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„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, 

       jaką sobie ludzkość wymyśliła.” 

        ( Wisława Szymborska) 

W tym numerze m.in.: 

- Co wydarzyło się w szkole? 

- Nasza twórczość 

- Wywiady 

- Sonda : „ Co czytamy?” 
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Wydarzenia szkolne 
 

  08.03.2016r w naszej szkole obchodziliśmy Dzień 
Kobiet. Chłopcy nie zapomnieli o swoich koleżankach, 
dziewczyny- jak co roku -dostały prezenty z okazji ich 
święta. Upominki dostały dziewczynki z przedszkola i 

klas starszych, ale także nie zapomniano o nauczycielkach. Były to miłe prezenty, choć 
najważniejsze jest to, że chłopcy nie zapomnieli o nas w tym szczególnym dniu. 

Dziewczyny bardzo ucieszyły się z takiej niespodzianki.  
 

        
  

Dzień Wody  
   22 marca, obchodziliśmy w naszej szkole święto – Dzień Wody. Tego dnia wszyscy 
przyszliśmy ubrani na niebiesko. 
   Od samego rana, przygotowaliśmy plakaty 

nawiązujące do hasła. „Służy do 
picia, służy do mycia, bez niej na 
ziemi nie było by życia”. 
    Następnie dzieci z klasy 
młodszych zaprezentowały część  
artystyczna na temat wody. 
   Później uczniowie  z koła 

ekologicznego przedstawili prezentację informującą o 
tym, ile człowiek wykorzystuje wody i jak można ją oszczędzać.  Potem obserwowaliśmy 
różne ciekawe doświadczenia przeprowadzone przez naszych kolegów, małych 

naukowców.   
     Po pewnym czasie byliśmy świadkami wywiadu, jaki 
przeprowadziły nasze koleżanki z paniami z Przedsiębiorstwa 
Komunalnego i z Sanepidu w Wieruszowie. Dowiedzieliśmy 
się wiele interesujących rzeczy na temat zachowania czystości 
wody, którą spożywamy.  
   Na zakończenie 
uroczystości został 

podsumowany gminny konkurs ekologiczny „ Od 
deszczówki do kranówki”. Jedno z czołowych miejsc 
przypadło naszej koleżance – Kindze .P. 
    Moim zdaniem ten dzień był  interesujący. 
 

 Opr. Weronika Piasecka 
Fot. R. Nawrocka  
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Wizyta w bibliotece 
 
 W marcu odwiedziliśmy Bibliotekę 
Pedagogiczną w Wieruszowie .Obejrzeliśmy 
wystawkę przygotowaną przez bibliotekarki 
  z okazji  Międzynarodowego Dnia Książki 

 dla Dzieci.  
 
 
 

Potem Pani Elżbieta Żłobińska zaprezentowała nam różne 
baśnie zgromadzone w 
bibliotece, opowiedziała o 
znanych baśniopisarzach.   
Na koniec odbył się mały 

konkurs związany ze znajomością baśni. Całkiem dobrze 
sobie w nim poradziliśmy. 
 
                            Oprac. Natalia  
    Fot. R. Nawrocka 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     Cały czas w naszej szkole  zachęcamy wszystkich do czytania książek. Niedawno 
wykonaliśmy plakaty reklamujące czytanie. 
 

 
 
 
 

Fot. R. Nawrocka 
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    W marcu pojawiły się w naszych klasach kąciki 
czytelnicze, w których prezentujemy nowości 
zakupione do szkolnej biblioteki w ramach projektu 
rządowego „ Książki naszych marzeń”. 
Zachęcamy koleżeństwo do czytania w różny 
sposób. Najmłodsi  rysują ciekawe ilustracje do 
poznanych książek, starsi redagują krótkie teksty 
informujące o treści poznanych lektur. 
 

        W kwietniu uczniowie klas 4-6 przeprowadzali wywiady ze swoimi bliskimi na temat czytelnictwa. 

Okazuje się, że wielu rodziców czy dziadków rzadko sięga obecnie po książki. Można by przeprowadzić 

w przyszłości akcję „ Czytaj swoim bliskim”. 

Dziś prezentujemy jeden z wywiadów. 

Przeprowadził go  z mamą nasz kolega z klasy 5- Kacper K.  

- Dzień dobry. Chciałbym, z tobą mamo,  przeprowadzić wywiad na temat twoich 

zainteresowań czytelniczych. 

- Witam ,chętnie odpowiem na  pytania. 

