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1 września- uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 

18 września- sprzątanie świata 

28 września ognisko – święto pieczonego ziemniaka 

30 września- Dzień Chłopaka 

14 października -Dzień Edukacji Narodowej 

21 października-  rozstrzygnięcie Szkolnego  Konkursu 

Plastycznego  ,, Owocowo- warzywne cudaki’’ 

27 października- uroczyste ślubowanie uczniów klasy 

pierwszej 

 

 

 

Wszystkim czytelnikom naszego szkolnego pisemka 
życzymy dobrego humoru na jesienne dni, 

 wiele optymizmu i życzliwości ludzkiej. 
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Witamy nowy rok szkolny 

  1 września spotkaliśmy się w naszej szkole po wakacjach, 
 aby z nową energią zacząć się uczyć.  
      Wszyscy zgromadziliśmy się na korytarzu szkolnym, na którym widniał 
napis„ Już za rok  wakacje”, co  wprawiło nas w doskonały nastrój. 
  Po chwili wyszła do nas pani dyrektor i życzyła nam wielu sukcesów w nowym 
roku szkolnym.  
  Później poszliśmy do swoich klas i cieszyliśmy się, że spotkaliśmy się z swoimi 
kolegami i koleżankami.    
     Po rozmowie  z naszymi wychowawcami,  dostaliśmy nowe plany lekcyjne 
 i radośnie wróciliśmy do domu. 

 
Opr. Natalia Stempin 

Fot. R.Nawrocka 
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Policjant u pierwszoklasistów 

 10 września do naszej szkoły, a głównie do pierwszej klasy, przyjechał policjant 

Komendy Powiatowej w Wieruszowie. R. Szkudlarek w ramach akcji ,,Tu jest 

bezpiecznie! Powiat Wieruszowski”. Uczniowie porozmawiali z policjantem 

 na temat bezpieczeństwa na drodze. Otrzymali opaski na rękę i naklejki 

odblaskowe.  

   Mamy nadzieję, że otrzymane prezenty nie schowają do szuflad, lecz będą 

nosić i dzięki temu staną się lepiej widoczni na drodze i poczują się bezpieczniej. 

Opr. Patrycja Błaszczyk 

 

Fot. R. Nawrocka 

Dzień pieczonego ziemniaka 

    16 września 2015 roku w naszej szkole odbyło się ognisko z okazji Święta  

pieczonego ziemniaka. Na początku nauczyciele rozpalili ognisko, które dla 

bezpieczeństwa otoczone było kamieniami. 

     Po rozpaleniu drewna zabraliśmy się do pieczenia kiełbasek. Gdy  się upiekły, 

ze smakiem zajadaliśmy się nimi. Następnie uczennice samorządu 

uczniowskiego przygotowały konkursy , w których chętnie braliśmy udział. 

Zbieraliśmy i sadziliśmy ziemniaki, bawiliśmy się w wykopki. 
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    Na początku do 

zabawy przystąpili starsi 

uczniowie a następnie 

dzieci z młodszych  klas. 

Wszyscy uczniowie 

biorący udział w zabawie 

zostali poczęstowani  

cukierkami. Później 

wszyscy pojechaliśmy 

 do swoich domów. 

Oczywiście wcześniej 

ugasiliśmy ognisko. 

 

                                                                                          Opr. Kinga Prymas 

Fot. R. Nawrocka 

Sprzątamy świat 

  Po raz kolejny przyłączyliśmy się  do ogólnoświatowej akcji.  

W tym roku sprzątaliśmy pod hasłem WYPRAWA-POPRAWA. 

  Jak zwykle wyruszyliśmy do pobliskich lasów, wędrowaliśmy polnymi 

drogami i sprawdzaliśmy teren w pobliżu szkoły. 

   Niestety, znów nazbieraliśmy sporo śmieci. 

 

Red. R. M. 

 

 

fot. R. Nawrocka  
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Wybraliśmy Radę 

Samorządu 

Uczniowskiego 

 28.09.2015 roku odbyły się w 

naszej szkole wybory do 

zarządu Samorządu 

Uczniowskiego.  

W wyniku naszego głosowania 

przewodniczącym został 

Mateusz Kupczyk z klasy 5, zastępcą Julia Makieła z klasy 5 , skarbnikiem 

Kinga Prymas z klasy 6. Pozostali kandydaci utworzyli sekcję porządkową i 

dekoracyjną.  

