
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             ****************   27 czerwca 2014 r.    ***************** 

Wizyta Pyrka w naszej szkole przyniosła wiele radości  
O zielonych szkołach przeczytacie na s. 5 

Miejsko – Gminny Konkurs o 
Turku, który odbył się w Muzeum 

Miasta Turku –  
na s. 2 

Żywe lekcje historii w 
naszej szkole są już tradycją 

– s. 3 
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Kto wiedział najwięcej o Turku? 
 

11 czerwca w 
gościnnych progach 
Muzeum Miasta 
Turku im. Józefa 
Mehoffera odbył się 
Miejsko – Gminny 
Konkurs Czytelniczo 
- Historyczny  
,,Historia i dzień 
dzisiejszy naszego 
miasta". Była to już 
VII edycja 
konkursu, który 
organizowany jest 
przez naszą szkolną bibliotekę.  

W tym roku wzięło w nim udział 7 
dwuosobowych zespołów z miasta i gminy Turek. 
Konkurs składał się z 6 rund. Każda grupa sprawnie 
radziła sobie z pytaniami i zadaniami o historii 
naszego miasta. O wysokim poziomie konkursu 
świadczy również fakt, że konieczna była dogrywka  
o III miejsce pomiędzy dwoma szkołami.  

Najlepszymi z najlepszych okazała się 
drużyna z naszej szkoły. Reprezentowały nas Zofia 
Bąk i Oliwia Walas z kl. VId.  Drugie miejsce 
zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4, a 
trzecie przypadło Szkole Podstawowej w Żukach. 
Wszyscy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe 
oraz ulotki i broszury. Miłym akcentem był także 
słodki poczęstunek. 
Konkurs jest objęty Honorowym Patronatem 
Burmistrza Miasta p. Zdzisława Czapli. 

Gabrysia 
                                                                                         
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
25 lat wolnych wyborów w Polsce 

 
 
4 czerwca nasza szkoła 

włączyła się w miejskie 
obchody szczególnej rocznicy, 
obchodzonej przez nasz kraj.  

Z tej okazji Urząd Miasta 
zorganizował happening w Parku 
im. Konstytucji 3 Maja. Została 
Tam przygotowana Urna 
Marzeń, do której dzieci mogły 
wrzucać kartki z zapisanymi 
marzeniami.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kleks 5 (120) 
Rok szkolny 2013/2014 

 

 3

 
 

 

Jak to było  w czasie wojny w 
Turku… 

 

13.05. w sali 306 odbyła się „Żywa lekcja historii”, 
na którą zaproszono p. Annę Musialską.  

Spotkanie rozpoczęliśmy od obejrzenia premiery 
przedstawienia opowiadającego o Powstaniu Wielkopolskim. 
Reżyserem i twórcą scenariusza był uczeń kl. 5d, Maciej 
Adamiak. Po premierze niezwykłego przedstawienia nadszedł 
czas na opowieści p. Musialskiej o II Wojnie Światowej. 

Bohaterka ze smutkiem wspominała czas okupacji. 
Opowiadała o karach, które spotykały turkowian. Jedna z nich 
szczególnie przeraziła uczestników spotkania. Dzieci ciągle 
drążyły temat zamykania nieposłusznych mieszkańców w tzw. 
„trupiarni”. Mieliśmy także okazję posłuchać opowiadań o 
dzieciństwie naszego gościa. Historie czasami wręcz „mroziły 
nam krew w żyłach”. 

Podczas tej ciekawej lekcji dowiedzieliśmy się 
bardzo wiele o tym trudnym, dla Turku okresie. Wielu 
osobom szkoda było opuszczać salę, bo każdy chciał się 
dowiedzieć o wojnie jeszcze więcej. Spotkanie z pewnością 
zrobiło na wszystkich duże wrażenie. 

