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Zabawa choinkowa na 
dobry początek ferii 
zimowych 
 

  14 tycznia uczestniczyliśmy w zabawie 
choinkowej, która odbyła się na sali OSP  
w Teklinowie. 
Na początku dyrektor szkoły- pani Anna 
Jakubowska powitała nas serdecznie  
i życzyła wszystkim dobrej zabawy. 
 Potem ruszyliśmy do tańca. Niektórzy z nas ( szczególne ci młodsi) przebrali się z tej okazji 
 w piękne stroje.  
   W czasie zabawy mogliśmy podziwiać występy dwóch grup tanecznych uczniów z naszej 
szkoły. Młodsi zaprezentowali taniec motyli. Byli ubrani w piękne kolorowe i zwiewne 
kostiumy. Potem dziewczęta  w ciemnych strojach zaprezentowały ciekawy układ 
choreograficzny. Obie grupy przygotowała ukraińska tancerka- pani Marija Breń.  
Z dużą przyjemnością patrzyliśmy na 
występy naszych koleżanek i kolegów.  
  Podczas zabawy nie zabrakło licznych 
konkursów, w których braliśmy udział  
z wielką ochotą. 
Jak zwykle mamy zadbały, byśmy podczas 
zabawy nie był głodni.  Na stołach gościły 
 więc słodkości  i pyszne kanapki. 
  Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy 
przyczynili się do zorganizowania nam tej 
radosnej zabawy oraz nauczycielom 
sprawującym nad nami opiekę.  
 
                                              Redakcja 

 

KONKURS HISTORYCZNY- CHRZEST POLSKI W MOICH 
OCZACH 
 W ramach obchodów  1050 rocznicy chrztu Polski w naszej szkole został zrealizowany 

konkurs historyczno-plastyczny na plakat, 
planszę  „Chrzest Polski w moich oczach”. 
Konkurs adresowany był dla uczniów klas I-III i 
osobno klas IV-VI. Celem konkursu, oprócz 
uczczenia rocznicy chrztu Polski, było także 
zwrócenie uwagi na konsekwencje tego 
wydarzenia, szczególnie w obszarze kultury, 
sztuki i obyczajów, dla  żyjących współcześnie, 
poszerzenie wiedzy o początkach państwa 
polskiego, pobudzanie wrażliwości zarówno 
plastycznej, jak i historycznej, religijnej 

http://spteklinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/216726/konkurs_historyczny_chrzest_polski_w_moich_oczach
http://spteklinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/216726/konkurs_historyczny_chrzest_polski_w_moich_oczach
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 i kulturowej. Najlepsze prace 
konkursowe zostały nagrodzone 22 
grudnia miejscami, a uczniowie 
otrzymali nagrody. 
Laureaci konkursu klasy I –III 
I miejsce –Julia Adamska 
II miejsce- Szymon Pachołek 
III miejsce- Bartek  Błaszczyk 
Laureaci konkursu klasy IV-VI 
I miejsce- Kinga Fidelak 
II miejsce –Miłosz Wiejalis 
III miejsce –Tobiasz Wiejalis 
 

                                                                                       

Tekst  p. Angelina Broda 

 

CYRK „HECA” W SZKOLE 
 

 10.02.2017 r. w Szkole Podstawowej 
w Teklinowie rozbrzmiewały na 
przemian salwy śmiechu i gromkie 
brawa. Były to efekty występu 
artystów cyrku "Heca". 
 
  W programie cyrku  można było 
zobaczyć: 
 -żonglerkę różnymi 
przedmiotami                                          
         
-  magię, iluzję                                        
-  śmiesznego klauna 
-  akrobacje różnego rodzaju 
- tresurę zwierząt 
-  i wiele innych atrakcji 
Najważniejszą osobą był oczywiście klaun, który rozbawiał publiczność swoimi występami. 
Nie zabrakło także chwil "grozy", kiedy pojawił się treser z wężem na ramionach. Okazało się 
szybko, że jest on niegroźny i chętnych do dotknięcia, czy potrzymania gada było wielu. 
Obejrzeliśmy także popisy akrobatyczne i żonglerkę. Zachwyt najmłodszych uczniów 
wzbudził pokaz tresowanego psa. Występ cyrkowców rozweselił wszystkim dzisiejszy zimowy 
dzień. 

http://spteklinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/218467/cyrk_heca_w_szkole_
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                                          Tekst p. Angelina Broda 

………………………………………………………………………………….. 