                               Opr . Weronika Piasecka, fot. R. Nawrocka 
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Dziś życzeń wiele 

  dla was nauczyciele… 

 

  14 października na korytarzu  

szkolnym odbyła się uroczystość 

 z okazji Dnia  Edukacji Narodowej.  

Udział w niej wzięli: nauczyciele, zaproszeni goście, sołtys i przedstawiciele 

Rady Sołeckiej oraz wszyscy uczniowie.  
     Na początku apelu zaśpiewaliśmy hymn narodowy. Następnie przemówiła 

pani dyrektor. Złożyła życzenia 

pracownikom oświaty i nagrodziła 

niektórych 

 z nich. Potem z życzeniami wystąpili sołtys 

– pan H.Ogorzelski i panie z Rady Rodziców. 

Później pani dyrektor oddała głos dzieciom. 

Uczniowie śpiewali piosenki, recytowali 

wiersze, odgrywali  humorystyczne scenki. 

Na koniec przedszkolaki zatańczyły układ 

do piosenki ,, Ugi bugi” . 

     W czasie uroczystości panowała miła 

atmosfera, było wesoło i 

przyjemnie. Wszyscy opuścili 

szkołę w dobrych humorach. 

                                                                                                      

Ucz.klasy 6  

fot. R. Nawrocka 
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Finał owocowo-warzywnych cudaków 

21 października 2015r.  nagrodzono zwycięzców Szkolnego Konkursu 

Plastycznego „Owocowo-warzywne cudaki”. 

Konkurs skierowany był dla uczniów klas I-VI. Jego celem było rozwijanie 

kreatywności dzieci, promowanie edukacji emocjonalnej, promowanie 

otwartości na nowe przeżycia, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń 

artystycznych dzieci.                                          

Nie przypadkowo konkurs został zorganizowany jesienią. Jest to chyba 

najlepsza pora  na tworzenie owocowo-warzywnych cudaków. Niektórzy 

uczniowie wykorzystali ten niezwykły  jesienny  czas i stworzyli z darów tej 

barwnej pory roku (między innymi z owoców i warzyw) przepiękne cudaki-

zwierzaki. Na podium znalazła się kaczka, łabędź, delfinki. Nagrodzone dzieła 

plastyczne ocenione były według następujących kryteriów: oryginalność 

pomysłu, zbieżność  z tematyką, atrakcyjność dla odbiorcy. Zwycięzcy wykazali 

się  niebywałą kreatywnością, ich prace zachwyciły uczniów  i nauczycieli naszej 

szkoły. 

Laureatami konkursu zostali: 

I miejsce: Zuzia Kukuła  z klasy I oraz Julia Adamska z klasy II; 

II miejsce: Amelia Pawelczyk – 

uczennica kl. II; 

III miejsce: Oskar Białecki z 

klasy II. 

Zwycięzców ucieszyły bardzo 

ładne nagrody, które 

ufundował pan Jerzy Przybył - 

radny powiatowy. 
 

 

  Tekst i zdjęcia: Jolanta Morta 
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Ślubowanie 

pierwszoklasistów  

    We wtorek 27.10.2015 w naszej szkole 

miało miejsce uroczyste ślubowanie,  

do którego przystąpiło   dwanaścioro 

pierwszoklasistów. 

     Na początku  p R. Nawrocka 

przywitała wszystkich obecnych na 

uroczystości. Potem pierwszoklasiści 

prezentowali to, czego się do tej pory nauczyli: piosenki, wierszyki i taniec.  

    Później musieli zaliczyć test sprawności i umiejętności. Otrzymali zadania z 

gimnastyki, matematyki i z języka polskiego. A na koniec musieli, uśmiechając 

się, wypić sok z cytryny.  

      Wszyscy uczniowie przeszli pomyślnie testy i po chwili zostali pasowani na 

uczniów Szkoły Podstawowej Teklinowie. Otrzymali pamiątkowe dyplomy i 

słodkości od rodziców. 

Opr. Kinga Kacyna 

 

fot. R.Nawrocka 
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Nasi milusińscy 

4 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej to okazji 

postanowiłyśmy przedstawić zwierzątka, które znajdują się w naszych domach i 

które bardzo kochamy. 

