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Wydarzenia szkolne 

 
 

Powitanie wiosny 

 

20 marca 2015 roku witaliśmy 

wiosnę. Wszyscy uczniowie  naszej 

szkoły przeszli wtedy pół Teklinowa 

wołając: ,,Żegnaj zimo, witaj 

wiosno!”. Zrobiliśmy piękne 

marzanny, a gdy przyszliśmy do 

szkoły, to je spaliliśmy. Niektórym 

może było smutno, że je palimy, ale 

w końcu musi przyjść do nas wiosna, 

dość wszyscy mieli zimy, chociaż 

nie była mroźna.  

Gdy marzanny już spłonęły,  

wróciliśmy na zajęcia do szkoły. 

              

   Julka 

                                                                                            

 

 

                   

 

 

 

 



 Spotkanie z piłkarzami 

 

   26 marca 2015 roku o godzinie 14:00 uczestniczyliśmy w spotkaniu z 

piłkarzami WKS Śląsk Wrocław. Impreza ta odbyła się na sali gimnastycznej 

Gimnazjum nr.1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie. 

   Po wejściu na salę zajęliśmy miejsca na trybunach. Byliśmy zdziwieni 

wielkością sali sportowej. Na spotkanie przyjechało dużo dzieci i młodzieży z 

innych szkół. 

    Po ok. 1,5 godziny na salę weszli Mariusz Pawelec, Konrad Kaczmarek i 

Marco Paixao. Przywitaliśmy ich wielkimi brawami. 

   Na początku został ogłoszony konkurs internetowy, który polegał na 

umieszczeniu na facebooku zdjęcia z piłkarzami. Kto miał najwięcej lajków, ten 

mógł wygrać duplikat koszulki meczowej Śląska Wrocław. 

    Później była konferencja z piłkarzami, w czasie której 

zadawaliśmy im 

pytania. 

    Potem piłkarze rozdawali autografy. Następnie wyrzucali piłki z autografami 

do publiczności. 

   Na tym spotkanie się zakończyło.  Było dla nas  ekscytujące. 

                      

                                                                                                   Szymek 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Uroczyście 
obchodziliśmy 
Dzień Ziemi 
 
 22 kwietnia obchodziliśmy w 

naszej szkole Dzień Ziemi 

połączony z Dniem Przyjaciół 

Lasu. Tego dnia przyszliśmy 

ubrani w barwy ziemi, dominował 

kolor zielony. 
   Z samego rana zabraliśmy się do rysowania plakatów związanych tematycznie 

z obchodzonymi świętami. Następnie powiesiliśmy je na ścianach korytarza i 

stanowiły piękną dekorację. 

  Później spotkaliśmy się z panem Romanem Malikiem, który jest leśniczym. 

Opowiedział nam o swoje pracy. Przywiózł ze sobą 

ciekawe eksponaty. Były to poroża jelenia, sarny, daniela 

oraz wypchane zwierzęta: jenota, borsuka i dzika. 

W trakcie spotkania mogliśmy zadawać panu pytania na 

interesujące nas 

tematy z życia 

zwierząt i lasu. 

    Potem 

wystąpiły dzieci z 

przedszkola i klas 

1-3 z wierszykami 

i piosenkami o tematyce ekologicznej.  

 

 
    Z kolei panie ogłosiły wyniki konkursów: zbiórki makulatury, na 

najciekawszą gazetkę związaną z Dniem Ziemi oraz konkursu plastycznego 

„ Przyjaciel Lasu”. 



   W zbiórce makulatury najlepiej wypadła klasa VI. Uczniowie tej klasy zebrali 

80 kg makulatury. 

   Najciekawsza gazetkę miała klasa I. 

 W konkursie plastycznym nagrodzeni zostali uczniowie klasy I: Julia Adamska 

i Oliwier Bieda. 

Następnie wyruszyliśmy do naszego ogródka dydaktycznego „ Szafirek”, by 

posadzić zakupione przez nas rośliny. Dopisywała nam pogoda, było ciepło i 

przyjemnie, więc pracowaliśmy z ochotą. 

 Ten dzień był radosny, przyniósł nam wiele wrażeń.  

 

 

 

 

 

Cała Polska czyta dzieciom  

„Książki, to są najlepsi Twoi przyjaciele. Nie wyśmieją, nie zdradzą, 
a nauczą wiele.”    Jan Rak 

W tym roku szkolnym, tak jak w poprzednich latach, w naszej szkole odbywa 

się głośne czytanie różnych książek w ramach ogólnopolskiej akcji  „ Cała 

Polska czyta dzieciom”. 