- Jaką ostatnio książkę ostatnio  czytałaś? 

- Ostatnio czytałam ,,Wyspę na prerii’’ Wojciecha Cejrowskiego. 

- Czy pamiętasz książki czytane w dzieciństwie? Proszę podać ich tytuły. 

-Tak pamiętam, chętnie czytałam książki przygodowe np. ,,Przygody Guliwera” , ,,Robinson 

Crusoe” , ,,Przygody Tomka Sawyera” , ,,W 80 dni dookoła świata”. 

- Jak wyglądała  książka „ Przygody Tomka Sawyera”? 

Fot. R. Nawrocka 
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- Książka była rewelacyjna, przezabawna i pięknie wydana. 

- Jakiego rodzaju książki lubisz czytać? 

-Jak już wspomniałam lubię książki przygodowe i podróżnicze, gdyż uwielbiam podróże i 

poznawanie obcych kultur. 

- Dziękuję za wywiad. 
 
                                                                                                                                               Opr. Kacper Kuźbik 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

       W marcu i  kwietniu odbyły się błyskawiczne konkursy biblioteczne, w czasie których 
uczniowie mogli się wykazać swoją wiedzą na temat budowy książki i zasobów 
zgromadzonych w szkolnej bibliotece. 
Laureatami konkursów zostali:  
- w marcu-Kinga Kacyna z kl. 5 
- w kwietniu-Kinga Fidelak, Daria Bryla i Michał Wegrzyn z klasy 4. 
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe. 
 

 
 

 
Na Powiatowym Festiwalu 
 Piosenki o Zdrowiu 
 
    12 kwietnia uczniowie naszej szkoły 
wystąpili na Powiatowym Festiwalu Piosenki 
 o Zdrowiu, organizowanym jak co roku  
przez Stację Sanitarną-Epidemiologiczną  
w Wieruszowie.  
     Uczniowie z klas młodszych: Aurelia 
Gąszczak, Julia Adamska, Nikola Brylak, 
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Amelia Pawelczyk oraz Oliwier Bieda 
zaprezentowali piosenkę pt. „Wyloguj się”, 
natomiast starsi uczniowie: Natalia Stempin, 
Julia Makieła, Michał Ćwiek, Kinga Prymas, 
Weronika Piasecka, Kinga Kacyna,  Patrycja 
Błaszczyk przedstawili piosenkę pt. „Dwa 
sny”.  
 Koleżeństwo  z klas 2-3 zajęło II miejsce, a 
uczniowie  z  klas 5-6 zdobyli wyróżnienie.  
Wszystkie dzieci znajdujące się na sali WDK –
u w Wieruszowie  super się bawiły, słuchając 
występów naszych kolegów i koleżanek.  My cieszyliśmy się w nagród. 
 
 
 
 
 
 

 
 

W związku z licznymi działaniami propagującymi czytelnictwo postanowiliśmy 
przeprowadzić sondę pod tytułem: 

Jaką ostatnio przeczytałaś/eś książkę? 
Przedstawiamy wyniki naszej sondy: 

p. Karolina Przysiewek – tytuł: ,,Córka Magdy”, autor: Collier Catrin 
p. Beata Konieczyńska – tytuł: ,,Asy z naszej klasy” 
p. Aleksandra Walczak- tytuł: ,,Szarańcza” i ,, Sto lat samotności”,  
     autor: Gabriel Garcia Marquez 
Michał Węgrzyn - tytuł: ,,Trylogia Czarnego Maga’’, autor: Trudi Canavan 
Sandra Gajeska – tytuł: ,,Dodo nie żyje’’  
Aurelia Gąszczak – tytuł: ,,Mikołajek i inni chłopaki’’ 
p. Mirosława Sienkiewicz – tytuł: ,,Kaktus na walentynki’’ ,autor: Peter Schmidt  
p. Renata Nawrocka – tytuł: ,,Tajemnica autoportretu”, autor: Jefrey Archer 
Dominik Hęćka – tytuł: ,,Psy i szczeniaki” 
Oliwier Bieda – tytuł: ,,Kot w butach’’ 
 p. Angelika Broda – tytuł: ,, Dom tęsknot’’, autor: Piotr Adamczyk 
Dominika Przysiewek – tytuł: ,,Baśnie Weroniki’’ 
Julia Makieła – tytuł: ,,Oskar i pani Róża’’ 
Kacper Poprawa – tytuł: ,, Tomek w grobowcach faraonów’,’ autor: Alfred Szklarski 

 

                                                                                                  Opr. Patrycja Błaszczyk 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oprac. Kinga Prymas, fot. R. Nawrocka 
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            Braliśmy udział w akcji „ Zaczarowany ołówek”. Zbieraliśmy przybory szkolne dla dzieci z ubogich 
krajów.  Niedawno otrzymaliśmy podziękowanie od fundacji, która była organizatorem tej akcji. 

