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Co się wydarzyło w maju i  w czerwcu w naszej szkole? 

 

Wycieczka 

4 maja wybraliśmy się na wycieczkę 

autokarową. Udział w niej wzięli prawie 

wszyscy uczniowie naszej szkoły. 

    Pierwszym punktem naszej wyprawy była 

Kopalnia Złota w Złotym Stoku. 

Dowiedzieliśmy się tam, jak ciężka  była 

praca górników. Pani przewodnik 

poinformowała nas, że w kopalni wydobyto również trującą substancje-

arszenik. Z kopalni wjechaliśmy siedząc w wagonikach kolejką. 

    Potem pojechaliśmy do Polanicy Zdrój. Tam udaliśmy się do uzdrowisk, 

mogliśmy się napić leczniczej wody i pospacerować po parku. Najbardziej 

podobały nam się tam kolorowe fontanny. 

 

   W drodze powrotnej do autobusu kupowaliśmy pamiątki i jedliśmy pyszne 

gofry. 

    Wracając do Teklinowa, stanęliśmy, aby zobaczyć Zbiornik Otmuchowski.  

Do szkoły wróciliśmy zmęczeni, ale zadowoleni z wyprawy. Chcielibyśmy się 

tam jeszcze raz wybrać w słoneczną pogodę. 

                                                                                    Opr. Natalia Stempin 



Wizyta w bibliotece 
 
Siedemnastego maja br. z panią 

Renatą Nawrocką udaliśmy się 

do Biblioteki Gminno-Miejskiej 

w Wieruszowie. 

 Na samym początku powitały 

nas bardzo miłe panie 

bibliotekarki, które  objaśniły 

nam, jak  funkcjonuje biblioteka. 

Uczyliśmy się  korzystać z katalogów 

bibliotecznych. 

 

 Ze smutkiem opuszczaliśmy ten budynek. 

      Następnie udaliśmy się do  Biblioteki Pedagogicznej. Tam panie bibliotekarki 

opowiedziały nam Henryku Sienkiewiczu- patronie roku 2016 .  

Potem  obejrzeliśmy  prace gimnazjalistów wykonane na konkurs związany 

 z twórczością H. Sienkiewicza. Wszystkie  bardzo nam się spodobały. 

 Niestety później przyszedł czas, by powrócić do szkoły. 

 

                                                          Julka 

 



Kąpaliśmy się w basenach 

termalnych w Uniejowie  
 

     30 maja br. wybraliśmy się  
na wycieczkę do Uniejowa. Udział  
w wycieczce wzięli wszyscy chętni            

uczniowie z klas 1-6. 
Tego dnia zebraliśmy się przed szkołą 
 o 8.00. Po chwili przyjechał autobus  
i zabrał nas w drogę. 
 Po dwóch godzinach dojechaliśmy 
 na miejsce. 
Najpierw poszliśmy do 

przedsiębiorstwa „Geotermy Uniejów”.      

Pan przewodnik opowiedział 
nam, jak pozyskiwana jest woda 
termalna, w jaki sposób  
rozprowadzana i do czego 
wykorzystywana. 

Następnie udaliśmy się 
na basen- najbardziej 
wyczekiwane miejsce wycieczki. 

W tym miejscu kąpaliśmy się, 
pływaliśmy i zjeżdżaliśmy na  
szerokiej, niebieskiej zjeżdżalni. Bawiliśmy się tam znakomicie, tym bardziej, 

że w basenach  była bardzo ciepła woda . 
Pod basenem  znajdowała się restauracja, w której zjedliśmy pizzę. Później 

ruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Wróciliśmy zmęczeni, ale zadowoleni. 
Mieliśmy dużo atrakcji, panowała piękna pogoda i dowiedzieliśmy się wiele 

ciekawych informacji na temat wody termalnej. 
Chcielibyśmy jechać tam jeszcze raz. 

Opr. Kinga Kacyna 
 

 

 

 



Nasze prace 
 

 

 
 
 



Dzień Dziecka w 

naszej szkole 

1 czerwca w naszej szkole 

obchodziliśmy Międzynarodowy 

Dzień Dziecka.  

 W ramach niespodzianki 

otrzymaliśmy  lody, które zasponsorowała Młodzieżowa Rada Miejska 

w Wieruszowie.  

Także tego dnia mieliśmy tylko dwie godziny lekcyjne. Po apelu 

szkolnym wyszliśmy na zewnątrz przed szkołę, gdzie pani Jola razem 

z dziećmi ozdabiała bibułą sznury, które powieszone były na 

drzewach. Dzieci, które chodzą na tańce, pokazały swoje 

umiejętności. Po występach poszliśmy grać w piłkę nożną.  

Zakończyliśmy Dzień Dziecka z uśmiechniętymi i zadowolonymi 

minami. Szkoda, że taki dzień jest tylko raz w roku. 