Szkolny Konkurs 
Recytatorski 
 

  13 lutego w naszej szkole odbył się 

Szkolny Konkurs Recytatorski, podczas 

którego uczniowie 

z kl. 1-3 mogli popisać się deklamacją 

utworów J. Brzechwy i J. Tuwima. 

  Jury w składzie:  A. Jakubowska, R. 

Nawrocka, B. Konieczyńska  oceniając  

recytację, brało pod uwagę następujące  

kryteria: 

- pamięciowe opanowanie tekstu, 

- sposób interpretacji, 

- ogólne wrażenia artystyczne. 

  Do konkursu przystąpiło dziewięcioro uczestników. Jury i zgromadzeni widzowie mogli 

wysłuchać w ich interpretacji mi.in. takich utworów jak: „ Ptasie radio”, „ Okulary”, 

 „ Abecadło”, „Spóźniony słowik”. 

   Nie było łatwo wybrać  zwycięską trójkę ,która będzie reprezentowała naszą szkołę w I  

Gminnym Konkursie Recytatorskim  „ W krainie wierszy Tuwima i Brzechwy”, ponieważ 

wszyscy uczestnicy pięknie recytowali. 

  Po pewnym czasie bibliotekarka-p. R. Nawrocka przedstawiła wyniki konkursu. 

I miejsce zajęła  uczennica kl. I – Zuzanka Kukuła, która zaprezentowała utwór J. Tuwima 

„ Ptasie radio”. 

 II miejsce przypadło uczennicy klasy III – Amelce Pawelczyk. Ona również do recytacji 

wybrała 

wiersz  „ Ptasie radio” Tuwima.  

III miejsce jury przyznało Oliwierowi Biedzie z kl. III.W jego wykonaniu mogliśmy 

usłyszeć utwór  

 J. Tuwima „ Spóźniony słowik”. 
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  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i 

nagrody książkowe. 

  Będziemy trzymać kciuki za naszych recytatorów , którzy 22 lutego 

zaprezentują  swoje zdolności recytatorskie  w Zespole Szkół Nr 2 im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w  Wieruszowie. 

 

                                                                     Redakcja 
 

 

WALENTYNKI 2017 
 
We wtorek 14 lutego 2017 odbyła 
się w naszej szkole dyskoteka 
walentynkowa. Miejscem zabawy 
był pięknie udekorowany korytarz 
na I piętrze. Dyskoteka zaczęła się 
o godzinie 16:00. Przez cały czas 
trwania dyskoteki dyżur pełnili 
nauczyciele. Oprócz dobrej muzyki 
był obficie zaopatrzony bufet. W 
trakcie trwania dyskoteki zostały 
rozdane kartki walentynkowe 
zbierane wcześniej w szkole. 
Tłumnie przybyła młodzież i dzieci 
bawiły się doskonale. Tegoroczna 
dyskoteka została zorganizowana 
przez Samorząd Uczniowski pod 
hasłem "Walentynki 2017".             
                                                                                                 

                                  

Tekst  p. Angelina Broda 

 Zdjęcia: Jolanta Morta 

                                                     
                                                     
                                                                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

http://spteklinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/219283/walentynki_2017
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Jesteśmy wśród najlepszych 

 
3. miejsce i wyróżnienie w I gminnym konkursie recytatorskim 

 

22 lutego 2017 roku troje uczniów: Zuzanna Kukuła z  klasy II, Amelia Pawelczyk z klasy III 

oraz Oliwier Bieda z klasy III  reprezentowało naszą szkołę w I Gminnym Konkursie 

Recytatorskim klas I - III SP pod hasłem "W krainie wierszy Tuwima i Brzechwy". 

 Konkurs odbył się w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Nr 2 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Wieruszowie.  

 W konkursie wzięło udział 14 uczniów klas II - III SP z gminy Wieruszów 

wyłonionych wcześniej podczas szkolnych eliminacji. Komisja konkursowa oceniając 

wykonawców brała pod  uwagę  pamięciowe wygłaszanie wiersza, dobór utworu, dbałość             

o wymowę, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny utworu. Wszyscy uczestnicy z dużym 

zaangażowaniem, wrażliwością i ekspresją  recytowali wybrane przez siebie wiersze. 