Oto kotek Łatek. Liczy sobie 

ok. trzech lat. Znalazłam go 

zimą w okolicy naszej szkoły. 

Ponieważ przez tydzień nikt 

się nim nie interesował, 

zabrałam go do domu.  

Początkowo był trochę 

agresywny, często drapał 

ostrymi pazurkami. Teraz 

złagodniał.  

Cały dzień śpi.  Wieczorem wychodzi  na łowy i wraca nad ranem, najczęściej z 

upolowaną zdobyczą. Łatek lubi skakać po drzewach i ocierać się o nogi 

domowników.  

                                      R. M. 

 

  Moje zwierzątko wabi się 

Bamberek. Dostałam go od cioci na 

Dzień Dziecka. Ma około 5 tygodni. 

Jest  mieszańcem  o czarno- 

brązowo-białej  sierści. Najbardziej 

lubi jeść kości z mięsem i domowe 

jedzenie. Śpi w korytarzu w naszych 

butach. Bardzo lubię się z nim bawić, 

a on ze mną. 

Opr. i fot. Patrycja Błaszczyk 
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Moje zwierzątko nosi 

imię  Bieluś. Jest perskim kotem. Lubi się ze mną bawić.  Kotek jest biały, ma 

czarny ogonek i łatkę na łebku. Bardzo lubi się tulić do kogoś. 

Bieluś  ma około roku. Jego ulubione jedzenie to karma i szynka. Czasami śpi ze 

mną, lecz częściej spędza czas na korytarzu.  

    Kocham swojego kotka. 

Opr. i fot. Natalia Stempin 

 

 

 

Mój pies wabi się Alex, ma 2 latka . Jest on pieskiem mojej suni Saby, która 

uciekła mi w Sylwestra. Aleks miał brata, ale on zdechł jeden dzień po 

urodzeniu. Niedługo po tym znikła jego mama, wtedy miał 6 miesięcy.  
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  Razem z bratem opiekowałam się Aleksem jak najlepiej  potrafiliśmy . W  tej 

chwili Alex waży prawie 60 kilo. Cały czas by poświęcały na zabawę , bardzo lubi 

bawić się z kurami. 

   Mój pies ma 2 kuzynów, bez których nie miałby tyle zabawy . Żyje  również 

jego ciocia, ma ona 5 lat. Mój tata kupił psom  zabawki . Zawsze, gdy 

przychodzę do domu, one na mnie czekają przy furtce, a jak już wejdę, to 

skaczą na dwóch łapkach.  

Alex potrzebuje dużo opieki, którą mu zapewniam . 

 

Opracowanie  i zdjęcia  Weronika Piasecka 

 

 

 

 

 

Jestem Zuzka, też chcę 

zostać celebrytką. 
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Wywiad z weterynarzem 

- Dzień dobry, czy zechce Pani się przedstawić naszym czytelnikom? 

- Witam, nazywam się Magdalena Szkudlarek i jestem lekarzem weterynarii. 

- Jakimi zwierzętami Pani się zajmuje?  

- Zwykle są to zwierzęta towarzyszące człowiekowi takie jak pies, kot, chomik 

czy królik miniaturowy, ale potrzebującej krowie czy świni również nie odmówię 

pomocy. 

- Czy operuje Pani zwierzęta? 

- Tak, przeprowadzam zabiegi. 

-  Czy lubi Pani swoją pracę?   

- Oczywiście! 

- Co jest najtrudniejsze w pracy lekarza weterynarza?  

- Myślę, że konieczność spotykania się z często ogromnym 

cierpieniem   pacjentów. A także umiejętność zachowania 

tak zwanej zimnej krwi i opanowania w sytuacjach 

stresowych. 

- Czy Pani praca jest niebezpieczna? 

- Kontakt ze zwierzętami, szczególnie tak dla nich niekomfortowy jak kontakt z 

lekarzem na pewno niesie ze sobą pewne zagrożenia, także kontakt z lekami i 

innymi substancjami  oraz narzędziami używanymi w mojej pracy może być 

niebezpieczny. Wydaje mi się jednak, że przestrzegając pewnych zasad i 

zachowując ostrożność, można to ryzyko znacznie zmniejszyć. 

- Czy długo trzeba się kształcić, by wykonywać Pani zawód? 