                                                 Red. 

Coroczne biegi uliczne 

 



 

13 czerwca br. wzięliśmy udział w w  IV Ulicznych Biegach Wierusza, 

które miały  miejsce na Rynku Wieruszowa.  Zostały one 

zorganizowane przez Uczniowski Międzyszkolny Ludowy Klub 

Sportowy START oraz Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki.   

W biegach uczestniczyło 19 uczniów naszej szkoły. Najlepiej 

zaprezentował się nasz kolega z klasy II- Oliwier Bieda, który zajął  

w swej kategorii wiekowej 6.miejsce. 
 
 

 
 
       Wspólne świętowanie- 
 

            Festyn Rodzinny 
 

   W niedzielę 5 czerwca  odbył 
się na placu naszej szkoły 
Festyn Rodzinny, zorganizowany 
z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca 
oraz Dnia Dziecka.  

   Na początku przedszkolaki 
 i uczniowie szkoły 
zaprezentowali krótką część 
artystyczną, w czasie której 
złożyli życzenia swoim rodzicom 



oraz podziękowali za trud wychowania i opiekę.  
    Potem wspólnie bawiliśmy się na świeżym powietrzu aż do wieczora.

  
Panie z Rady Rodziców przebrane za Shreka i Fionę  zapraszały nas  
do przygotowanych przez siebie konkursów z nagrodami.  
    W czasie festynu mogliśmy poskakać na dmuchanych zamkach, zjeść 
lody , pomalować sobie twarze w przeróżne wzory.  
   Pogoda była tego dnia piękna i festyn się udał. 

 
                              Red. 

   



Młodsi również 

zwiedzali 

 

 

   10 czerwca przedszkolaki 

 oraz  uczniowie klasy I i II Szkoły 

Podstawowej w Teklinowie 

uczestniczyli w wyjeździe  

do Lutomierska k / Łodzi, największego 

w Polsce całorocznego Parku Nauki i Rozrywki pod dachem. 

Uczestniczyli tam w warsztatach ceramicznych, a potem bawili się w parku 

rozrywki. 

 

 

                               Red. 



My też 
czytaliśmy !  
 
 

  Nasza szkoła również 
włączyła się w ogólnopolską 
akcję, której organizatorem  
jest redakcja miesięcznika 
“Biblioteka w Szkole” . 
Głównym  cel em tego 
przedsięwzięcia stała się  
promocja czytelnictwa  
wśród dzieci i młodzieży. 
  Podobnie jak koleżeństwo ze Szkoły Podstawowej  nr 1 w Wieruszowie 
czytaliśmy dziś na świeżym powietrzu. 
 Zabraliśmy ze sobą ulubione książki i wybraliśmy się do ogródka szkolnego. 
Tam przez 10 minut zagłębiliśmy się w swoich lekturach.  Jedni czynili to stojąc, 
inni siedząc ,a jeszcze inni wylegując się na trawie.  

    Trochę żałujemy, że  w tej akcji 
czytania nie mogli wziąć udziału pozostali czytelnicy naszej szkolnej biblioteki, 
którzy dziś wyjechali na szkolna wycieczkę. 
 

Kinga



 Uczyliśmy się ratować  

 

W związku z realizacją przez Powiat Wieruszowski projektu pn. „Kompleksowy 
program zmniejszania zachorowalności  

na choroby związane ze stylem życia na 
obszarze powiatu wieruszowskiego”, Szkoła 

Podstawowa w Teklinowie mogła wziąć udział 

w bezpłatnych warsztatach z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy.   

Zajęcia warsztatowe odbyły się 15 czerwca, 

wzięło w nich udział 44 uczniów z klas II-VI.  

Podczas szkolenia uczniowie poznali sposoby niesienia skutecznej pomocy 

osobie poszkodowanej. Z badań wynika, że najczęściej w domu potrzebna jest 

umiejętność udzielania pierwszej pomocy, a więc nie dla osób, których nie 

znamy, lecz właśnie i przede wszystkim dla członków rodziny, przyjaciół, 

znajomych i kolegów w pracy. Chociaż w przypadku zagrożenia życia 

człowieka wiele zadań można wykonać nie mając żadnego przeszkolenia (np. 

zabezpieczenie miejsca wypadku, wezwanie pogotowia, zaopiekowanie się 

poszkodowanym), to dzięki tym warsztatom prowadzonych przez 

wykwalifikowaną kadrę, uczniowie poznali cały szereg zadań, które dodatkowo 

należy podjąć w stanie zagrożenia. Należy pamiętać, że pierwsza pomoc może 

być niezbędna nagle i wszędzie. Uczniowie biorący udział w warsztatach zostali 

uświadomieni, że od udzielającego pierwszej pomocy nikt nie może wymagać 

czegoś niemożliwego, czego ratownik nie może wykonać. Człowiek udzielający 

pierwszej pomocy najczęściej nie jest lekarzem, jednak mimo to może wykonać 

czynności, które mogą decydować o powrocie do zdrowia poszkodowanego, a 

nawet zaważyć na życiu lub śmierci człowieka. Ważne jest, by wszyscy o tym 

pamiętali! 