 Jury przyznało 3 miejsca i 3 wyróżnienia. 

Na 3 miejsce zasłużyła Amelia Pawelczyk za recytację wiersza pt. "Ptasie radio" Juliana 

Tuwima, a   Zuzanna Kukuła - również za wiersz pt." Ptasie radio" - otrzymała wyróżnienie. 

  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali książki i pamiątkowe dyplomy. 

Gratulujemy laureatkom! Jesteśmy dumni z odniesionego przez nie sukcesu. Dziękujemy 

naszym reprezentantom za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie się do konkursu. 

Życzymy wszystkim powodzenia i trzymamy kciuki w kolejnych konkursowych zmaganiach 

 
   

 

 

Tekst: Jolanta Morta – wychowawczyni klasy III 

 

Zdjęcia: Agnieszka Ciećka - Grajarz 
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Sonda Walentynkowa 

Chcieliśmy dowiedzieć się, co 

nasi rozmówcy wiedzą na temat 

walentynek i w tym celu 

przeprowadziliśmy z nimi krótką 

sondę. 

1. Czy wiesz,  kiedy są walentynki? 

Mateusz Juszczak: 3 lutego. 

Mateusz Kupczyk: Nigdy nie wiedziałem. 

P. Mirosława: 14 lutego. 

P. Cezary: 14 luty od popołudnia 

P. Irena: 14  lutego. 

Monika Pachołek: Teraz za niedługo mają być. 

2. Skąd się wzięły? 

Mateusz Juszczak: Nie wiem. 

Mateusz Kupczyk: Z Ameryki. 

P. Mirosława: Z Ameryki. 

P. Cezary: Był kiedyś murarz Patryk z Irlandii i gdy pracowali w Domu Kultury 

WALILI TYNKI. 

P. Irena: Z Ameryki. 

Monika Pachołek: Z Pana Boga. 

3. Czego  byś życzył osobie, którą lubisz? 

Mateusz Juszczak: Miłości. 

Mateusz Kupczyk: Żeby miała dużo sukcesów w nauce 

P. Mirosława: Zdrowia, uśmiechu i dużo miłości 

P. Cezary: Wysokiej emerytury, bezpłatnych sanatoriów. 

P. Irena: Dużo miłości, mało stresu. 

Monika Pachołek: Dużo zdrowia, szczęścia i słodyczy. 

4. Z jakim symbolem kojarzą się  walentynki? 

Mateusz Juszczak: Sercem. 

Mateusz Kupczyk: Sercem. 

P. Mirosława: Sercem. 

P. Cezary: Katarem. 

P. Irena: Czerwonym serduszkiem, czerwoną różą. 

Monika Pachołek: Miłością, sercem. 

 

Dziękujemy naszym rozmówcom. ( Ciekawe, dlaczego Panu Cezaremu walentynki 

kojarzą się z katarem.)   Kinga i Julia 
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 Kilka słów na temat dobrego zachowania 

Savoir  vivre  to  znajomość  obowiązujących zwyczajów, form  

towarzyskich i  reguł grzeczności  obowiązujących w  danej  grupie. 

Inaczej: ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski. 

 

Savoir vivre na co dzień  

- używam magicznych słów : proszę, dziękuję, i przepraszam; 

- nie przerywam czyjejś rozmowy, zwłaszcza osób starszych; jeśli 

chcę coś powiedzieć proszę o uwagę, mówiąc „przepraszam”; 

- nie używam wulgaryzmów. 

 

Opr. Kacper Poprawa 
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17 lutego Światowy Dzień Kota 

,,Ludzi można z grubsza podzielić na dwie kategorie: 

miłośników kotów i osoby poszkodowane przez los”. 

(Oscar Wilde) 

Ciekawostki: 

 Najdłużej żyjącym kotem była kotka Creme Puff, która przeżyła 

ponad 38 lat. 

 Koty to śpiochy- zwykle śpią od 12 do 16 godzin dziennie, niektóre 

osobniki mogą spać do 20 godzin na dobę 

 Białe koty są częściej narażone na głupotę 

 Nastrój kota można odczytać poprzez obserwację jego zachowania 

i pozycji ogona 

 

Co nasze koty mówią o nas? 

