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ROK 2017   NR 4 kwiecień/maj 

     UCZNIOWSKIM PIÓRKIEM 

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

                                                           W TEKLINOWIE 

 

 

 

 

W numerze m.in. : 

-Laleczki z Teklinowa pomagają potrzebującym 

- Sonda „ Jak dbasz o Ziemię” 

- Spotkanie z pisarką i tancerką – p .Elżbietą Bednarczyk 
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LALKI Z 

TEKLINOWA 

POMAGAJĄ 

POTRZEBUJĄCYM 
 

 Nasza szkoła realizowała 

światowy  projekt 

UNICEF – Wszystkie 

Kolory Świata 

Światowy projekt UNICEF – Wszystkie Kolory Świata, w który zaangażowała 

się nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym jest jednym z najbardziej znanych 

kampanii UNICEF na świecie. W Polsce projekt był już realizowany trzykrotnie 

i cieszył się ogromnym zainteresowaniem. We wszystkich edycjach wzięło 

udział ponad 2000 placówek edukacyjnych. 

Zgłaszając się do udziału w kampanii, szkoła wyraziła w ten sposób chęć 

propagowania wrażliwości społecznej i ideę niesienia pomocy najbardziej 

potrzebującym. Udział w akcji dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń, a 

radość jaka towarzyszyła wszystkim uczestnikom przy przygotowywaniu 

laleczek i podczas ich sprzedaży, na trwałe zapisała się w pamięci dzieci i 

rodziców. A co 

najważniejsze akcja 

pokazała dzieciom, że 

pomaganie może być nie 

tylko pożyteczne, ale też 

przyjemne, a szmaciana 

laleczka może uratować 

życie dziecka. 

W ramach akcji uczniowie 

przygotowywali 

charytatywne, szmaciane 

laleczki UNICEF. 

  Laleczki te są niezwykłe, 

http://spteklinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/220672/lalki_z_teklinowa_pomagaja_potrzebujacym
http://spteklinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/220672/lalki_z_teklinowa_pomagaja_potrzebujacym
http://spteklinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/220672/lalki_z_teklinowa_pomagaja_potrzebujacym
http://spteklinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/220672/lalki_z_teklinowa_pomagaja_potrzebujacym
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ponieważ symbolizują pomoc uczniów dla najbardziej potrzebujących dzieci na 

świecie. Każda z nich ma swoją tożsamość. Dzieci same wybrały  kraj 

pochodzenia dla wykonanej przez siebie laleczki, określiły  jej kolor skóry, strój, 

a także imię i wiek, które umieścili  w „akcie urodzenia”. Lalki powstawały 

według określonego wykroju, dzieci dzielnie pomagały w wypychaniu lalek,a w 

projektowaniu stroju i ubieraniu lalek swój udział mieli rodzice, babcie, ciocie. 

Laleczki po raz pierwszy zostały zaprezentowane w szkole,  podczas  spotkania 

z rodzicami. Wystawę można było podziwiać przez kilka dni. Chętni mogli 

zaopiekować się wybraną laleczką w zamian za przekazanie darowizny na rzecz 

ratowania życia dzieci w Angoli. Minimalna kwota darowizny wynosiła 10 zł, 

co umożliwi zaszczepienie jednego dziecka przeciw najpoważniejszym 

chorobom wieku dziecięcego, a tym samym pozwoli na uratowanie mu życia.  

Jolanta Morta -  koordynator akcji w teklinowskiej szkole pragnie  gorąco 

podziękować rodzicom, babciom, ciociom i innym osobom  za zaangażowanie i 

trud włożony w przygotowanie laleczek.  

Akcja przerosła nasze oczekiwania. Na wystawie znalazło się aż 57 

szmacianych laleczek przygotowanych  przez przedszkolaków i uczniów naszej 

małej placówki. W  krótkim czasie każda lalka znalazła  opiekuna. 

 Dzięki wielkiemu zaangażowaniu całej naszej szkolnej społeczności  udało się 

pozyskać 620 złotych na ratowanie życia dzieci w Sierra Leona, Czadzie 

i Sudanie Południowym. Po zrealizowaniu projektu szkoła otrzyma „Certyfikat 

Społecznie Zaangażowanej Placówki” w roku szkolnym 2016/2017. 

