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Sprzątanie powiatu 

 w  

naszej szkole 

     Podobnie jak w ubiegłym roku, nasza szkoła włączyła się w ak-

cję „Wysprzątajmy Powiat Wieruszowski na wiosnę” zorganizowa-

ną przez Starostwo Powiatowe w Wieruszowie. W piątek  11. 04. 

2014 r. wszyscy uczniowie  sprzątali teren wokół szkoły i wzdłuż 

drogi prowadzącej przez Teklinów, Nawrotów. 

 Po rozdaniu worków na śmieci, rękawic, uczniowie z wychowawca-

mi wyruszyli w teren.  Dzieci zebrały bardzo dużo śmieci. Worki 

były ciężkie, bo znajdowało się w nich dużo szklanych butelek. 

  

SANDRA ADAMSKA 

WYDARZENIA SZKOLNE 
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Rekolekcje szkolne 

  W dniach od 14-16 kwietnia odbywały się rekolekcje szkol-

ne, prowadzone przez siostrę Annę i siostrę Sylwię z zako-

nu Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla.  

    Przez pierwsze dwa dni w szkole uczyły nas jak zostać 

rycerzem Jezusa Chrystusa. Trzeciego dnia udaliśmy się do 

kościoła, gdzie uczniowie klas 3-6 mogli skorzystać z sakra-

mentu pokuty. Później dołączyły do nich dzieci z klas młod-

szych i odbyła się wspólna droga krzyżowa, a po niej msza 

święta. 

MARTYNA BŁESZYŃSKA 

WYDARZENIA SZKOLNE 
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Teatr lalek w naszej szkole 

    6 maja 2014r.do naszej szkoły z Nowego Sącza przyjechał tea-

trzyk kukiełkowy „Tomcio”. Przedstawił on nam spektakl pod tytułem 

„Szczęście”. 

  Była w nim mowa o dziadku, który mieszkał na wsi wraz ze swoimi 

przyjaciółmi – zwierzętami: świnką, myszką i kogucikiem.  

   Z inscenizacji płynęła ważna nauka, aby nie sprzedawać swoich 

przyjaciół ,tak jak robił to w zamian za piękne przedmioty dziadek. 

Przedstawienie trwało około godziny.  

   Oglądaliśmy teatrzyk z ogromnym przejęciem i uśmiechami na 

twarzach. Gdy się skończyło, wszyscy pożegnaliśmy się z aktorami i 

z niechęcią wróciliśmy do zajęć.  

DARIA KUPCZYK 

WYDARZENIA SZKOLNE 
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Dzień Matki 

 Jak co roku uczciliśmy nasze mamy, 

przygotowując uroczystość z okazji 

Dnia Matki. Odbyła się ona 31 maja na 

sali OSP. 

  Tu przybyli zaproszeni goście: mamy, burmistrz Wieru-

szowa- pan Bogdan Nawrocki, Piotr Morta – radny Rady 

Powiatu Wieruszowskiego, dh Sylweriusz Sienkiewicz – 

prezes OSP Jutrków, dh Jerzy Dębski – prezes OSP Te-

klinów, pan Andrzej Wróbel – sołtys wsi Jutrków, pani Ka-

tarzyna Klimecka – przewodnicząca KGW w Teklinowie.  

 Zaprezentowaliśmy  artystyczną, na którą złożyły się 

wiersze, piosenki, skecze i układy choreograficzne. 

    Na koniec uroczystości  odśpiewaliśmy wszyscy „ Sto 

lat…” i wręczyliśmy naszym mamom upominki . 

REDAKCJA 

   

 

WYDARZENIA SZKOLNE 
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10-lecie przystąpienia Polski 

do 

 Unii Europejskiej 

     1 maja 2004r. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Z 

tego powodu w całej Polsce, również w na terenie naszej gmi-

ny, organizowano różne uroczystości.  

     W czwartek (1 maja 2014r.) miał miejsce kolorowy koro-

wód,  w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele szkół 

podstawowych i gimnazjum znajdujących się w naszej gminie. 

