
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

        Gazetka Szkoły Podstawowej  
                     w Teklinowie

               Nr 3 

     styczeń/luty 2016 r. 

 
W tym numerzem.in.: 
- wydarzenia szkolne 
- rozstrzygnięcie konkursów szkolnych 
- informacje z biblioteki szkolnej 
- nasza twórczość literacka i plastyczna 
-przepis na pyszna i zdrową sałatkę 
-kącik rozrywki 

Dekoracja wykonana przez p. M. J. Mortę 



Wydarzenia szkolne 

 
W trosce o nasze bezpieczeństwo 
Dnia 26.01.2016r do naszej szkoły przyjechał policjant. Przybył , aby ostrzec nas 
przed zagrożeniami, jakie czyhają na nas w czasie ferii. Zaprezentował nam też 
różne akcesoria, których używają policjanci w swej pracy  i wytłumaczył do 
czego służą.  
               Oprac. Julka Makieła 

 

 
 

Przedstawianie dla zdrowia 
   Dnia 29 stycznia 2016rspotkaliśmy się z aktorami , którzy zaprezentowali 
przedstawienie pt.,Pimpuś Sadełko w krainie witaminek”.  
Bohaterowie: Witaminka, Pimpuś i Policjant uczyli nas, jak się zdrowo odżywiać 

i jak dbać o higienę osobistą. 
 W czasie przedstawienia świetnie się 
bawiliśmy . Panowała radosna 
atmosfera. 

Opr. Natalia Stempin 
 

 
 
 
 
 
 



Zabawa choinkowa 
   30 stycznia bawiliśmy się 
wesoło podczas zabawy  
choinkowej, która miała miejsce 
na sali OSP w Teklinowie. Imprezę 
tę zorganizowała Rada Rodziców 
razem z Radą Sołecką.  
   Na samym początku uczniowie 
każdej z klas zaprezentowali 
choreografię do wybranej  

przez siebie piosenki. Najbardziej rozbawił nas  występ klasy trzeciej i dziewczyn  
z klasy szóstej. 
Dziewczyny ubrane w stroje strażackie przedstawiły scenkę do parodii 
piosenki,, My Słowianie” . 
   Następnie wystąpiły dziewczęta ze Studia Nagrania Piosenki z WDK-u, które 
zostały do nas  zaproszone przez organizatorów choinki. Ich występy bardzo 
nam się spodobały.  
    Potem bawiliśmy się prze muzyce, którą przygotowali dla na s koledzy Patryk 
i Krystian. W trakcie zabawy wybraliśmy króla i królową Balu. Zostali nimi 
Kacper Kamler z przedszkola i Aurelka 
Gąszczak z klasy trzeciej. 

 
W przerwie przyglądaliśmy się sztuczkom magicznym wykonywanym  
rzez Krystiana. Jak zwykle mogliśmy liczyć na smaczny posiłek przygotowany 
przez nasze mamy. 
      Podczas zabawy choinkowej dopisywały nam dobre humory, bawiliśmy się 
wesoło i w radosnym nastroju opuściliśmy salę strażacką.  
                            Oprac. Kinga P, fot. R. Nawrocka 



Zabawa 

walentynkowa 

 
    W ostatni dzień przed 
rozpoczynającym się okresem 
postu  bawiliśmy się  wspólnie 
na przerwach przy muzyce, 
którą przygotowali dla nas 
szkolni 
 DJ- e: Konrad i Mateusz. 
    Ponieważ 14 lutego 

obchodzimy walentynki, to z tej  okazji wykonywaliśmy kartki walentynkowe, 
na których pojawiały się słowa mówiące o naszej sympatii do koleżanek 
 i kolegów, a także do  nauczycieli.  
     Tego dnia działała w szkole poczta walentynkowa, przy pomocy której 
mogliśmy wymienić się  kolorowymi kartkami z życzeniami. 
          Red. 