Martyna ☺ 
    

 
 

Wyprawa do średniowiecza 
 

Wyprawa do średniowiecza to temat lekcji 
historii, która odbyła się w naszej szkole przy udziale  
Witolda i Mateusza Moszczyńskich, przedstawicieli 
Zgromadzenia Wojów i Rycerzy Grodu Tur.  

Uczniowie mogli przenieść się w średniowiecze i 
poczuć atmosferę tamtych czasów. A wszystko dzięki 
gościom przebranych w stroje kupców, którzy z detalami 
opowiadali o życiu codziennym w średniowieczu.  
Prezentowali ubrania, opisując, w jaki sposób powstawały. 
Pokazywali przedmioty codziennego użytku,  wskazując na 
niektóre jako dawne środki płatnicze. Duże zainteresowanie 
wśród  uczniów wzbudził pokaz walki wojów, w którym 
wzięła udział Miriam Moszczyńska, uczennica klasy 5 b,  a 
jednocześnie siostra Mateusza  i córka Witolda 
Moszczyńskiego. Na zakończenie uczniowie mogli 
przymierzyć stroje, obejrzeć elementy zbroi, tarcze, hełmy i 
oszczepy, a bardziej dociekliwi zadawali gościom wiele pytań. 
Lekcja była bardzo ciekawa, na pewno  na długo zapadnie  w 
pamięć naszych uczniów. 

p. Bożena Mielczarek 
 

Czerwcowa „Lekcja Wolności”  
z p. Haliną Łukaszewską 

 
W dniu 3 czerwca w naszej szkole ruszyła akcja 

MEN „ Lekcja Wolno ści” zorganizowana z okazji 
obchodów 25. Rocznicy pierwszych wolnych wyborów w 
Polsce.  

Święto wolności odbyło się z udziałem szczególnego 
gościa - Panią Haliną Łukaszewską -  turkowianką, 
absolwentką  naszej szkoły, obecnie emerytowanym 
prawnikiem. Pani Halina wspominała wydarzenia związane z 
kształtowaniem wolnej Polski, ze szczególnym 
uwzględnieniem wydarzeń 1989 r. W wypowiedziach naszego 
gościa nie zabrakło odwołań do osobistych wspomnień z 
czasów studenckich i refleksji  patriotycznych. „Lekcję 
Wolności” uatrakcyjnił występ uczniów klasy 4e. Uczniowie 
piosenkami Jana Pietrzaka i Jacka Kaczmarskiego, a także  za 
pomocą znaków i  symboli przedstawili „Polską drogę do 
wolności”. 

p. Bożena Mielczarek 
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W ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie podejmujemy różne działania promujące zdrowy styl 

życia. Przedstawiamy Wam kilka różnych akcji. 

 

Zdrowe dzieci w lesie 
Niedawno niektórzy uczniowie naszej 

szkoły spędzili  Dzień Dziecka w lesie. Dzieci 
bawiły się, grały w piłkę i skakały w skakankę. 
Uczniowie mieli lekcję przyrodniczą z panem 
leśnikiem. Na koniec odbywały się ogniska, na 
których dzieci jadły kiełbaski. Nie zabrakło też 
dobrej  pogody oraz lodów ufundowanych przez 
rodziców. 
 Przez cały rok szkolny uczniowie miło i 
sportowo spędzały przerwy, a wszystko po to, aby 
być zdrowym. Taka wycieczka do lasu także 
wpłynęła na nasze zdrowie. 

Uczniowie Dzień Dziecka spędzili radośnie 
i nabrały energii na wytężoną końcówkę roku 
szkolnego. 

Ala☺ 

 

Bezpieczeństwo – ważna sprawa 
 

Nadszedł czerwiec i koniec roku, 
W wakacje w szkole znów nie będzie tłoku, 

Lecz nim wyjedziesz przypomnij sobie 
Co może ochronić twoje zdrowie. 

 
W górach – UWAŻAJ – sprawdzaj pogodę! 