 

 

                                                                    O kotach informacji dostarczyła Patrycja. 
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Wywiad z panią Mariją Breń-  

- naszą instruktorką tańca  

-Jak długo przebywa pani w Polsce? 

-6 lutego 2017 minął rok. 

-Czy podoba się pani w Polsce?  

 -Tak bardzo. 

-Czy ma pani jakąś rodzinę w Polsce?  

-Tak, siostrę, kuzyna, męża i córkę. 

-Czy trudno było pani nauczyć się języka polskiego? 

-Na początku było bardzo ciężko, później szło już lepiej. 

-Czy smakują pani polskie potrawy?  

-Smakują, polski bigos jest najlepszy! 

-Czy taniec zawsze był pani marzeniem? 

-Tak ,od zawsze. 

-W jakim wieku  zaczęła pani tańczyć? 

-Zaczęłam tańczyć, kiedy miałam 6 lat. 

-Jaką szkołę pani skończyła, aby uprawiać swój zawód? 

-Uniwersytet. 

-Co poradziłaby pani osobom, które chciałyby uprawiać  ten sam zawód? 

-Cierpliwości do samej siebie, zawsze wierzyć w swoje możliwości. 

- Dziękujemy za wywiad. Do widzenia. 

                                                                                          Wywiad przeprowadziły Kinga i Julia. 
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Quiz walentynkowy 

Literki umieszczone przy prawidłowych odpowiedziach ułożą się w 

hasło. 

1.Którego dnia zaczyna się wiosna ? 

f) 23 luty     s )21 marca      k)22 marca 

2. Jakie święto  wypada 14 lutego? 

e)Walentynki     d) Dzień Nauczyciela     l) Dzień Dziecka 

3. Jak nazywa się nasz ogródek szkolny?  

b) Konwalia    w) Tulipan  r) Szafirek 

4. Ile w tym roku luty dni ma? 

d) 30   c) 28   h) 29 

5. Jaki autor napisał książkę pt. ,,Bracia Lwie Serce’’ 

a) Henryk Sienkiewicz   e) Astrid Lindgren   w) Anna 

Onichimowska 

 

                                                                           Opr. Kinga Kacyna i Jula Makieła 
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Słodkie co nieco- róże z ciasta francuskiego z jabłkami 

fot. B. Konieczyńska 

Składniki: 

 1 rolka ciasta francuskiego 

 1 duże jabłko najlepiej z  czerwona  skórką 

 1 łyżka dowolnej  konfitury  

 1 łyżeczka cynamonu 

 1 łyżka cukru pudru 

 1 jajko do posmarowania 

1. Ciasto francuskie ( można kupić gotowe w sklepie) trochę cieniej rozwałkować.  

Jabłka pokroić w cienkie plasterki i zapiec 10-15 minut na blaszce wyłożonej papierem do 

pieczenia. 

2. Ciasto francuskie pociąć na pięć pasków, posmarować  dżemem lub posypać cukrem 

wymieszanym z cynamonem. 

3.Na połowie paska ułożyć zimne plasterki jabłek, zakładając plasterki na siebie.  

4. Paski zwinąć i gotowe róże włożyć do formy na muffinki wysmarowanej masłem. 

 Na róże nałożyć kawałek folii aluminiowej, aby jabłka  się nie przypaliły. 

 

Z jednej rolki ciasta wychodzi 6 sztuk okazałych ciastek. 

 

                                                                                          Smacznego! 
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W tym roku szkolnym zespół redakcyjny szkolnej gazetki tworzą 

uczniowie klasy VI: 

 

Patrycja Błaszczyk 

Kinga Kacyna 

Julia Makieła 

Natalia Stempin 

Kacper Poprawa 
Opiekę sprawuje p. Renata Nawrocka 

 
 
 
 

   Serdecznie zapraszamy wszystkich do współpracy. 
 Jeśli zobaczycie coś ciekawego, napiszcie o tym, a my zamieścimy 
w naszej szkolnej gazetce. 

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
W publikacji wykorzystano zdjęcia R. Nawrockiej, M. Morty  i cliparty z 
programu Word Microsoft Office. 
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