     Teskt i foto Jolanta Morta 
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„ZAGROŻENIA W SIECI – 

Cyberprzemoc” - SPOTKANIE 

Z DZIELNICOWYM 

8 marca 2017 w naszej szkole odbyło 

się spotkanie z dzielnicowym Pawłem 

Ciurą. Na spotkaniu przedstawione 

zostały zagrożenia wynikające z 

korzystania z sieci między innymi 

cyberprzemoc. Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważny jest to problem we 

współczesnym świecie. Dziś do Internetu mają dostęp nawet małe dzieci, które 

bardzo szybko uczą się, są ufne i nie potrafią odróżnić co jest słuszne, a co nie. 

Podstawą bezpieczeństwa w sieci jest świadomość zagrożeń oraz znajomość ich 

specyfiki. 

 Cyberprzemoc (cyberbullying) - to prześladowanie innych osób za 

pośrednictwem Internetu i narzędzi elektronicznych, czyli czatów, witryn, e-

maili, forów dyskusyjnych, komunikatorów oraz przy pomocy wiadomości 

SMS-ów przesyłanych na telefony komórkowe. Problem cyberprzemocy staje 

się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym i dotyka zarówno osoby dorosłe jak 

i grupę dzieci i młodzieży. Na podstawie badań przeprowadzonych w 2007r. 

przez firmę Gemius dla fundacji: „Dzieci Niczyje” na grupie osób w wieku 12-

17 lat wynika, że co drugi młody człowiek miał do czynienia z werbalną 

przemocą w Internecie lub poprzez komórkę. Co piąty badany był ośmieszany, 

poniżany, a 16 proc. badanych było zastraszanych i szantażowanych za 

pośrednictwem Internetu lub telefonów komórkowych. Natomiast aż 57 proc. 

doświadczyło robienia im zdjęć i kręcenia filmów wbrew ich woli. 

 Celem naszych działań jest uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z 

cyberbullyingiem, a także wyuczenie zasad bezpiecznego korzystania z 

Internetu.  W czasie spotkania uczniowie dowiedzieli się m.in. jak ograniczyć 

zachowania ryzykowne podczas surfowania po cyberprzestrzeni, jakie są 

podstawowe procedury postępowania w sytuacji, kiedy nieletni jest osobą 

pokrzywdzoną w wyniku cyberprzemocy, jak chronić się  przed negatywnymi 

skutkami cyberbullyingu. 

                                                                          Tekst:       Angelina Broda 

http://spteklinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/221936/zagrozenia_w_sieci__cyberprzemoc__spotkanie_z_dzielnicowym
http://spteklinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/221936/zagrozenia_w_sieci__cyberprzemoc__spotkanie_z_dzielnicowym
http://spteklinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/221936/zagrozenia_w_sieci__cyberprzemoc__spotkanie_z_dzielnicowym
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Koledzy nie zapomnieli.  

Tak świętowałyśmy Dzień Kobiet. 
 

 
 
 

Otrzymałyśmy życzenia i upominki. 
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SPOTKANIE AUTORSKIE Z 
ELŻBIETĄ BEDNARCZYK-
PISARKĄ i TANCERKĄ  
 

        
 
 

           Niedawno mieliśmy przyjemność uczestniczenia w spotkaniu z pisarką- 

panią   Elżbietą Bednarczyk. Napisała dla dzieci ciekawe książki m.in. : 

„Kłótnia w tornistrze”, „Zimowa przygoda królika”, „Figlarne myszki” czy 

“Chciwy niedźwiadek”. Pisarka przyjechała do nas z Częstochowy, ale na co 

dzień mieszka w Australii. Opowiedziała nam, jak tam się żyje, pokazując 

ciekawe slajdy. Przybliżyła nam florę i faunę tamtego kontynentu. 

Śmialiśmy się, gdy opowiedziała nam o bliskim spotkaniu z misiem koalą.  

   Pani Bednarczyk zapoznała nas z  fragmentem swoje książki pt. „ Kłótnia  

w tornistrze”, dzięki czemu poznaliśmy perypetie kredki, ołówka i gumki.   

Po spotkaniu mogliśmy nabyć tę pozycję i otrzymać autograf pisarki.  