Gdy deszczyk pada, nie ruszaj w drogę, 
Ubierz się ciepło, weź jedzenie, picie… 

Te rady mogą uratować Ci życie. 
 

W głębinach morskich może być głęboko, 
Więc poproś ratownika, by miał na Ciebie 

oko, 
A gdy się opalasz noś nakrycie głowy, 

Pomóc ci może też olejek filtrowy. 
 

Weź sobie do serca co tu przeczytałeś, 
Myślę, że też dobrą nauczkę dostałeś, 

by dbać o bezpieczeństwo – w morzu i na 
szczycie 

Będą z Ciebie dumni Twoi rodzice! 
Wiki i Nati ☺ 

 
 
 

 
Nowe pyszności 

 
W bibliotece 

pojawiła się nowa 
książka. ,,Kuchnia 
rodzinna” to zbiór 
przepisów dla każdego 
domownika. 120 
pomysłów na pyszne i 
atrakcyjne potrawy. Zawarte przepisy w książce są 
na: śniadania, przekąski, dania obiadowe, 
niedzielne smakołyki, kolacje, wyjątkowe okazje, a 
dla łakomczuchów mamy coś słodkiego.  

Julia ☺ 
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Nad Bałtykiem 
 
2 czerwca, 

wczesnym rankiem 
uczniowie z klas: V a, V 
d i VI d wyruszyły w 
długa podróż nad 

Morze Bałtyckie. Ich opiekunami były panie: Ewa Pawlak, 
Aldona Piwońska, Emilia Kozłowska oraz Elżbieta Nowak.  

Miejscem noclegowym była miejscowość Niechorze. 
Pierwszego dnia pobytu, po rozpakowaniu się i zapoznaniu z 
ośrodkiem „Marysieńka” poszliśmy na spacer, by przywitać 
się z Morzem. Kolejnego dnia udaliśmy się na całodniową 
wycieczkę. Byliśmy na Wyspie Wolin, zwiedziliśmy 
Świnoujście, a w nim najwyższą latarnię morską. Byliśmy w 
Forcie Gerharda, w którym przeszliśmy błyskawiczną musztrę 
i szkolenie wojskowe.  

Następnie pojechaliśmy do Międzyzdrojów, 
zwiedziliśmy skansen Wikingów i Słowian, płynęli śmy 
promem, zajrzeliśmy do Gabinetu Figur Woskowych oraz 
wędrowaliśmy Aleją Gwiazd. Mogliśmy też pospacerować 
przepięknym molo i pobawić się na najdłuższym w Polsce 
placu zabaw.  

Kolejny dzień spędziliśmy w Kołobrzegu. Tam 
byliśmy m. in. w Muzeum Oręża Polskiego, Bazylice oraz na 
plaży. Natomiast wieczorem odbyła się wspaniała dyskoteka. 
W czwartek cały dzień spędziliśmy w Niechorzu. Pogoda była 
wspaniała więc mogliśmy bawić się na plaży, grać w piłkę, 
zbierać muszelki i kamienie, budować zamki z piasku  robić 
pamiątkowe zdjęcia. Po południu prezentowaliśmy 
przygotowane wcześniej foldery oraz inscenizacje poznanych 
legend. Wieczorem znów poszliśmy nad morze, aby 
podziwiać przepiękny zachód słońca.  

Ostatniego dnia pobytu w Niechorzu byliśmy znów 
na plaży, by tym razem pożegnać się z Bałtykiem, mogliśmy 
jeszcze zakupić pamiątki, a po obiedzie wyjechaliśmy do 
Turku. Po drodze zatrzymaliśmy się jeszcze w restauracji 
McDonald’s.  

To była wspaniała wyprawa, na której wiele się 
nauczyliśmy, poznaliśmy ciekawe miejsca i na pewno 
będziemy długo ją wspominać. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zielona szkoła na Mazurach i 

Suwalszczyźnie 
         W dniach 26.05 do 30.05.  klasy 4e, 4d i 5c wraz z 
opiekunkami:  p. W. Trochą , p. B. Mielczarek, p. J. Idziak 
oraz p. I. Marciniak pojechały na zieloną szkołę do 
miejscowości Mrozy koło Ełku. 