                                                                                                      

                              

                                              Sprzątaliśmy powiat 

 
   15 kwietnia  nasza szkoła przyłączyła się do akcji „Wysprzątajmy Powiat Wieruszowski na wiosnę”.  
W sprzątanie zaangażowały się oddział przedszkolny oraz 
klasy I – VI wraz z wychowawcami. Akcja przebiegała 
według następującego planu: 
- przedszkolaki sprzątały teren wokół szkoły oraz boiska, 
- klasy I- III były odpowiedzialne za pobocza Teklinowa w 
kierunku Wieruszowa,  
- klasy IV – VI zbierały śmieci w drugiej części Teklinowa 
(w kierunku do Jutrkowa) oraz pobocza drogi 
prowadzącej do Nawrotowa.   
W akcji uczestniczyło łącznie 80 uczniów oraz 8 
opiekunów.Zauważyliśmy, że wzrasta świadomość 
ekologiczna mieszkańców, bo śmieci jest coraz mniej. 
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       Uczciliśmy święto 
       Konstytucji 3 maja 

 
    

29 kwietnia odbył się w szkole apel 

poświęcony rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3maja. 

    Uroczystość przygotowali uczniowie  

z klasy V pod kierunkiem 

wychowawczyni pani Anny 

Jakubowskiej. Wysłuchaliśmy wierszy 

 i pieśni związanych z tym 

wydarzeniem. 

 Koleżanki wyjaśniły nam , jakie znaczenie dla Polski  miała uchwalona w 1791 roku 

konstytucja. W czasie 

prezentacji multimedialnej 

mogliśmy zobaczyć wizerunki 

polskich patriotów, którzy 

przyczynili się do  uchwalenia 

tak ważnej ustawy rządowej.  

Wszyscy razem odśpiewaliśmy 

hymn Polski 

 i „ Rotę”  Marii Konopnickiej. 

 
  

Fot. R. Nawrocka 

Fot. R.Nawrocka 
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Nasza twórczość   literacka i plastyczna                                                                                                
                                                                                                        
                                                                                                                     Teklinów, 22 marca, 2016r. 
 

Droga Dario! 
     Na wstępie mojego listu pragnę Cię serdecznie pozdrowić. Jestem ciekawa,  co nowego u Ciebie 
słychać? Dzisiaj opowiem Ci o mojej wielkiej przygodzie, jaka przydarzyła mi się w akademii pana Kleksa.  
      Parę miesięcy temu pobierałam nauki w niezwykłej szkole przy ul. Czekoladowej. 
     Pewnego razu nasz profesor-Ambroży Kleks wysłał mnie do bajki o brzydkim kaczątku po trochę piór 
na poduszki dla nowych uczniów. Gdy weszłam do bajki, ujrzałam pod furtkę małe, zziębnięte brzydkie 
kaczątko, które szlochało i zalewało się gorzkimi łzami. Podeszłam do niego i spytałam, co się stało. 
Kaczątko wyjaśniło mi, że różni się od innych kaczek i że wszyscy się z niego wyśmiewają. Wzięłam je na 
ręce i mocno przytuliłam. Obiecałam maluchowi, że się nim zaopiekuję. 
    Poszłam szybko po pióra dla pana Kleksa i zabrałam kaczuszkę ze sobą. Na miejscu od razu udałam się 
do kuchni i zrobiłam biedactwu jedzenie, które bardzo mu smakowało. Codzienne opiekowałam się moim 
małym przyjacielem.    Najbardziej lubiłam bawić się z nim w berka. Chodziliśmy razem na lekcje 
kleksografii i przędzenie liter. Najbardziej jednak kaczątko polubiło zajęcia na świeżym powietrzu. 
Pomagało nawet panu Ambrożemu łapać motyle. Wszyscy w Akademii, no może za wyjątkiem Alojzego, 
bardzo go polubili. Szpak Mateusz też lubił z nim gawędzić.  
       Brzydkie kaczątko było w Akademii trzy miesiące, podczas których wyrosło na pięknego łabędzia. W 
końcu pożegnałam się ze swoim pupilem i wypuściłam go na wolność.  
     Pan Kleks był ze mnie dumny i w nagrodę odznaczył mnie dużym, lśniącym piegiem.                                                                    
Najważniejsze, że wszystko skończyło się dobrze i szczęśliwie.           
    Mam nadzieję, że Ty też przeżyłaś jakąś piękną przygodę i że mi ją opiszesz.   
                                                                                                             Twoja przyjaciółka                        
                                                                                                                           Kinga  
 