 Autorka ma wiele różnych talentów. Zajmuje się też aktorstwem,  reżyserią 

przedstawień teatralnych i tańcem.  Taniec cygański  w jej wykonaniu bardzo 

nam się podobał. 

 W czasie spotkania pisarka poruszyła wiele ważnych spraw, przypomniała, że 

należy się wzajemnie szanować, rozwijać swoje talenty i dużo czytać, bo książki 

uczą nas ludzi i świata. 

 
Red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
zdjęcia: Jolanta Morta  
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Sprzątanie powiatu 
 
 21 kwietnia 2017 wzięliśmy 
 ( jak co roku) udział w akcji  
"Wysprzątajmy Powiat 
Wieruszowski na wiosnę". 
Zaopatrzeni w rękawice i 
worki na śmieci ruszyliśmy w 
kierunku pobliskiego lasu. 
 Po drodze wyzbieraliśmy 
papierki na poboczu drogi. 
Młodsze dzieci  
( przedszkolaki i uczniowie 
klas 1-3)  sprzątały teren przy 

szkole i boisku.  
Dzięki nam ubyło z naszego otoczenia 5 worków śmieci ( tyle właśnie 
uzbieraliśmy). 

 
 
                                  

 

 

                                                           Red. 

   



8 

 

Sonda-Jak dbasz o Ziemię? 

 

Mateusz Juszczak: 

 Skutecznie, segreguję smieci. 

 

 

Michał Węgrzyn: 

 Segreguję śmieci. 

 

Pani Aleksandra Walczak: 

 Szanuję gatunki chronione, 

 Segreguję odpady, 

 Oszczędzam wodę i energię, 

 Kompostuję odpady. 

 

Konrad Gajewski: 

 Segreguję świeci, 

 Nie myję zębów przy odkręconej wodzie, 

 Nie zostawiam włączonego światła. 

 

Kacper Poprawa: 

 Segreguję śmieci, 

 Zakręcam kran, gdy leci woda, 

 Nie włączam bez potrzeby światła, 

 Nie zabijam zwierząt. 

                                                                           

                                                                                  Opr. Patrycja Błaszczyk 
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Uczniowie naszej szkole na  eliminacjach powiatowych XL 

OGÓLNOPOLSKIEGO EGO TURNIEJU 

BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM  
 
 
26.04.2017 r. troje  uczniów z klasy VI (Natalia Stempin, Julia Makieła 
 i Mateusz Juszczak)  

pojechało na konkurs 
BRD, który odbył się 
 w Zespole  Szkół Nr 2 
im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w 
Wieruszowie. Konkurs 
był podzielony na dwie 
części : teoretyczną i 
praktyczną. W części 
pierwszej należało 
rozwiązać test, w 
części praktycznej 
uczestnicy wykonali 
zadania praktyczne 
dotyczące jazdy 
rowerem po miasteczku o torze sprawnościowym . Musieli także 
wykazać się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy. 
  Nasza drużyna osiągnęła bardzo dobry wynik: IV m-ce w powiecie.  
Oprócz klasyfikacji drużynowej, wyróżniono poszczególnych uczestników 
za indywidualne osiągnięcia. Spory sukces odniosły Julia Makieła, która 
zajęła II m-ce w klasyfikacji indywidualnej, oraz Natalia Stempin  (  IV m-
ce). 

 
 

Duże brawa i gratulacje dla dziewczyn 
 i całej drużyny! 
 

Życzymy kolejnych sukcesów! 
 
 
 

 

                                                         Oprac. Julka 

 

 

 

http://spteklinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/229319/xl_ogolnopolski_turniej_bezpieczenstwa__w_ruchu_drogowym_2017__e
http://spteklinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/229319/xl_ogolnopolski_turniej_bezpieczenstwa__w_ruchu_drogowym_2017__e
http://spteklinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/229319/xl_ogolnopolski_turniej_bezpieczenstwa__w_ruchu_drogowym_2017__e
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SZKOŁA W TEKLINOWIE NAJLEPSZA W POWIECIE 
  

                           Nasza szkoła wygrała  

 w Plebiscycie  na  „Najfajniejszą  Szkołę 

Podstawową w Powiecie Wieruszowskim" 
  

 

  

28 kwietnia 2017 roku zakończył się  plebiscyt  Dziennika 

Łódzkiego na „Najfajniejszą  Szkołę w Powiecie 

Wieruszowskim”. 