Po drodze odwiedziliśmy miejsce historycznej bitwy 
pod Grunwaldem, która odbyła się w roku 1410. Nieopodal 
muzeum, które odwiedziliśmy znajduje się haftowany obraz 
wyszyty na wzór słynnego dzieła Jana Matejki pt. ,,Bitwa pod 
Grunwaldem”. Mieszkaliśmy w pensjonacie ,,Leśny Dwór”. 
  Drugiego dnia po śniadaniu pojechaliśmy do 
Gierłoży. Zwiedziliśmy tam ,,Wilczy Szaniec”- kwaterę 
Adolfa Hitlera. Następnie ruszyliśmy do Świętej Lipki, gdzie  
wysłuchaliśmy koncert organowy. Dalej udaliśmy się do 
Mikołajek, aby wykąpać się w basenach hotelu Gołębiewski. 
Zmęczeni i pełni wrażeń wróciliśmy do ośrodka.  

Trzeciego dnia pojechaliśmy do Augustowa i 
zwiedziliśmy Muzeum Etnograficzne, w którym poznaliśmy  
zwyczaje dawnych  mieszkańców Mazur. Następnie 
przejechaliśmy do Starego Folwarku i obejrzeliśmy Muzeum 
Wigier. Później mieliśmy możliwość zwiedzania  
pokamedulskiego klasztoru i przepłynięcia się statkiem 
,,Kameduła”. Gdy wróciliśmy odbyła się dyskoteka z 
konkursami tańca i śpiewaniem. 

Czwartego dnia udaliśmy się do Ełku, gdzie 
przebywaliśmy w  Muzeum Kolejki Wąskotorowej i Muzeum 
Pszczelarstwa. Po powrocie do ,,Leśnego Dworu” odbyły się 
rozgrywki sportowe, w których brały udział Szkoła 
Podstawowa nr 1 i  4 z Turku. Chłopcy mogli pokazać swoje 
umiejętności piłkarskie, a dziewczynki rzucały piłką do kosza 
oraz rywalizowały w biegu przez przeszkody. Później odbyło 
się ognisko. Piekliśmy na nim kiełbaski i chleb. 

Zielona szkoła wszystkim się bardzo podobała. 
Zwiedziliśmy ciekawe miejsca i zdobyliśmy wiele 
interesujących informacji. Dziękujemy naszym paniom  za 
opiekę i cierpliwość. Czekamy na następny wyjazd. 

   Zuzia Szczesiak kl.4e 
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Wywiad z Anią Resel, 
wierną czytelniczką 

„Kleksa” 
 