Placówki reprezentowały kraje należące do Unii Europejskiej. 

Nasza szkoła pokazała scenki charakterystyczne dla humoru 

angielskiego. Na scenie pojawiły się związane z  Wielką Bry-

tanią postacie ; Hamlet, Sherlock Holmes, James Bond, The 

Beatles.  

    Z uwagą śledziliśmy występy innych szkół. Podobały nam 

się stroje i tańce. Cała uroczystość  minęła w radosnej at-

mosferze.     

SANDRA ADAMSKA 
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Okiem fotoreportera  

Uczniowie klasy IV mocno  zaangażowali  się   w 

prace w ogródku  szkolnym „ Szafirek”. 

 

Przedszkolaki bardzo chętnie słuchali czytania star-

szej koleżanki. 

Absolwenci  każdą chwilę przezna-

czali na wzbogacanie wiedzy. 
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Dzień Dobrych Uczynków 
     Święto to jest obchodzone 19 maja. Jego hasło 

przewodnie brzmi „Dobre uczynki dla zwierząt, lu-

dzi i środowiska”. Tego dnia organizowane są 

zbiórki zabawek, książek oraz upominków dla domów dziecka, świetlic 

środowiskowych, czy domów pomocy społecznej. Organizuje się takie 

akcje jak sprzątanie świata, czy sadzenie Drzew Dobrych Uczynków. 

     To świetna okazja, aby jak najwięcej osób uczyniło coś dobrego dla 

ludzi, zwierząt i środowiska. 

MARTYNA BŁESZYŃSKA 

Światowy Dzień Deskorolki 
     21 czerwca jest obchodzony Światowy Dzień Deskorolki. 

Jest to najbardziej wyczekiwany dzień w roku każdego skejta. 

W tym dniu każdy prawdziwy ‘’ziomek’’ powinien dokładnie wypo-

lerować swoją deskorolkę. Jako że Dzień Deskorolki odbywa się 

co roku, wtajemniczeni skejci w ciągu pozostałych 364 dni grin-

dują pomniki, ławki, krawężniki, przeskakują nad schodami, kole-

gami, samochodami, łamią blaty, ręce, gubią zęby, a wszystko to 

po to, by przed kamerami wykręcić jakiś super trudny trick. 

Kiedy w końcu nadchodzi owy wyczekiwany dzień, we 

wszystkich większych miastach Polski organizowane 

są różne zawody gdzie wszyscy mogą się wykazać. 

DARIA KUPCZYK 

 

KARTKI Z KALENDARZA 
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Dzień żółwia 

Światowy Dzień Żółwia – święto obchodzone na świecie co-

rocznie 23 maja, mające na celu uświadomienie społeczeń-

stwu konieczności ochrony wszystkich gatunków żółwi. Świa-

towy Dzień Żółwia po raz pierwszy został obchodzony w 

2000 roku. W Polsce  Dziewięć lat później Światowy Dzień 

Żółwia pojawił się w Polsce.  Organizowany jest przez Sto-

warzyszenie Krakowscy Żółwiarze przy współpracy dyrekcji, 

nauczycieli, pracowników i uczniów ze szkół oraz hodowców i 

opiekunów żółwi, a także innych zwierząt egzotycznych. 

SANDRA ADAMSKA 
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     W poniedziałek - 5 maja 2014 roku, 

podczas uroczystego apelu, społeczność 

szkolna gromkimi brawami nagrodziła 

laureatów  Gminnego Konkursu Plastycz-

nego pt. „Tam moje miejsce gdzie moja 

flaga”.  

    Gratulacje od p. Dyrektor otrzymał  Oliwier Bieda z grupy 5, 

6-latków, który zajął II miejsce, Sandra Adamska z klasy VI - 

również II miejsce w kategorii klas IV – VI, a  Kinga Prymas z 

klasy IV – III miejsce w swojej grupie wiekowej. Organizatorem 

konkursu „Tam moje miejsce gdzie moja flaga” był Urząd Miejski 

w Wieruszowie oraz Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w 

Wieruszowie.                                                                            

Nasze sukcesy 

24. 04. 2014 w naszej szkole odbył się VI Gminny Konkurs  

Przyrodniczo - Ekologiczny 

"Dbaj o swoje środowisko" dla 

uczniów klas III.  