 

  We wrześniu dzieciom z oddziałów przedszkolnych historię misia Uszatka 

czytała bibliotekarka p. Renata Nawrocka. 



          W marcu najmłodszych wychowanków 3 i 4-latków oddziału 

przedszkolnego. 

odwiedziła pani Aleksandra Walczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Teklinowie. Przeniosła dzieci do zaczarowanej krainy krasnali odczytując im  

bajkę pt. „Brodaczek”. 

 
  Kolejnym gościem, który przyjął nasze 

zaproszenie i odwiedził  oddziały 

przedszkolne 5-6-latków i 3-4-latków był 

pan Henryk Ogorzelski – sołtys Teklinowa.  

Odczytał przedszkolakom opowiadanie 

dotyczące bezpiecznego przechodzenia 

przez ulicę.  

8.04.2015r . naszą szkołę odwiedzili wyjątkowi goście, a mianowicie burmistrz 

Wieruszowa pan Rafał Przybył oraz wiceburmistrz pani Renata Świeściak.    
Przenieśli oni dzieci w zaczarowane krainy czytanych przez siebie opowiadań.

 
  Mamy nadzieję, że wszystkie te  miłe spotkania  przyczynią się do 

zainteresowania dzieci literaturą i zachęcą  je do sięgania po kolejne książki. 

  



                                           

Nasz udział w konkursach 

 

Powiatowy Festiwal 

Piosenki o Zdrowiu 
 
     10 kwietnia odbył się w Domu Kultury  
w Wieruszowie Powiatowy Festiwal 

Piosenki o Zdrowiu.   
Głównym celem tego 
konkursu było kształtowanie   
u dzieci postaw 
odpowiedzialnych za własne 
zdrowie. 
   W festiwalu wzięło udział 
17 zespołów. My też w nim 

wystąpiliśmy. 
  Występy oceniało jury  w składzie : Beata Gajewska- przewodnicząca komisji 
(pracownik PSSE w Wieruszowie) , Anna Mrugała- członek komisji ( pielęgniarka 
środowiska nauczania i wychowania )   
 oraz Krzysztof Bezen – członek komisji ( muzyk, dyrektor Przedszkola nr 1 w 
Wieruszowie). 
  
  Wykonaliśmy  piosenkę pod tytułem ,, Ocalmy kolorowy świat ”.  
Słowa do piosenki napisała pani Renata Nawrocka , muzycznie przygotował nas 
pan Marcin Sobczak,  a piękne spódnice zaprojektowała i przygotowała pani 
Irena Kopacka, za co serdecznie dziękujemy. 
     Nie zajęliśmy żadnego miejsca ,  ale dobrze bawiliśmy się . Mogliśmy 
podziwiać występy naszych kolegów i koleżanek z powiatu. 
       Oprac. Weronika 



 

Uczniowie z Teklinowa wśród 
laureatów Konkursu 
Wielkanocnego 
 

 

    Po raz kolejny Wieruszowski Dom 

Kultury zaprosił m.in. uczniów szkół 

podstawowych do udziału w Konkursie 

Wielkanocnym o zasięgu 

powiatowym.  Warunkiem uczestnictwa 

w konkursie było wykonanie pisanki lub 

stroika wielkanocnego dowolnej wielkości, dowolną techniką, z 

wykorzystaniem różnorodnych materiałów (z wyłączeniem gotowych, 

zakupionych elementów). 

       Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w WDK podczas Jarmarku 

Wielkanocnego w dniu 28 marca o godzinie 12:00. 

W kategorii szkół podstawowych Kinga Prymas z klasy V zajęła II 

miejsce, Inga Garyga z klasy VI – III miejsce, a Julia Adamska i Paweł 

Prymas – oboje z klasy I - zasłużyli na wyróżnienie. 

Laureaci otrzymali z rąk Pana Rafała Przybyła -

 Burmistrza Wieruszowa  okolicznościowe 

dyplomy i nagrody rzeczowe. Społeczność 

teklinowskiej szkoły jest dumna z laureatów, 

cieszy się z ich osiągnięć i gratuluje sukcesu!!! 