Redakcja: Cześć Aniu. 
Ania Resel: Cześć. 
Red.: Gdy się dowiedzieliśmy, że 
czytasz nas od początku, gdy 
tylko przyszłaś do naszej szkoły 
chcieliśmy z Toba porozmawiać. 
Jak się dowiedziałaś o naszej 
gazetce? 
A.R.: Sama już nie pamiętam… chyba usłyszałam od 
członków redakcji, bo zawsze chodzicie po szkole, 
sprzedając „Kleksa”. Poza tym czytam ogłoszenia, 
które są rozwieszane na korytarzach. 
Red.: Czy był taki moment, kiedy nie udało Ci się kupić 
gazetki? Jeśli tak, to dlaczego? 
A.R.: Czasami tak było, ale tylko wtedy, gdy byłam 
chora. Gdy nie udało mi się zdobyć wydrukowanej 
gazetki, to zawsze mogłam ją przeczytać w 
Internecie, na stronie naszej szkoły.  
Red.: Co najbardziej lubisz w naszej gazetce? 
A.R.: Lubi ę rozwiązywać krzyżówkę, ale lubię też 
informacje dotyczące naszej szkoły, np. opisy 
różnych spotkań. Gdy nie mogę być osobiście na 
spotkaniu z pisarzem, a przeczytam o tym w gazecie 
to wtedy dowiaduję się co się działo na spotkaniu. 
Uwielbiam też porady modowe, bo interesuję się 
modą.  
Red.: Czy wygrałaś kiedyś nagrodę niespodziankę za 
rozwiązanie krzyżówki? Pamiętasz co to było? 
A.R.:  Tak, wygrałam, była to smycz do kluczy lub 
telefonu. Wygrałam tylko raz, chociaż rozwiązałam 
wszystkie krzyżówki.  
Red.: Czy jest coś, o czym chciałabyś przeczytać w 
„Kleksie”, jakiś temat, który Cię szczególnie interesuje? 
A.R.: Lubi ę czytać o wszystkim, o czym piszecie. 
Niczego bym nie zmieniała.  
Red.: Jeśli tak bardzo lubisz „Kleksa” to dlaczego 
jeszcze nie wstąpiłaś do Redakcji? 
A.R.: Sama nie wiem… Ale w przyszłym roku 
chciałabym zapisać się na kółko dziennikarskie.  
Red.: Serdecznie zapraszamy i dziękujemy Ci  Aniu za 
rozmowę.  
A.R.: Ja również dziękuj ę bardzo.  

Wywiad przeprowadziły Wiki i Natalia 
 

 
 

 
 
 

 

Siatkówka bez 
tajemnic 

 
5 czerwca kilkoro uczniów 

naszej szkoły wraz z opiekunką p. 
Mari ą Dizner pojechało do Byczyny 
(woj. opolskie,  niedaleko 
Kluczborka) na rozstrzygnięcie 
Ogólnopolskiego Konkursu 

Literackiego ,,Siatkówka - sport co łączy a nie dzieli".  
 Można powiedzieć, że nasi uczniowie ,,zebrali" 
wszystkie pierwsze miejsca: I miejsce zajęła Zuzanna 
Szcześniak z kl. IVe, II- Martyna Nawrocka i Jarosław 
Kurzawa z kl. VIc, III- Gabriela Małecka z kl. VIb, natomiast 
Izabela Szymańska (kl. VIa) otrzymała wyróżnienie. Oprócz 
kategorii literackiej oceniano również prace plastyczne: 
karykaturę i plakat. Wszystkie prace, zarówno literackie jak i 
plastyczne, były na bardzo wysokim poziomie. 
  W Byczynie gościli śmy po raz pierwszy. Przyjęto 
nas tam niemal rodzinnie. W tej miejscowości panuje 
niezwykły klimat dawnych lat, gdyż  zachowało się w niej ok. 
900 m murów obronnych. Główną atrakcją ,,wycieczki" było 
zwiedzanie miasta i dwóch pobliskich miejscowości. 
Ogromne wrażenie wywarł na nas gród rycerski w 
Biskupicach. Jest to doskonałe miejsce na wycieczkę szkolną! 
 Konkurs jest organizowany od 3 lat, lecz nasza 
szkoła brała w nim udział po raz pierwszy. Organizatorzy 
zapewniali, że w przyszłym roku konkurs również się 
odbędzie, także na szczeblu gimnazjalnym. Serdecznie 
zapraszali wszystkich chętnych uczniów do udziału. Z 
Byczyny wróciliśmy pełni wrażeń. Z pewnością chcielibyśmy 
wrócić tam za rok :)  

Gabrysia 
 
Śladami naszych przodków 

 
 12.06. klasa Vd wybrała się na „Tour de Turek”. 
Jest to gra miejska zorganizowana przez Muzeum Miasta 
Turku.   