 

 Z dumą  i wielką przyjemnością  chcemy podzielić się informacją,  że  nasza 

szkoła zdobyła aż 4160 głosów i została zwycięzcą tego plebiscytu. 

Wyprzedziliśmy   inne szkoły  ogromną ilością głosów. Placówka otrzyma 

 od redakcji Dziennika Łódzkiego tytuł  „Najfajniejszej szkoły  w powiecie", 

pamiątkowy dyplom oraz prezentację w tygodniku i na 

stronie www.naszemiasto.pl. 

Plebiscyt był dla nas fajną zabawą.  Dziękujemy  wszystkim, którzy przyłączyli 

się do tej zabawy. Serdecznie dziękujemy za każdy oddany głos 

i jesteśmy  wdzięczni za tak duże zaangażowanie i wiarę w możliwość 

odniesienia sukcesu przez naszą szkołę. W naszej szkole  dzieci nie tylko siedzą 

w szkolnych ławkach, ale i poznają świat. Uczniowie mogą próbować swoich sił 

w różnych dziedzinach życia i  mogą znaleźć wsparcie wśród pedagogów. Jest 

to przyjazne i bezpieczne miejsce dla każdego dziecka.  

Zdajemy sobie sprawę  

z tego, że nie tylko u 

nas  panuje  miła 

i  przyjazna atmosfera na 

którą składają się: 

kameralność placówki, 

estetyczne, kolorowe 

wnętrza, ale przede 

wszystkim życzliwe 

podejście kadry 

pedagogicznej i 

pozostałych pracowników 

http://spteklinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/232054/szkola_w_teklinowie_najlepsza_w_powiecie
http://www.naszemiasto.pl/
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szkoły do uczniów -  dlatego też  gratulujemy tym szkołom, które nie zostały 

laureatami tego plebiscytu. Jeżeli chcielibyście lepiej  poznać naszą szkołę, 

poobserwować wydarzenia i sukcesy, zapraszamy do odwiedzenia strony 

internetowej: http://spteklinow.superszkolna.pl/ 

Nie chcemy być zwycięzcami jednego dnia, ale dołożymy wszelkich 

starań,  aby  w przyszłym roku obronić  ten zaszczytny tytuł. Będzie to dla nas 

wspaniały prezent móc kolejny raz znaleźć się w czołówce "Najfajniejszych 

Szkół Podstawowych". 

  

                                                                       

                                                                   Tekst i foto: Jolanta Morta 
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No i kto powiedział, że nie umiemy  grać w szachy? 

 

Okiem fotoreportera 
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CIASTKA PIKNIKOWE 

 

Czas: 60min                                                                                                                                                   

Porcja na 10-12 os.  

Składniki: 

 Twaróg 50 dag , 

 Mąka 50 dag , 

 Margaryna 50 dag,  

 Proszek do pieczenia 2 łyżeczki, 

 Dżem lub konfitura.  

 

Sposób przygotowania:  

Połączyć składniki, zagnieść 

ciasto, schłodzić w lodówce, 

rozwałkować na grubość 1 

cm. Następnie wykrawać 

szklanką kółka , robić 

palcem wgłębienia i 

wypełniać dżemem lub 

konfiturą. Układać na 

blaszce wyłożonej papierem 

do pieczenia. Wstawić do nagrzanego piekarnika do 190 stopni i piec 

około 20 minut. 

                                      Oprac. Patrycja 

 

https://smaker.pl/produktopedia-twarog,459.html
https://smaker.pl/produktopedia-margaryna,75641.html
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Uśmiechnij się 

 

 Oprac. Natalia I Kacper  
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Zespół redakcyjny szkolnej 

gazetki tworzą uczniowie 

klasy VI:  
Patrycja Błaszczyk  

Kinga Kacyna  

Julia Makieła  

Kacper Poprawa  

Natalia Stempin  
Opiekę sprawuje p. Renata Nawrocka.  

 

 

 

 

 

 

       
                               W publikacji wykorzystano zdjęcia R .Nawrockiej,  

                            M .J.Morty i cliparty  z programu Word Microsoft Office.  

 

nasz adres: 

uczniowskimpiorkiem@wp.pl 