I miejsce zajęła nasza koleżanka 

z kl. III Patrycja Błaszczyk. 

NASZE OSIĄGNIĘCIA 

Ostatnie  miesiące roku szkolnego obfitowały w wiele konkursów, w których uczestniczyliśmy.  

Zdobywaliśmy w nich często czołowe miejsca.  Naprawdę jest się czym pochwalić. 
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Kinga Fidelak  z kl. II zdobyła II miejsce na 

szczeblu wojewódzkim, w kategorii klas 0-III  

w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „ 

Bezpiecznie na wsi- nie zbliżaj się zuchu do 

maszyny w ruchu”. Głównym organizatorem 

konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego- Centrala z siedzibą w Warsza-

wie. Natomiast współorganizatorem Państwowa 

Inspekcja Pracy.  

  

Julia Adamska z Oddziału Przedszkolnego wzięła udział    i 

zajęła II miejsce w VII Festiwalu „Piosenki z Bajki” 

WIERUSZÓW 2014, zorganizowanym przez Wieruszowski 

Dom Kultury i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszo-

wie.  

NASZE OSIĄGNIĘCIA 
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4 czerwca Kinga Prymas z klasy IV reprezentowała naszą szkołę 

 w Gminnym Konkursie Recytatorskim „ Poetycki zwierzy-

niec”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Janu-

sza Korczaka w Wieruszowie. 

Kinga została wyróżniona przez jury i 

otrzymała  nagrodę książkową. 

                           NASZE OSIĄGNIĘCIA 

W Szkole Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim odbył 

się konkurs  plastyczny pod tytułem : 

 „ Kwiaty polskie – znamy, chronimy, podziwiamy.” 

Konkurs zorganizowała SP 14 w Tomaszowie Maz. przy współpracy 

Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie 

Tryb.  

 

     Z naszej szkoły pracę  na ten konkurs wysłała m.in. Natalia 

Stempin z klasy III , która zdobyła I wyróżnienie.  

Bardzo gratulujemy koleżance i życzymy dalszych sukcesów !! 
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                        NASZE OSIĄGNIĘCIA 

Informacje o naszych osiągnięciach 

 zgromadziła redakcja 

  14 czerwca, podczas  obchodów Dni Wieruszowa  wręczo-
no nagrody laureatom konkursu na „Najpiękniejszy Wia-
nek Świętojański”. Organizatorem konkursu  była  Gmina 

Wieruszów oraz Wieruszowski Dom Kultury.  

W kategorii szkół podstawowych  zwyciężyła  nasza kole-
żanka  z kl. IV Kinga Prymas. Drugie miejsce  otrzymał   
Szymon Stempin z kl. V, a wyróżnienie uzyskała Inga Ga-

ryga z kl.V. 

 

 

  W ramach Dni Wieruszowa oraz Święta Powiatu Wieruszowskiego  

w Zespole Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

zorganizowano turniej tenisa stołowego.  

 

II miejsce w swojej grupie wiekowej zajął nasz kolega z klasy III 

Krystian Skwarek. 

                                  

 



Porady wakacyjne 

- Gdy świeci słońce, używaj kremu z filtrem. 

- Nie kąp się w niedozwolonych miejscach. 

- Nie wskakuj rozgrzany do wody. 

- Latem pij dużo wody, 

- Po dłuższym pobycie w lesie sprawdź czy nie przyczepił się do twojej 

skóry kleszcz. 

- Podróżując np. pociągiem lub autobusem, miej oko na swój bagaż. 

- Przed wyjściem w góry zostaw w domu lub schronisku wiadomość do-

kąd idziesz. 

- Nie jedz nie znanych ci owoców. 