Podzieliliśmy się na dwie grupy: chłopcy i 
dziewczynki. Najpierw poszli nasi koledzy z p. Marią Dizner, 
a po 10 minutach my z p.Aldoną Piwońską. Zwiedziliśmy 10 
miejsc, gdzie dowiedzieliśmy się wiele ciekawych informacji 
na temat Turku. Dostaliśmy specjalne foldery, w których 
uzupełnialiśmy informacje o danym punkcie zwiedzania. 
Kiedy przeszliśmy całą trasę wycieczki na końcu czekała na 
nas niespodzianka. Każdy na swoim katalogu przybił 
pieczątkę z hasłem: TURKOVISTE. 
 Na końcu poszliśmy na plac zabaw i pyszne lody. 
Jednym słowem wycieczka była miła i pouczająca. 

 Wiki i Nati 
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Przypominamy naszym czytelnikom, że infotainment 
to nowy gatunek dziennikarski, który łączy 
informacje z rozrywką. Jego cechą jest to, że zmienia 
fakty, wykraczając poza rzeczywiste zdarzenia. 

 
 

 
 

Redakcja „Kleksa” 
 w redakcji „Echa Turku” 

 
Dnia 21 maja br. całą redakcją wybrali śmy 

się do Echa Turku.  
Panie z redakcji miło nas przyjęły. Pani Iwona 

Kujawa oprowadziła nas po redakcji i pokazała nam 
kilka profesjonalnych programów do składania stron 
gazet. Mieliśmy czas na zadawanie pytań. Dzięki tym 
pytaniom dowiedzieliśmy się wielu ciekawych  rzeczy, 
np.: jaki jest cykl układania gazety i czy wszystkie 
egzemplarze się sprzedają.  

Interesującą informacją było to w jaki sposób i 
w jak długim czasie dociera gazeta do drukarni. Podczas 
spotkania uzyskaliśmy wiadomości o życiu prywatnym 
dziennikarek. Gdy spotkanie dobiegło końca pełni 
wrażeń opuściliśmy budynek redakcji.  

W drodze powrotnej wstąpiliśmy na lody. 
Jednym słowem ta wycieczka była bardzo ciekawa. 

Anielka i Natalia ☺   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

„Uwaga, 
uwaga!...Nadchodzi!...” 

 
 Pewnego upalnego dnia, gdy pani Ela, prowadząc 
kółko dziennikarskie weszła na stronę internetową, a tam 
przeczytała wiadomość: Uwaga, uwaga!... Nadchodzi!... 
Burza piaskowa!!!”. I w tym samym momencie do biblioteki  
przez okno zaczął wsypywać się piasek : zasypał komputery, 
zasypał stoły, zasypał książki i krzesła…zasypał DZIECI!!!. 
Pani Ela nie wiedziała co robić – musiała uciekać! 
 Gdy wychodziła już z czytelni pomyślała : „ Ej, ale 
zapomniałam o dziewczynkach!” i wróciła, je odkopać. Udało 
jej się, lecz na szczycie górki z piasku pojawiły się ufoludki z 
bransoletkami z „Milki” na rękach, na których widniał napis 
„Przytul mnie”. Bibliotekarka poskromiła złe potwory 
krzesłem i uciekła wraz z podopiecznymi.  
 Inwazja nie trwała długo, ponieważ okazało się, że 
wiatraki włączone po to by się ochłodzić wywołały burzę. 
Panie sprzątaczki szybko wymiotły piasek i wszystko dobrze 
się skończyło. 

Wiktoria 
 

 
Mroczny sekret 

 
     Książka „Zmierzch” autorstwa Stephenie Mayer to 
bestseller nastolatek. Opowiada ona o 17-letniej Belli Swan. 
Dziewczyna ze względu na zawód swojego ojczyma, 
przeprowadza się do ojca, mieszkającego w zimnym i 
deszczowym stanie Forks.  

