielił pisarz naszej 
redakcji. 

Julia ☺ 
 

       
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Na spotkaniu z p. Marcinem Pałaszem  
wszyscy świetnie się bawili 



Kleks 4 (119) 
Rok szkolny 2013/2014 

 

 6

Kolejka po autograf pisarza była 
ogromna, ale nikt nie zrezygnował… 

Zakupione książki i specjalne 
zakładki z autografem pisarza 
będą świetną pamiątką tego dnia 

 
 

Na twarzy pana Marcina 
zawsze uśmiechnięta mina 

                          
Miałyśmy przyjemność przeprowadzić 
wywiad z panem Marcinem Pałaszem. 
Rozmawiały nasze redakcyjne 
koleżanki: Julia i Martyna. 
 
Redakcja: Czy mogłybyśmy 
przeprowadzić z Panem wywiad? 
M. Pałasz: Ależ oczywiście, z 
największą przyjemnością. 
Red.: Kim Pan chciał zostać w 
dzieciństwie? 
M.P.: Na początku chciałem zostać maszynistą. To mnie 
bardzo interesowało, zastanawiałem się: Dokąd te tory 
prowadzą? Gdzie one się kończą? Myślę, że maszynista ma 
ciekawy zawód… Później przyszło mi do głowy, że z góry 
widać lepiej i chciałem zostać kosmonautą. W końcu 
zostałem pisarzem. 
Red.: Czy w dzieciństwie lubił Pan czytać książki ? 
Jeśli tak, to jakie? 
M.P.: Nie lubiłem, ja uwielbiałem czytać książki. 
Zacząłem czytać kiedy miałem 5 lat. Najpierw były to 
,,Muminki” ,,Dzieci z Bullerbyn”. Bardzo szybko 
zacząłem czytać książki fantastyczne m.in. ,,Wyprawa do 
wnętrza ziemi”. Były też książki przygodowo-podróżnicze 
Alfreda Szklarskiego.  Ta fascynacja do dzisiaj mi nie 
przeszła. 
Red.:  Do której z Pańskich książek ma pan największy 
sentyment?  
M.P.: Na pewno jest to seria książek o Elfie, ponieważ 
cykl tych przygód opowiada  o kimś kogo bardzo kocham, 
o moim największym przyjacielu, jakim jest mój pies Elf. 
Red.: Kim Pan jest z wykształcenia? 
M.P.: Trudno powiedzieć, bo ukończyłem wiele różnych 
szkół, m.in. astronomię, prawo, ekonomię, jestem też 
specjalistą od reklamy, ale największym specjalistą jestem 
od humoru (śmiech).  

Red.: Czym Pan się 
interesuje? 
M.P.: Interesuję się 
wieloma rzeczami. W 
dalszym ciągu 
interesuje mnie 
kosmos, naukowe 
misje kosmiczne. 
Bardzo lubię podróże, 
lubię poznawać 
nowych ludzi i nowe 
miejsca. Jeżeli nie 
mogę do danego 
miejsca pojechać, to  

 
 
czytam o tym państwie, 
dowiaduję się więcej o jego 
kulturze. To naprawdę mnie 
interesuje. Martwi mnie los 
zwierząt, które są porzucone. 
W tym kierunku bardzo dużo 
robię, aby pomóc psiakom w 
schroniskach. Organizuję też 
różne akcje charytatywne… w 
sumie dużo jest rzeczy które 
siedzą mi w głowie. 
Red.: Jakiego gatunku 
książki lubi Pan 
najbardziej? 
M.P.: Nie lubię książek, 

które są nudne oraz książek, w których można łatwo 
przewidzieć zakończenie. Lubię natomiast czytać 
fantastykę i horrory. Możecie się śmiać, ale do tej pory 
lubię czytać książki dla dzieci. Każdej jesieni ściągam z 
szafki całą serię o Muminkach i po raz kolejny je 
przeglądam, czytam.  Muszę Wam powiedzieć, że za 
każdym razem znajduję w nich coś nowego. Lubię 
również książki obyczajowe. Podsumowując lubię 
książki takie, które nie znudzą czytelnika. 
Red.: Czy planuje Pan w najbliższym czasie napisanie 
albo wydanie nowej książki? 
M.P.: Ten rok w ogóle jest przełomowy, ponieważ ukaże 
się aż 7 moich książek. Do tej pory rekordem były 3 lub 4 
książki w ciągu całego roku. Tak się stało 2 lata temu. 
Natomiast w tym roku będzie ich 7, być może 8, ale nie 
mówmy o tym, żeby nie zapeszyć..  
Red.: Dziękujemy Panu za udzielenie wywiadu. 
M.P.: Ja również Wam bardzo dziękuję. 

Julia, Martyna, Natalia, Ala, Maja ☺   
 

 
 
 

Martyna i Julia przeprowadzają wywiad  
z p. Marcinem Pałaszem 
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Bez liczb nie da się żyć 
 

Tydzień matematyczny rozpoczął się w 
poniedziałek (17 marca) a, zakończył się w piątek (21 
marca).  