 

 

    Tekst i foto: Jolanta Morta- koordynator 

warsztatów w szkole 

  

 

 

 



 

Uroczyste podsumowanie projektu 

ekologicznego  
 

 

     21 czerwca  odbyło się uroczyste podsumowanie zrealizowanego przez naszą 

szkołę projektu pt. „W kropli wody”, współfinansowanego z WFOŚiGW w 

Łodzi,  w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach  i przedszkolach 

w roku szkolnym 2015/2016”.  

    W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: naczelnik Wydziału Oświaty p. 

Waldemar Urbaniak, dyrektorzy i laureaci konkursu wraz z opiekunami ze szkół 

podstawowych naszej gminy, sołtys Teklinowa p. Henryk Ogorzelski 

 oraz uczniowie i pracownicy szkoły w Teklinowie. 

   Program skierowany był do wszystkich 

uczniów i wychowanków naszej szkoły. 

   Nadrzędnym celem realizacji programu było 

zwrócenie uwagi  uczniów  

i lokalnej społeczności na konieczność 

poszanowania i ochrony zasobów wodnych  

w naszej okolicy.  

 W czasie spotkania wręczone zostały nagrody 

laureatom konkursu gminnego„ Od deszczówki 

do kranówki czyli wykorzystanie wody 

deszczowej w życiu   codziennym”.                                     .

 
      W czasie uroczystości wystąpił sołtys 

Teklinowa- pan Henryk  Ogożelski, który 

przedstawił ciekawą prezentację 

multimedialną związaną z tematem 

projektu.  

 

                                                      Weronika



W końcu się 

doczekaliśmy !!! 

 

    Choć lubimy chodzić do naszej szkoły, uczyć się w niej i spotykać  

z koleżankami i kolegami, to jeszcze bardziej lubimy leniuchować, 

wypoczywać, opalać się i bawić. Dlatego z radością przyszliśmy do szkoły  

piątek ( 24 czerwca), by pożegnać rok szkolny. 

     Na początku miała miejsce część oficjalna, podczas której  otrzymali nagrody 

uczniowie wyróżniający się w nauce i 

zachowaniu. A byli to: 

- z klasy I: Zuzanna Kukuła i Adrian 

Rabiega, 

- z klasy II: Amelia Pawelczyk, Oskar 

Pawelczyk, Oliwier Bieda, Oskar 

Białecki, Nikola Brylak, Julia 

Adamska, Dominika Przysiewek, 

- z klasy III-  Aurelka Gąszczak i 

Dominik Hęćka, 

- z klasy IV : Kinga Fidelak, Julka 

Domagała, Daria Brylak, Michał Węgrzyn, Miłosz Wiejalis i Kacper Zarych,  

- z klasy V : Patrycja Błaszczyk, 

 Julka Makiela, Mateusz Juszczak, Kacper Kuźbik 

- z klasy VI – Kinga Prymas 

 ( która otrzymała też Nagrodę Burmistrza  dla najlepszego ucznia , Nagrodę 

Dyrektora Szkoły dla najlepszego absolwenta  i Nagrodę Rady Pedagogicznej 

 za szczególne osiągnięcia w reprezentowaniu naszej szkoły w konkursach 

pozaszkolnych). 

   Rada Sołecka też postanowiła nagrodzić niektórych uczniów za prace na rzecz 

klasy, szkoły i małej ojczyzny. Nagrody te  otrzymali : 

Kinga Prymas, Julia Makieła, Kinga Fidelak, Dominik Hęćka, Nicola Brylak 

 i Monika Makieła. 

Potem uczniowie klasy szóstej przedstawili humorystyczna scenkę z życia 

swojej klasy. Nosiła ona tytuł „ Ananasy z szóstej klasy”. Później uczniowie 

 z klasy piątej pożegnali swoich starszych kolegów i koleżanki, życząc im 

powodzenia i sukcesów w nowej szkole-w gimnazjum.  



Po części artystycznej odbyły się spotkania z wychowawcami, w czasie których 

uczniowie otrzymali świadectwa. A potem już mogli rozpocząć wakacyjne 

leniuchowanie. 

        Red. 