 

 

 

Fot. J.Morta 



 Konkursy i zawody 
 

Zawody tenisa stołowego 
W styczniu  nasi koledzy i koleżanki 

Julia Makieła 
Kinga Kacyna 

Mateusz Kupczyk 
                          Mateusz Juszczak 
 pojechali na Zawody Tenisa Stołowego do Szkoły nr 2 im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego  w Wieruszowie. Udział w zawodach brały cztery  szkoły. Każda 

wystawiła  po dwie pary uczniów.  
Dziewczyny z naszej szkoły  zajęły 
2. miejsce, a chłopcy 3.  Cieszymy 
się z ich sukcesu. 
 

Oprac. Julka Makieła 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Czytamy i tworzymy – 
konkursy plastyczne związane z czytelnictwem  
 

   W styczniu 2016 r. rozstrzygnięto  konkurs plastyczny „ Mój ulubiony bohater 
literacki” zorganizowany w ramach działań wynikających z realizacji  
Rządowego programu „ Książki naszych marzeń”. 
   Celem konkursu  było  m.in. rozwijanie wyobraźni twórczej wśród dzieci,  
zwiększenie zainteresowania książką, a tym samym popularyzacja czytelnictwa 
oraz biblioteki. 
   Konkurs zorganizowała bibliotekarka Renata Nawrocka. Adresowany był 
 do dzieci oddziału przedszkolnego i uczniów  klas 1-3, którzy mieli za zadanie 
wykonanie kukiełki  przedstawiającej ulubionego bohatera książkowego. 
  Dzieci chętnie wzięły w nim udział. Zaangażowały do pomocy swoich bliskich 



 i w ten sposób  powstało 17 pięknych kukiełek.  

 
   Komisja konkursowa doceniła pracę i pomysłowość uczestników konkursu 
 i dlatego  przyznała nagrody wszystkim dzieciom, które brały w nim udział. 
 Z oddziałów przedszkolnych  nagrodzono: Kacpra Kamlera, Dominika 
Leszczyńskiego, Zosię Borczyk, Amandę Gąszczak, Monikę Pachołek, Martynkę 
Kalinowska i Mateusza  Zimocha. 
 Z  klas 1-3 nagrody otrzymali: Bartek Błaszczyk , Oliwia Hojka, Dominika 
Przysiewek, Paweł Prymas, Zuzanna Kukuła, Aurelka Gąszczak, Nicola Brylak, 
Szymek Pachołek, Julia Adamska, Amelka Pawelczyk i Oskar Pawelczyk. 
 
 

 
Fot. A. Jakubowska 

Fot. R. Nawrocka 



 Konkurs plastyczny   
„ Wybitne postacie 
historyczne” 
  
W styczniu wyłoniono też 
laureatów innego 
konkursu ( skierowanego 
do uczniów klas 4-6), 
który miał na celu  
popularyzowanie historii 
za pomocą różnych 
technik malarskich, 
rozwijanie edukacji 
historycznej zespolonej 

 z innymi sztukami, a także zachęcenie uczniów do sięgania po odpowiednią 
literaturę i odwiedzania w tym celu biblioteki. 
 Ten konkurs zorganizowała nauczycielka historii- pani Angelina Broda. 
 Tematem prac plastycznych wykonywanych dowolną techniką malarską była  
postać historyczna. 
 Laureatkami konkursu zostały: Kinga Prymas z kl. VI, Natalia Stempin z kl. V  
i Kinga Fidelak z kl.4. 
         Red. 

  
 

Fot. R. Nawrocka 



Wieści z biblioteki szkolnej

 
 

  Zakończyło się I półrocze tego roku szkolnego, więc nadszedł czas 
posumowania aktywności czytelniczej uczniów naszej szkoły.  
   Ze zbiorów biblioteki korzystają wszyscy uczniowie naszej placówki, 
nauczyciele oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych.  
  Najaktywniejsi czytelnicy to: 
 

klasa I 

Promna Wiktoria-  41 wypożyczeń 

Poprawa Julia - 32 wypożyczenia 

Promna Karolina- 28 wypożyczeń 

Zuzanna Kukuła -13 wypożyczeń 

 

klasa II 

Przysiewek Dominika- 29 wypożyczeń 

Brylak Nikola -14 wypożyczeń 

Garczarek Paulina -14 wypożyczeń 

Pachołek Szymek -13 wypożyczeń 

 

klasa IV 

Węgrzyn Michał- 13 wypożyczeń 

 

klasaV 

Błaszczyk Patrycja -17 wypożyczeń 

Makieła Julia 12- wypożyczeń 

 

klasa VI 

Garczarek Klaudia- 19 wypożyczeń 

 

Niżej ukazano wykres obrazujący średnie wypożyczeń w poszczególnych 
klasach. 