                                Tekst i foto: Jolanta Morta – 

n-l plastyki 
 

 

 
 

http://spteklinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/133766/uczniowie_z_teklinowa_wsrod_laureatow_konkursu_wielkanocnego
http://spteklinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/133766/uczniowie_z_teklinowa_wsrod_laureatow_konkursu_wielkanocnego
http://spteklinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/133766/uczniowie_z_teklinowa_wsrod_laureatow_konkursu_wielkanocnego


 
 
 
 

  Konkursy  zorganizowane przez 
Sanepid w Wieruszowie 
 
     Jak co roku wzięlismy udział w konkursach organizowanych przez Stację  
Sanitarno- eEpidemiologiczną w Wieruszowie. 
Jeden z konkursow  przeznaczony był dla uczniów klas 4-6. Był to konkurs 
literacki pt. „ Przepis na zdrowie”. Aby wziąć w nim udział należało 
samodzielnie napisać wiersz prozdrowotny dotyczący profilaktyki chorób płuc. 
  Nasza koleżanka z kl. 5- Kinga Prymas zdobyła w tym konkursie II miejsce. 
 Następny był konkurs plastyczny „ Proszę nie pal”.W ramach tego konkursu  
należało wykonać 
plakietkę 
ilustrującą temat 
pracy. Tu niestety, 
nie udało nam się 
zająć żadnego 
miejsca.  
 
   Dla 
przedszkolaków  
Sanepid ogłosił 
konkurs, w ramach którego dzieci samodzielnie miały wykonać maskotki Eko-
Dinusie. Prace należało wykonać z materiałów poddających się recyklingowi, 
ponadto Eko-Dinusie miały promować różne hasła antynikotynowe. 
             Mikołaj Szkudlarek zajął w nim II miejsce.  
 

Wyniki konkursu SKO 
W marcu odbył się konkurs plastyczny zorganizowany przez opiekunkę SKO . 
Zadaniem uczniów było wykonanie odznaki związanej tematycznie z hasłem „ 
Odznacz się w oszczędzaniu” 
Pierwsze miejsce zdobyła Julka Adamska z kl. I. Drugie zdobył Oliwier Bieda z kl. 
I, a III miejsce przypadło Julce Domagale z kl. III. 
Wyróżnienia otrzymali:  Szymek Pachołek i Nicola Brylak- oboje z klasy I. 



 
 

 
 
VII GMINNY KONKURS PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNY

 
    Tradycyjnie jak co roku w naszej szkole odbył się VII GMINNY KONKURS 
PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY dla klas trzecich. Głównym celem konkursu było 
stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich wiadomości i 
umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej oraz uwrażliwienie 
na problem ochrony środowiska naturalnego. Uczniowie wykazali się dużą 

http://spteklinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/136166/vii_gminny_konkurs_przyrodniczo__ekologiczny
http://spteklinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/136166/vii_gminny_konkurs_przyrodniczo__ekologiczny


wiedzą i umiejętnościami.  
   Pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Oszczęda ze Szkoły Podstawowej w 
Wieruszowie Nr 1, drugie Paulina Moś ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
Wieruszowie, trzecie Kinga Fidelak, reprezentantka naszej szkoły. 
   Wyróżnienie otrzymała Natalia Sowa ze Szkoły Podstawowej w Pieczyskach. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a wychowawcom dziękujemy za 
przygotowanie uczniów do konkursu. 
      Organizator konkursu M.Sienkiewicz 

 

Wizyta w bibliotece pedagogicznej 

 

 
    

 kwietnia udaliśmy się z 
wizytą do Biblioteki 
Pedagogiczne w Wieruszowie. 

Tam obejrzeliśmy wystawkę 
przygotowana z okazji 
Międzynarodowego Dnia Książki dla 
dzieci. 
    Później bibliotekarka- pani 
Elżbieta Żłobińska opowiedziała nam 
o życiu i twórczości baśniopisarza- 
Hansa Chrystiana Andersena. 
Następnie rozwiązywaliśmy quiz 
związany z baśniami tego pisarza. 
Całkiem dobrze poradziliśmy sobie z 
pytaniami. Okazało się, że znamy 
utwory Andersena. 

    Pod koniec wizyty dyrektor 
biblioteki- pani Mirosława Żyła  
zapoznała nas ze swą pracą. 
Dowiedzieliśmy się, kto może 
korzystać ze zbiorów 
zgromadzonych w bibliotece, 
zobaczyliśmy warsztat pracy pań 
bibliotekarek i obejrzeliśmy 
wystawki książek. 
                                                    
Spotkanie przebiegło w miłej 
atmosferze. 
 