- Na plaży chroń głowę i oczy przed słońcem. 

- Nie baw się na jezdni. 

- W razie potrzeby zaalarmuj odpowiednie służby ratownicze: 

112- tel. alarmowy służby ratowniczej, 

997- tel. alarmowy policji, 

998- tel. alarmowy straży pożarnej, 

999- tel. alarmowy pogotowia ratunkowego. 

DARIA KUPCZYK 

 

 



 
Doskonały deser na lato 

- 

czekoladowa panna cotta 

 

SKŁADNIKI:  

1/2 litra śmietanki 30% 

30 g cukru pudru 

90 gr gorzkiej czekolady 

łyżeczka kawy zaparzonej w małej ilości wody 

12 g żelatyny 

2 łyżki likieru kawowego 

 

PRZYGOTOWANIE: 

    Żelatynę zalać wodą, odstawić na ok 5 minut, żeby napęczniała. Pod-

grzać śmietankę, rozpuścić w niej cukier, dodać czekoladę i mieszać aż 

się rozpuści ( to może chwilę potrwać- jeżeli w międzyczasie śmietanka 

zacznie się gotować to zestawić z ognia i mieszać aż do całkowitego roz-

puszczenia czekolady). Po zestawieniu z ognia dodać żelatynę - mieszać 

aż żelatyna się rozpuści. Na koniec wlać kawę i likier kawowy. Małe na-

czynia (np. filiżanki do kawy) przepłukać zimną wodą, nalać do nich cze-

koladowy płyn. Schłodzić w lodówce aż stężeje ( minimum 4 godziny). Po-

dawać schłodzone. Przed wyjęciem z naczynia, warto na chwilkę wstawić 

filiżanki do ciepłej wody – wystarczy je zanurzyć – żeby całość łatwiej 

było wyjąć na talerzyk. Ozdobić sezonowymi owocami lub wiórkami star-

tej czekolady (ciemnej lub białej). 

DARIA KUPCZYK 
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Wieści ze szkolnej biblioteki 
  

 

 W tym roku szkolnym zbiory naszej szkolnej biblioteki powiększyły się o kilkana-

ście tytułów, wśród których znalazły się lektury szkolne, komiksy, książeczki dla 

dzieci młodszych i książki poznawcze. 

Ze zbiorów korzystali wszyscy uczniowie,  chętnie wypożyczały też dzieci z od-

działów przedszkolnych. 

 Uczniowie wypożyczyli razem 503 książki ( średnia na ucznia 11, 97). 

 

Ilość książek wypożyczonych w poszczególnych klasach wygląda następująco: 

- kl. I – wypożyczono 69 książek ( średnia na ucznia 17,25), 

- kl. II- wypożyczono 73 książki ( średnia  8,11), 

- kl. III-  147 książek ( średnia 14,70), 

- kl. IV – 57 książek ( średnia7, 12), 

- kl. V- 75 książek ( średnia 15,00), 

- kl. VI- 82 książki ( średnia 8, 66). 

 

 

u przedstawiam wykres obrazujący aktywność czytelniczą uczniów: 
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NAJAKTYWNIEJSI CZYTELNICY  

W ROKU SZKOLNYM 

 2013/2014 

Martyna Błeszyńska (kl. VI) – 69 książek 

Kacper Kuźbik (kl. III) – 49 książek 

Patrycja Błaszczyk (kl. III) – 38 książek 

Julia Leszczyńska (kl. II) – 38 książek 

Aurelia Gąszczak (kl. I) – 35 książek 

Inga Garyga (kl. V) – 30 książek 

Warto czytać, bo: 
 

 „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. 

Wisława Szymborska 

 

"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów"  

Kartezjusz 

Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam 
książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem." 