 

 
 
Średnia wypożyczeni przypadająca na jednego ucznia w szkole wynosi 
 w I półroczu 8,23. 
 
 Często odwiedzają naszą bibliotekę dzieci najmłodsze ( z oddziałów 
przedszkolnych). Wybierają sobie różne książeczki ,które później czytają im 
 w domu rodzice, dziadkowie czy starsze rodzeństwo. 
Stałymi gośćmi w bibliotece są: 
- Kacper Kamler 
- Martynka Kalinowska 
- Zosia Boryczyk, 
- Dominik Leszczyński 
- Hania Wróbel 
- Amelka Olejniczak. 
 
    W tym roku, wzorem lat 
poprzednich, kontynuujemy w 
szkole akcję czytelniczą „ Cała 
szkoła czyta dzieciom”.  
W I półroczu dzieciom z oddziałów 
przedszkolnych czytała 
bibliotekarka z Biblioteki 
Pedagogicznej w Wieruszowie- 
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pani Elżbieta Żłobińska i bibliotekarka szkolna -p. Renata Nawrocka.  
 W lutym do głośnego czytania zaprosiliśmy higienistkę szkolną- panią Annę 
Mrugałę. 
 Zapoznała ona uczniów klasy II i III  z baśnią Ch. H. Andersena.  
 

 
 

Ciekawostki o książkach  
 
- Najmniejszą książkę dla dzieci – Stary król Cole, mierzącą  
1mm x 1 mm, wydało w 85 egzemplarzach w 1985 roku wydawnictwo Gleniffer 
Press z Paisley w Szkocji. 
-Najobszerniejszą książką świata jest Tu-sza-czi-czeng, słownik chiński, 
składający się z 5020 tomów po 170 stron każdy, , który powstał na zamówienie 
cesarza chińskiego na początku XVII . 
-Najpopularniejszą książką na świecie jest Biblia.  
Przetłumaczono ją na 310 języków, a jej fragmenty na dalsze 597 języków. 
- Na powstanie jednej 100 kartkowej książki potrzeba 2-3 drzewa średniej 
wielkości.  

Fot. M. J. Morta 



Nasza twórczość 
 
                Niedziela, 5.01.2013r 

   Pamiętam ten dzień, kiedy byliśmy zdenerwowani 
 i wściekli na siebie, że uruchomiliśmy maszynę kosmiczną. Miałem wyrzuty 
sumienia, że tak postąpiliśmy. Że tez zawsze Marek musi zrobić coś głupiego! 
   W drodze  na Księżyc wiedziałem ogromną liczbę gwiazd. Niespodziewanie 
skuter kosmiczny zaczął bardzo wolno się zatrzymywać, a potem nagle zawrócił 
w stronę Ziemi. 
     Po jakimś czasie nasz pojazd  stanął. Byłem przerażony. Pomyśleliśmy, że 
spadamy i niechybnie się rozbijemy. W panice  chcieliśmy od razu  wyskakiwać 
 z maszyny, ale coś nas od tego powstrzymywało. Pomyśleliśmy, że to już 
koniec naszego życia. Nie mieliśmy  ochoty na nic. Modliliśmy się o szybką  
i bezbolesną śmierć. Siedzieliśmy nieruchomo w fotelach, a wokół  panowała  
taka cisza, że można było usłyszeć brzęk silnika.   
     Znienacka maszyna ruszyłam i podążyliśmy w stronę naszej planety. Byliśmy 
uradowani i odczuliśmy ulgę.  
     Po chwili byliśmy na miejscu. Szybko  udało nam się wyjść z maszyny i iść 
 do domów na dobry obiad, ponieważ  skuter kosmiczny zatrzymał się tuż obok 
naszych mieszkań.  
    Od tamtego wydarzenia  postanowiłem już  nigdy nie  dotykać urządzeń, 
których nie znam.                                                                   Kacper Kuźbik 