                                            Red. 
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Rozmawiamy o naszym hobby 

 
Niedawno na lekcji języka polskiego rozmawialiśmy o naszych 
zainteresowaniach, naszym hobby. Okazało się, że każdy z nas czymś się 
interesuje. Oto co napisali nam o swoim hobby  koleżanki i koledzy. 
 
  Nazywam się Natalia. Mieszkam w Jutrkowie. Chodzę do Szkoły Podstawowej 
w Teklinowie.     
   Moje hobby to taniec. Interesuje się nim od zawsze. Od niedawna  zaczęłam 
chodzić na kurs tańca. Ćwiczę figury na kursie i w domu. Chcę zostać tancerką.   
    Myślę, że moje marzenie się spełni.  

 
 Mam na imię Mateusz. Liczę sobie 10 lat. 
Mieszkam w Jutrkowie. 
Interesuję się zwierzętami prehistorycznymi, a 
najbardziej smilodonem.     Zainteresowałem się 
nim po obejrzeniu filmu w telewizji. Bardzo lubię 
rysować te zwierzęta. 
  W przyszłości chciałbym zostać archeologiem i 
wykopać dinozaura. 
 
 Jestem Konrad. Mieszkam w Teklinowie. Chodzę do czwartej klasy. Interesuję 
się piłką nożną. Zainteresowałem się nią, gdy miałem 4 lata. Teraz prawie 
codziennie wychodzę na dwór i ćwiczę grę w piłkę. Jestem w tym dobry. 

 
  Mam na imię Julka. Chodzę do czwartej klasy szkoły podstawowej. 
Moje hobby to taniec i śpiew. Od niedawna zaczęłam chodzić do szkoły tańca i 
bardzo ją lubię. 
  Na razie nie mam żadnego osiągnięcia, oprócz występu przed szkolną 
publicznością. 
  W przyszłości chciałabym wystąpić na scenie i coś fajnego zatańczyć. 
  

 
         

„Jest jedna 
zasadnicza rzecz 

określająca 
wyjątkowość 

człowieka- pasja”. 
 

 
 



     Nasz kolega z klasy I tez ma swoją pasję. Przeprowadziliśmy z nim krótki 
wywiad na ten temat. 
 

 
- Cześć, czy możemy przeprowadzić z tobą wywiad ? 

- Tak. 

-  Jak długo zbierasz karty piłkarskie ? 

- Zbieram je już od 3 lat . 

- Od kogo dostałeś pierwszą kartę ? 

- Pierwszą kartę dostałem od mojego taty. 

- Ile aktualnie masz kart z piłkarzami ? 

- Moja kolekcja wynosi ponad 100 sztuk. 

- Dlaczego zbierasz karty z piłkarzami  ? 

- Zbieram je, ponieważ lubię piłkarzy . 

- Czy twoje hobby są związane z twoim zawodem , który będziesz wykonywał 

w przyszłości ? 

- Tak interesuję się tym, dlatego chcę zostać piłkarz

 
                                                          Opr . Weronika Piasecka i Kinga Prymas  



 

 

 

               Przepis na 
dobry humor 
 

 
 
 
 
 

Składniki: 
pięć szerokich uśmiechów 
promyk wiosennego słońca 
garść dobrych słów 
łyżka życzliwości 
kilka kropel różanego zapachu 
 
Sposób przyrządzenia: 
 
Wszystkie składniki wrzucić do kolorowej, szklanej miski. Wymieszać dokładnie. 
Pozostawić na ok. godzinę, by wszystkie produkty dobrze się ze sobą połączyły. 
Następnie wyłożyć na talerzyki, udekorować poziomkami lub innymi owocami. 
 Spożywać jak najczęściej. 
 
 

                   Smacznego! 
 
                        



Us miechnij się! 
 

 
 
 

  
Oprac. Natalia 
 
 
  



 
 

 

 Zespół redakcyjny szkolnej gazetki  

tworzą uczniowie klasy IV i V:  

 

Patrycja Błaszczyk  

Czarek Brylak  

Julka Makieła  

Kinga Kacyna  

Weronika Piasecka  

Kinga Prymas  

Natalka Stempin 
                  Opiekę sprawuje p. Renata Nawrocka 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W publikacji wykorzystano zdjęcia M.J. Morty 

R. Nawrockiej i cliparty z programu 
Word Microsoft Office. 