Bella po pewnym czasie poznaje w szkole 
tajemniczego Edwarda. Zauroczona jego wyglądem pragnie 
dowiedzieć się o nim więcej. Dziwne zdarzenia z udziałem 
chłopaka pozwalają odkryć Belli tajemnicę 
skrywaną przez Edwarda. Jeśli chcesz 
dowiedzieć się więcej, koniecznie ją 
przeczytaj. Gorąco polecam! 

Martyna                                                                                                                             
 
 

Mam Talent 
 

Pewnego dnia gdy chciałam przeczytać jakąś książkę 
poszłam do naszej biblioteki. Tam przykuł moją uwagę tytuł 
„Mam Talent”. Wiec wypożyczyłam ją. Gdy zaczęłam czytać 
pierwszą stronę od razu ciekawiło mnie co będzie dalej.  

Książka opowiada o dwójce przyjaciół, czyli o 
Jessice i o Jordanie. Jessica usiłuje połączyć rodziców 
Jordana, przez to robią dużo zaskakujących rzeczy. Lecz 
Jessica ma wielkie marzenie, które usiłuje spełnić z drobną 
pomocą Jordana.  

Jakie jest marzenie Jessiki? Czy rodzice Jordana 
znów będą razem? Dowiesz się tego, gdy przeczytasz tą 
bestsellerową książkę. 

Maja 
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1.Gdy wyjedziemy na góry zobaczymy piękny… 
2.Piaszczysta lub kamienista. 
3.Może być zagraniczna, szkolna lub krajowa. 
4.Można ją znaleźć na plaży. 
5.Latem może być deszczowo, burzowo lub… 
6.Co można złowić? 
7.Najgłębsze w Polsce…-Hańcza. 
8.Na plaży chroni nas przed wiatrem. 
9. W wakacje zawsze jest dobra… 
10.Podręczny i  bardzo przydatny w podróży. 
11.Morskie… 
12.Po wakacjach wracamy do … 
13.Kraina 1000 jezior. 
14.Gdy jedziemy na wakacje morze pojechać nad morze lub w 
… 
15. Zawsze zabieram go ze sobą na wakacje.  

Ala i Maja 
 

1.       

 2.       

3.           
4.           

 5.            

 6.      
 7.        

8.          

  9.        

   10.       
11.      

12.      

 13.        

 14.      
15.      

Stopka redakcyjna. Skład redakcji: Julia Kowalczyk, Natalia Krotowska, Gabriela Małecka, Martyna Nawrocka, Wiktoria 
Włodarczyk, Adrianna Kolenda – Api, Alicja Rybka, Aniela Szewczyńska, Maja Chrzempiec, Nadia Jancy, Patrycja Olejnik, 
Joanna Pietrzak.  Opiekunka p. Elżbieta Nowak. 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  
Druk – UNICORN T&T, Turek, ul. Koni ńska 1 

Nagrodą za rozwiązanie krzyżówki z bieżącego numeru jest własna satysfakcja. 
Nagrodę niespodziankę z poprzedniego numeru otrzymuje Julia Fibich z kl.IV b  
Gratulujemy☺ Nagroda do odbioru w redakcji. 

Modny kapelusz z małą kokardką 
najlepiej wygląda w kolorze 

białym w zestawieniu z krótkimi 
spodenkami 

Krótkie spodenki z falbanką przy 
kieszeniach dobrze wyglądają w każdym 

kolorze. Gdy wybierasz barwę 
spodenek, pamiętaj, by wybrać taką, 

która pasowałaby do falbanki. 

Bluzka z wisienką (najlepiej w 
błękitnym kolorze), pasowałaby 

do ciemnych rybaczków 

Opaska z różą 
najlepiej wygląda z 

sukienką w tym 
samym kolorze jak 

kwiat. Będzie 
wyglądała cudownie 
na letniej dyskotece 

 

Letnia sukienka na 
ramiączkach, dobrze 
pasuje do balerinek. 
Odpowiada na każdą 

okazję. 
 

Te sandałki na płaskiej podeszwie 
pasują do każdego letniego stroju. 
 