                                                                 /przysłowie chińskie/ 

 

"Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto nie czyta, ten właściwie nie potrzebuje już 
głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji" 

                                                                     Billie Joe 

 

http://pl.wikiquote.org/wiki/Wis%C5%82awa_Szymborska
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Nasze wspomnienia szkolne 

    Raczej lubiłam chodzić do szkoły, choć były czasem takie dni, któ-

rych nie chcę pamiętać, lecz były i te dobre . Szkoła była dla nas jak 

drugi dom. Zawsze się tam coś działo. W 4 klasie mieliśmy więcej nau-

ki i obowiązków, ale najlepiej ją wspominam, ponieważ wtedy poznałam 

moją najlepsza przyjaciółkę. 

Sandra 

 

     Raczej średnio lubiłam chodzić do szkoły. Teraz zrozumiałam, że 

szkoła jest jak nasz drugi dom, bo tutaj spędzamy część swojego ży-

cia i poznajemy nowych przyjaciół. 

Małgorzata 

 

     Pomimo tego, iż chodziłam do tej szkoły zaledwie dwa lata, to mam 

z nią  związanych dużo miłych wspomnień. Z całą pewnością będę miło 

ją wspominać. 

Rita 

 

     Chociaż będę uczęszczał  teraz do innej szkoły, z pewnością będzie 

brakowało mi tej starej i często będę ją wspominał. 

Kurczak 

 

 

     Nigdy nie lubiłem się uczyć i chodzić do szkoły, ale w tej szkole by-

ło naprawdę fajnie.  Są tu dobrzy nauczyciele, którzy zawsze umieli 

pomóc w trudnych sytuacjach. 

Lolek 



Drodzy Tatusiowie, zróbcie ważne miny, 

 bo to piękna rola być głową rodziny.  
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Z okazji zbliżającego się Dnia Ojca 

           wszystkim Tatom 

składamy najserdeczniejsze 

 życzenia. 

Niech każdy dzień będzie radosny, 

Niech spełnią się w Wasze marzenia. 

 
                                          Zespół redakcyjny 



UŚMIECHNIJ SIĘ ! 

KĄCIK HUMORU I ROZRYWKI 
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Opracowała Daria 
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Quiz 

1.Kiedy jest zakończenie roku ? 

   A)29.06      W) 27.06    Z) 24.06  

 

     2.Kiedy została oddana  nasza szkoła ?  

    A) 1969r.      H) 1967r.     K) 1987r 

 

3. Ilu uczniów jest w naszej szkole ?  

    O) 67           K) 43            J)53  

 

4. Jak nazywa się ogródek dydaktyczny w naszej szkole ? 

    A) Szafirek       H) Krokus      E) Mak  

 

5. Jaki rocznik odchodzi ze szkoły podstawowej  do gimnazjum ? 

    U) 2000r.       I) 1999r.           C) 2001r. 

 

6.  Co to za kwiatek ?  

         J) Tulipan    G) Krokus      E) Stokrotka 

 

 

       7. Latem gorąca a jesienią 

deszczowa ? 

              O) Wiatr        E) Pogoda     W) Woda  

              

Opracowała  Sandra 



 

 Wielkimi krokami zbliża się koniec roku szkol-

nego. Niedługo pożegnamy naszych absolwen-

tów, wśród  których znajdą się dziewczęta z 

naszej szkolnej redakcji: Daria, Martyna i 

Sandra. 

   Serdecznie  dziękuję im za współpracę, czas poświęcony przy 

redagowaniu poszczególnych numerów naszego szkolnego pi-

sma, wielkie zaangażowanie i miłą atmosferę. 

 Życzę wielu sukcesów w nowych szkołach, samych  radosnych 

chwil i tylko słonecznych dni. 

 

                           Opiekunka gazetki Renata Nawrocka 

Zespół redakcyjny:  

Sandra Adamska, Martyna Błeszyńska, Daria Kupczyk, 

Kinga Prymas, Szymek Stempin 

 

    Opiekę sprawuje R, Nawrocka 

Nasz adres: 

uczniowskimpiorkiem@wp.pl 

W publikacji wykorzystano cliparty  zawarte w programie  Publisher firmy Microsoft oraz 

zdjęcia wykonane przez A. Jakubowską, J. Mortę i R. Nawrocką. 

 