                                                                                                                                                                                         
Koci zwyczaj 
Gdy rano z łóżka wstaję, 
Mój kotek przy mnie staje 
I prosi o miskę mleczka. 
Taka jest moja koteczka. 
 Zamiast łapać myszy na podwórku, 
 To wyleguje się na podwórku. 
 A gdy wiatr mocnej zawieje, 
 Do domu szybko wieje. 
Siada sobie w foteliku 
I marzy o mielonym kotleciku. 
Liże łapki, czyści uszy 
I pod nosem sobie mruczy. 

     Wskoczy czasem na kolana 
     I rozłoży się jak dama.              Kinga Prymas 
 



 

 
                                                                                                                    Fot. R. Nawrocka



Przepis kulinarny 
Szybka i smaczna sałatka z 

brokułem 
 
Składniki: 
- jeden świeży  brokuł 
- dwa jajka 
- puszka  konserwowej kukurydzy 
 ( może być mała) 
- 2-3 ogórki konserwowe 
- ząbek czosnku 
- majonez 
- łyżka jogurtu naturalnego 
- sól i pieprz 
 
Sposób wykonania: 
 
 Różyczki brokuła gotować w lekko posolonej wodzie od 3 do 5 min. 
Gdy ostygną, pokroić na cząstki. Ugotowane na twardo jajka i ogórki 
konserwowe  pokroić w kostkę.  Odcedzić kukurydzę. 
W misce wymieszać pokrojone brokuły, jajka, ogórki i kukurydzę. Doprawić solą 
i pieprzem. 
Wszystko połączyć z majonezem, do którego dodać łyżkę jogurtu naturalnego 
 i przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku.  
 

                                                                                           
Smacznego! 
                  Red. 
 

 
     

     

 

 

 



 

NA WESOŁO 

 
 

 
Oprac. Natalia Stempin 

Humory  z  zeszytów szkolnych  

„ Znam następujące figury geometryczne: koło, tramb i rambo.” 

„ Czasownik może występować w trzech czasach :  przyszłym, przeszłym 

 i odeszłym.” 



     QUIZ 

 

Zasady: Odpowiedz na pytania. Literki przy 

dobrej odpowiedzi  utworzą hasło. 

 

1. Kiedy obchodzimy lany poniedziałek w 2016 r.? 

    p. 28 marca         h. 28 kwietnia     m. 1 marca 

2. Jak nazywa się dzień w, którym idziemy z palmą do kościoła? 

   k. lany poniedziałek     m. poniedziałek palmowy 

                       i. niedziela palmowa 

3. Które z podanych kwiatów są kwiatami wiosennymi? 

    j. róże           p. astry          s. narcyzy 

4. Jak inaczej mówimy na gałązki wierzbowe? 

  a. bazie kotki      b. bazie króliczki   n. nic z podanych 

5. Co jest symbolem żegnania zimy? 

   n. topienie marzanny     k. szukanie królika    o. bieganie po łące 

6.  W czym znajdują się  potrawy, które święcimy w Wielką  Sobotę? 

  p. w torebce     j. w doniczce   k. w koszyczku 

7. Jak się nazywa okres przed Wielkanocą, w 

którym rezygnujemy z zabaw?  

  a. wielki post      h. nie wiem      m. adwent 

                Oprac. Patrycja Błaszczyk 

 

 

 



Zespół redakcyjny 

szkolnej gazetki  

tworzą uczniowie 

 klasy V i VI:  

 
Patrycja Błaszczyk  

Julka Makieła  

Kinga Kacyna  

Weronika Piasecka  

Kaper Poprawa 

Kinga Prymas  

Natalka Stempin  

 
                                       Opiekę sprawuje p. Renata Nawrocka 
 
 
 
 
 
 

Nasz adres: 
uczniowskimpiorkiem@wp.pl  
 
 
 
 
 
 
 
W publikacji wykorzystano zdjęcia wykonane przez  nauczycieli 

 SP w Teklinowie i cliparty z programu Word Microsoft Office 
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