- W szkole – 5,5 roku. Praktycznie – przez całe życie. 

- Czy mogłaby Pani krótko powiedzieć nam, jak się zachować, kiedy zaatakuje i 

pogryzie nas nieznane zwierzę, np. bezdomny pies? 
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- Po pierwsze , nie należy działać na własną rękę, tylko czym prędzej udać się na 

pogotowie, ponieważ tylko właściwie udzielona pomoc może nas uchronić 

przed poważnymi konsekwencjami pogryzienia. W miarę, jak to możliwe, 

należy ustalić, czy pies ma właściciela i czy był szczepiony przeciwko  

wściekliźnie. Jeśli zwierzę jest bezdomne, należy, jeśli to możliwe, określić 

miejsce jego przebywania.  Szczegóły postępowania w takich sytuacjach w 

dużej mierze zależą od stopnia pokąsania, jednak udając się po pomoc do 

specjalistów, wybieramy jedyną słuszną drogę w tej sytuacji i mamy pewność 

prawidłowości podjętych działań. 

- Jakie rady dałaby pani ludziom, którzy chcą nabyć kota lub psa? 

- Przede wszystkim posiadanie psa czy kota nie może być kaprysem. To duży 

przywilej, ale także obowiązek. Musi być to decyzja przemyślana i podjęta 

jednogłośnie przez wszystkich domowników, ponieważ jest nieodwołalna. 

Bardzo istotne jest także przeanalizowanie swojego trybu życia, możliwości 

lokalowych i finansowych i dopasowanie do nich rasy, szczególnie psa, którego 

chcemy powitać w naszej rodzinie. Ważne jest, skąd pochodzi nasz nowy 

przyjaciel, czy hodowla, w której przyszedł na świat nie jest miejscem ogólnie 

mówiąc nieprzyjaznym dla zwierząt, ponieważ jest wiele miejsc, w których 

ludzie żądni zysku w okrutny sposób łamią prawa zwierząt, a takie miejsca 

należy likwidować, nie można godzić się na okrucieństwo wobec zwierząt!  

Jeśli jest to nasz pierwszy pupil lub nie jesteśmy przekonani, czy mamy 

odpowiednią wiedzę , jak zaopiekować się zwierzątkiem ,należy poprosić o 

pomoc fachowca – hodowcę, lekarza weterynarii lub innego, doświadczonego 

właściciela.  

Z pieskim lub kotkiem należy udać się do lekarza weterynarii w miarę szybko, 

żeby nie pominąć istotnych szczepień czy odrobaczania oraz kontroli stanu 

zdrowia naszego przyjaciela. 

- Dziękujemy za udzielenie nam wywiadu. 

-To ja dziękuję, było mi bardzo miło. 

 

                                             Pytania do wywiadu przygotowała Natalia
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Oglądamy spektakle teatralne 

 

  Tak jak w ubiegłym roku również 

teraz   uczestniczymy w projekcie 

 „  Internetowy Teatr  dla Szkół”. 

  We wrześniu   obejrzeliśmy  

spektakl pt. „ O krasnoludkach 

 i sierotce Marysi”  na podstawie 

baśni M. Konopnickiej.  

Wyreżyserował go  Jan Tomaszewicz. 

Przedstawienie  wystawili aktorzy 

Teatru im. J. Osterwy 

 w Gorzowie. Udział w nim  wzięły też dzieci ze studia teatralnego. 

  Aktorzy przedstawiający baśniowe postacie mieli barwne, ciekawe kostiumy. 

Bardzo  podobała nam się  muzyka i scenografia. Mimo że sztuka trwała 120 

minut, wcale się nie nudziliśmy. 

Dobrze, że mogliśmy znów przenieść się w niezwykły świat teatru. 

         Red. R. M. 

fot. R. Nawrocka 
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Informacje z biblioteki 

  Nasza szkolna biblioteka zakwalifikowała 

się do programu „ Czytam sobie w 

bibliotece”, dzięki czemu znaleźliśmy się 

wśród 900 bibliotek, które promują 

czytelnictwo wśród dzieci 5-8-letnich. 

   Dzięki uczestnictwu w akcji nasza  

biblioteka wzbogaciła swoje zbiory o 

książeczki  z serii „ Czytam sobie” 

 z wydawnictwa Egmont . 