 
 
 
 
 

Prace plastyczne naszych 
kolegów i koleżanek z kl.1-3 
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Wywiad z Zajączkiem Wielkanocnym  
 
Przed  świętami wielkanocnymi, postanowiłam przeprowadzić wywiad z 
Zajączkiem.  
- Dzień dobry ! 
- Dzień dobry !  

-Czy moglibyśmy przeprowadzić wywiad z panem ? 
- Tak . 
- Czy mógłby się pan przedstawić naszym czytelnikom ? 
- Nazywam się Zajączek , mieszkam w norze w teklinowskim lesie . 
- Skąd się wzięli pana przodkowie ? 
- Dokładnie to nie wiem , podczas II wojny światowej było nas bardzo mało ok. 1 miliona  na terenie 
Polski . Gdy zakończyła się wojna, moi przodkowie zaczęli się osiedlać w lasach, po roku było nas o 2 
miliony więcej.  
- Jakich ma pan rasowych kolegów ? 
- Mam ich bardzo dużo np.  Olbrzym Belgijski, Srokacz Niemiecki, Rosyjski Czarny, Kalifornijski Czarny, 
Mieszaniec, Wiedeński Biały, Rex, Baran Francuski Czarny. 
- Co pan najbardziej lubi jeść ? 
- Moim ulubionym smakołykiem jest marchewka. 
- Czy nasi leśniczy dobrze dbają o was ? 
- TAK a zwłaszcza podczas godów i zimy. 
- Kiedy pana koledzy zakładają rodziny? 
- Zaczynają znajdywać samice zająca od połowy stycznia do końca lutego. 
- Bardzo dziękujemy panu za wywiad do zobaczenia ! 
-  Ja też dziękuję , do zobaczenia! 

Opr. Weronika Piasecka  
 

                         Uśmiechnij się   
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                                                                              Humory opracowała  Kinga Prymas 
 

        Przepis na pyszne ciasteczka herbaciane 
 
Składniki: 

 250g mąki, 

 90g zimnego masła,  

 1 jajko, 

 85g cukru pudru, 

 1 łyżeczka cukru wanilinowego,  

 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 

 gorzka lub mleczna czekolada. 

Sposób przygotowania: 

Do miski wsypujemy mąkę i dodajemy zimne masło. Składniki łączymy za pomocą noża, po czym 

dodajemy jajko i cukier puder. Do całości wsypujemy cukier wanilinowy i proszek do pieczenia, 

wyrabiamy ciasto. Przygotowane ciasto owijamy folią spożywczą i wkładamy do lodówki na 30 min. Po 

tym czasie rozwałkujemy ciasto i wycinamy w kształt torebek herbaty. Wkładamy do piekarnika (na 

papierze do pieczenia) rozgrzanego do 175*C na 12 min. Upieczone ciastka zanurzamy w rozpuszczonej 

czekoladzie i pozostawiamy na papierze do wystygnięcia.Smacznego : ) 

                                                                                                                         Opr: Patrycja Błaszczyk  



Krzyżówka Wielkanocna 

poziomo 

2. Gałązka lub pęk gałązek święcone w kościele katolickim w ostatnią niedzielę przed 

Wielkanocą 

3. Znosi  je kura 

6. Budynek, miejsce modlitwy chrześcijan 

7. Wędlina z rozdrobnionego mięsa, w osłonce z jelita zwierzęcego lub sztucznej 

8. Zwierzę o wielkości kota o miękkim futerku, długich uszach i krótkim ogonie poruszające 

się skokami 

9. Nauki połączone z mszą, mające na celu umocnienie wiary i odnowę moralną 

pionowo 

1. Jajko barwione lub malowane na Wielkanoc 

4. Maleńkie pisklę kury 

5. Potrawy wielkanocne, układane w koszyczku i święcone w kościele w Wielką Sobotę 

Oprac.Patrycja
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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 
 
 
 
 