…………………………………………………………………………………… 

Nasz udział w konkursach 
 

Sukces Kingi  
 

    6 maja nasze koleżanki: Kinga 
Fidelak, Sandra Gajewska i Kinga 
Prymas  wzięły udział w X 
Gminnym Konkursie 
Recytatorskim, który odbył się w 
Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Janusza Korczaka w Wieruszowie. 
   Dziewczyny recytowały zabawne 
wiersze, które wyśmiewały złe cechy charakterów ludzi, jednocześnie ucząc, jak 
należy się zachowywać. Wybrane do deklamacji utwory nawiązywały bowiem 
do hasła przewodniego konkursu: „ I śmiech niekiedy może być nauką”. 
   W zmaganiach konkursowych uczestniczyło czternaścioro uczniów ze szkół 
podstawowych gminy Wieruszów. 
   Cieszymy się , że pierwsze miejsce w tym konkursie przypadło naszej 
koleżance Kindze Fidelak, która zarecytowała wiersz Marii Konopnickiej „ 
Stefek Burczymucha”. 
  Dziękujemy koleżankom za reprezentowanie naszej szkoły , a Kindze 
serdecznie gratulujemy sukcesu. 
          Red. 
 

Zuzanka wśród laureatów konkursu plastycznego 
 

    Zuzanka Kukuła z klasy I  wzięła 

udział w  konkursie plastycznym , 

którego organizatorem była Szkoła 

Podstawowa  w Pieczyskach . 

 Konkurs ten  odbył się pod hasłem 

 „ Najpiękniejsze wiersze Jana 

Brzechwy w oczach pierwszaka”.             



Uczniowie mieli w czasie 90 min wykonać dowolną techniką plastyczną 

interpretację wybranego przez siebie wiersza Brzechwy.  

    Zuzanna znalazła się wśród laureatów tego konkursu- otrzymała wyróżnienie 

i  stanęła na podium.      

 

 Dziewczynki z klas II – III 
śpiewały na festiwalu 
 

    8 czerwca 2016 r. dwie 

uczennice z naszej szkoły wzięły 

udział w IX Powiatowym 

Festiwalu „Piosenki z Bajki” 

ogłoszonym  przez Powiatową 

Bibliotekę Publiczną i 

Wieruszowski Dom Kultury. 

     Na konkurs wpłynęło 25 zgłoszeń z 5 przedszkoli i 6 szkół 

podstawowych powiatu wieruszowskiego. Dzieci śpiewały 

repertuar  bajkowy. Julia Adamska z klasy II zaśpiewała piosenkę 

„Magiczna podróż”, a Aurelia Gąszczak z klasy III wystąpiła 

 z piosenką „Bal moich lalek” . Naszym solistkom towarzyszyły 

zespoły choreograficzne, które w kolorowych strojach  pokazały się 

w układach tanecznych  przygotowanych specjalnie na tę okazję. Były to 

uczennice z klasy II: Nikola Brylak, Dominika Przysiewek i Amelia 

Pawelczyk.  Wszystko odbyło się w bajkowej scenerii. Uczennice z naszej 

szkoły nie znalazły się wśród laureatów tego konkursu. Mimo to miały 

możliwość obejrzenia innych występów, przeżyli cudowną atmosferę i dużo 

dobrych emocji. Nagrodą dla wszystkich dzieci, które brały udział w festiwalu 

były dyplomy i upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe 

 w Wieruszowie  oraz Wieruszowski Dom Kultury.  

    Nasze młode artystki już teraz zapowiadają, że spróbują szczęścia w kolejnej 

edycji festiwalu. Wychowawczyni klasy II i III –Jolanta Morta dziękuje 

wszystkim osobom zaangażowanym w tegoroczny festiwal, szczególnie 

rodzicom, którzy włożyli dużo pracy w przygotowanie dzieci do występu. 

                                                                                                                  Oprac. Jolanta Morta   

 



Nasz przepis 
 

Orzeźwiający napój 
malinowo- miętowy 
Składniki: 
Maślanka ( albo jogurt ) 
Maliny 
Liście mięty 
Cukier puder ( ok. łyżki)  
 
Sposób wykonania: 
Do miski wrzucić maliny i kilka liści mięty. 
Wsypać cukier puder. Wlać maślankę lub jogurt. 
Wszystkie składniki zblendować.  Napój można 
schłodzić i ozdobić. 
 
 Smacznego ! 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Trochę humoru na wakacje 
 

 

Fot. Ż. Nawrocka 



Zespół redakcyjny naszej gazetki 

opuszczają dwie koleżanki- Kinga i Weronika. Od września 

będą uczęszczać do gimnazjum. 
Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas i prace nad 

przygotowaniem kolejnych wydań naszego szkolnego pisemka. 

Życzymy wielu sukcesów w nowej szkole. Do widzenia !!! 

 

 

Nasz adres: 

              uczniowskimpiorkiem@wp.pl 
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 
 
 
 W publikacji wykorzystano zdjęcia wykonane przez nauczycieli SP w Teklinowie- M. J. Mortę, A. 
Jakubowską i R. Nawrocką -oraz cliparty z programu Word 
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