We wrześniu  piętnaścioro dzieci w wieku 

6-7 lat wzięło udział w spotkaniu z 

bibliotekarką szkolną, w czasie którego 

pani R. Nawrocka zapoznała dzieci z książeczką pt. „ Syrop maga…”. 

   Wcześniej pani A. Broda – nauczycielka historii wyjaśniła dzieciom, kim był 

sułtan i pokazała budowle charakterystyczne dla kultury tamtego regionu.  

  Po rozmowie na temat treści książki dzieci tworzyły z gotowych sylab 

czarodziejskie słowa. Ta zabawa bardzo im się podobała.  

   Fot. R. Nawrocka 

 

Fot. R. Nawrocka 
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         Czego lubimy słuchać , co lubimy oglądać ? 

Niedawno  przeprowadziliśmy  sondę na temat ulubionych 

programów i piosenek. Zapytaliśmy o to kilka osób. Oto co 

odpowiedziały: 

 

Julka Makieła : Uwielbiam piosenkę, która nosi tytuł ,, Bad 

Blood‘’. Autorką tej piosenki jest Taylor Swift. Mój ulubiony serial to „Szkoła”. 

 

Natalia Stempin: Moją ulubioną piosenką jest ,, Dark House”  w wykonaniu 

Katty  Perry, natomiast  serialem ,, Szpital”. 

 

Patrycja Błaszczyk:  Moim ulubionym serialem jest film „M jak miłość”, a 

piosenką  ,,Supergirls”. Lubię piosenkarkę Annę Naklab. 

 

Kinga Kacyna: Uwielbiam piosenkę pt.,,Nieodporny rozum’’ w  wykonaniu 

Eweliny Lisowskiej. Chętnie oglądam  serial ,,Pierwsza Miłość’’. 

 

Weronika Piasecka : Uwielbiam piosenkę pt. ,, Naucz mnie ‘’ w wykonaniu 

Sarsy i serial ,, Policjantki  i Policjanci ”. 

 

O ulubione filmy i utwory muzyczne zapytaliśmy również kilku nauczycieli. 

 

Pan Cezary Cichecki: Lubię muzykę rock. Uwielbiam serial ,,Gra o tron”. 

 

 Pani Angelika Broda:  Lubię piosenkę ,,By Your Side” w wykonaniu Shade. 

Jednym z filmów, który mi  się spodobał było ,,Pożegnanie z Afryką”. 

 

Pani Renata Nawrocka:  Chyba nie mam jednej ulubionej piosenki. Chętnie 

słucham utworów Ewy Demarczyk i Czesława Niemena. Filmem, który mogłaby 

często oglądać są „ Noce i dnie” w reżyserii Antczaka.  

 

 

                                                                Oprac. Kinga 
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Rozwiąż quiz. Litery umieszczone przy 

prawidłowych odpowiedziach ułożą się 

w rozwiązanie zagadki. 

 

1. Jak kiedyś  nazywała się kukułka? 

p. bocian                g. gżegżółka                      c. jaskółka 

       2. Chodzi  wspak i nazywa się … 

            r. rak                            b. krab                              s. żółw 

       3. Najsmutniejsze drzewo 

              k. brzoza                   m. oklapnięty buk             z. płacząca wierzba 

        4. Miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Kobiet 

              s. grudzień                y. marzec                           e. styczeń  

        5. Noszą je kobiety zamiast spodni 

               n. dżinsy                j. suknia balowa                   b. spódnica  

          6. Lekarz, który leczy zwierzęta 

            y. weterynarz             w. laryngolog                      z. okulista  

 

                    Opr. Patrycja Błaszczyk i Julia Makieła 
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 Kącik humoru      

 

 

 

 

                                                                                     Oprac. Kinga Kacyna i Natalia Stempin 
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W tym roku szkolnym 

zespół redakcyjny 

szkolnej gazetki  

tworzą uczennice 

 klasy V i VI:  

 

Patrycja Błaszczyk  
Julka Makieła  
Kinga Kacyna  
Weronika Piasecka  
Kinga Prymas  
Natalka Stempin  
 
Opiekę sprawuje R. Nawrocka 

 

 

 

 

       Nasz adres: uczniowskimpiorkiem@wp.pl 
 

 

 

 

 

 

W publikacji wykorzystano  

  cliparty z programu Word Microsoft Office 

 