Ten tydzień zorganizowali dla uczniów nauczyciele 
matematyki z naszej szkoły. Głównym koordynatorem była 
p. Wioletta Trocha. Za każde wykonane zadanie uczniowie 
dostawali dodatkowe oceny. W ramach tego święta odbyły 
się rozgrywki klasowe w rozwiązaniu rebusów, krzyżówek. 
W finale można było zdobyć tytuł ,,Klasa z Sową 
Matematyczną’’. Starsze klasy brały udział w zajęciach 
prowadzonych przez dr Agnieszkę Kijankę-Dec oraz dwóch 
asystentów p. Tomasza Sobczaka i p. Piotra Banasińskiego.  

W kolejnym dniu uczniowie którzy pisali testy 
mogli walczyć o koronę ,,Króla Matematyki’’. Natomiast w 
czwartek, 20 marca klasy II-VI brały udział w 
międzynarodowym konkursie ,,Kangur’’. Konkurs  literacki 
polegał na napisaniu wypracowania nt. ,,Dzień bez liczb’’. 
Głównym założeniem tygodnia matematycznego było 
pokazanie że, matematyka może być wesoła.   

Podsumowanie konkursu miało miejsce pierwszego 
dnia wiosny 21 marca. Statuetkę ,,Sowy  Matematycznej’’ 
otrzymała klasa 6 b, a ,,Królem Matematyki’’ SP 1 został 
Jakub Kałużny,  uczeń klasy VI d. 

Asia                                                                                                                             
 

WIERSZ MATEMATYCZNY 
Archimedes siedzi myśli nad równaniem. 

Pitagoras pyta- Może to działanie ? 
Matma wszystkich zatrwożyła 

I odkrywców zadziwiła. 
Żaden z nich nie wiedział, jak to szło. 

Kwadrat z alfy, pi, te liczby 
To jest całkiem świat magiczny. 

W tych tematach filozofia 
Na to trzeba dużo zdrowia. 

I ty liczysz zadaniska, 
Sprawa staje się zbyt śliska 

Do koniuszka musisz dotrwać, 
By oświecenia 
nagle dostać. 

Czasem ,,wielcy” 
nie wiedzą jak to 

się stało. 
                                                                              

Julia 
 
 
 
  

 
                
 

Happening Żywa Flaga 
 

Od kilku lat tradycją naszej szkoły jest 
organizowanie happeningu „Żywa Flaga”. W tym roku 
SU zorganizował go na korytarzu na I piętrze. 
Uczniowie z białymi i czerwonymi kartkami, utworzyli 
najdłuższą jak dotąd „Żywą Flagę”. W ten sposób 
uczcili Święto Flagi i wyrazili szacunek do polskich 
symboli narodowych. 

Gabrysia                   
                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Miej życzliwość w swej naturze, bo 

życzliwi żyją dłużej” 
 

W naszej szkole dnia 9 kwietnia wszystkie klasy I 
– III obchodziły Dzień Życzliwości. 

Każda klasa musiała wytypować najbardziej 
pomocnych, życzliwych i serdecznych uczniów – jednego 
chłopca i jedną dziewczynkę.  Zostały one wypisane na 
korytarzach i w dzienniku elektronicznym.  

Klasy musiały także wykonać plakat i wymyślić 
hasło, by ten wzywał do uśmiechu i życzliwości. Plakaty 
zostały wywieszone na drzwiach i  oceniane przez komisję 
nauczycieli. Zwycięskie klasy otrzymały dyplomy.  

Poniżej zamieszczamy hasła, które najbardziej nam 
się podobały: 

„Staruszek i staruszka lubią jak ktoś się śmieje od 
uszka do uszka” 

„Gdy w pokoju lata mucha, dziecko uśmiecha się od 
ucha do ucha” 

„Baw się i śmiej, będziesz zdrowe serce mieć” 
„U śmiechaj się do świata, a świat uśmiechnie się do 

ciebie” 
„Życzliwość i uśmiech to sposób na życie” 

 „Życzliwość jest skarbem” 
 „Gdy cały świat jest życzliwy to czuję się szczęśliwy” 

„U śmiech to najkrótsza droga do drugiego 
człowieka” 

    Opracowała Wiki  
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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 10 czerwca 2014 
r. Nagrodę niespodziankę z 
poprzedniego numeru 
otrzymuje Julia Pięta z kl. III a 
Gratulujemy ☺☺☺☺  

 
  
 
 
 
 

 
 

1. Lektura dla klasy IV 
Gościnnego i Sempe 

2. Możemy wypożyczać tam książki 
3. Inaczej plecak 
4. Osoba, która uczy dzieci. 
5. Nazwisko patrona naszej szkoły 
6. Nazwisko opiekuna naszej gazetki 

 
 

7. Tworzy książki 
8. Może być przyrodniczy lub geograficzny 
9. Budynek w którym się uczymy 
10. Przedmiot szkolny związany z liczbami 
11. Tytuł naszej gazetki 
12. Mogą być w linię, kratkę lub gładkie 
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