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W numerze m.in.: 

- o Festynie Rodzinnym 

- o szkolnej wycieczce 

- o zakończeniu roku szkolnego 



 

Żywą lekcją uczciliśmy Święto Konstytucji 3 maja 

 
   W czwartek odbył się w naszej 
szkole uroczysty apel poświęcony 
226  rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 maja.  Uczniowie klasy piątej wraz 
z koleżanką  i kolegą z klasy czwartej  
słowem i piosenką przybliżyli nam 
tamte wzniosłe wydarzenia, 
związane z uchwaleniem Konstytucji 
3 maja. 

  Z przedstawienia dowiedzieliśmy 
się, że nie zawsze Polacy mogli tak 
hucznie obchodzić święto 
Konstytucji. Dopiero 6 kwietnia 1990 
roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
zdecydował przywrócić dzień 3 maja 
i ustanowił go dniem wolnym od 
pracy. 

 

 Pani Konstytucja, w rolę której 
wcieliła się Daria, poinformowała 
nas, jaką rolę odegrała w ówczesnej 
Polsce oraz   przypomniała nam, iż 
była  drugą na świecie a pierwszą w 
Europie. Przed Polską taką ustawę 
wprowadzili w życie tylko 
Amerykanie i to zaledwie 4 lata 
przed Polakami, bo w 1787 roku. 

Na zakończenie  odśpiewaliśmy 
wspólnie na  cześć Konstytucji 
piosenkę „Witaj majowa 
jutrzenko”. 

 

                Red.  



Aktywnie spędziliśmy 

Dzień Dziecka  

   W Dzień Dziecka nie mieliśmy zajęć 

dydaktycznych. Korzystając ze 

słonecznej pogody, udaliśmy się  na 

boisko szkolne. Tam uczestniczyliśmy 

w konkursach lekkoatletycznych i 

graliśmy w piłkę siatkową. 

  W tym czasie przedszkolaki bawiły 

się na palcu zabaw, tańczyły, rysowały 

kredą i puszczały bańki mydlane.   

  Po rozegranych konkurencjach sportowych zostały podsumowane wyniki i 

najlepsi zawodnicy otrzymali 

pamiątkowe dyplomy.  

  Cieszyliśmy się, że mogliśmy 

aktywnie spędzić ten dzień.  

                                   Julka



Ciekawa  

wycieczka 

  W dniach 23-24 maja 

wyruszyliśmy na szkolną 

wycieczkę autokarową do 

Krakowa i Bochni. 

  Pierwszego dnia wybraliśmy 

się o godz. 6.00 do Krakowa. 

W czasie drogi 

rozmawialiśmy, opowiadaliśmy żarty, śmialiśmy się, więc było wesoło. 

  Gdy dotarliśmy na miejsce poszliśmy zwiedzać Rynek. Najpierw 

powędrowaliśmy w stronę dawnych murów obronnych zwanych Barbakanem. 

Po drodze minęliśmy Bramę Floriańską i doszliśmy do Kościoła Mariackiego, w 

którym podziwialiśmy słynny obraz Wita Stwosza. O dwunastej usłyszeliśmy 

hejnał z wieży Mariackiej. Jego historię przypomniał nam przewodnik. Po 

obejrzeniu Sukiennic wyruszyliśmy na Wawel, który wywarł na nas niesamowite 

wrażenia. Byliśmy dumni, że stąpamy po tych samych ścieżkach co nasi 

królowie.  

  Po wyczerpującym, ale niezwykłym dniu pojechaliśmy na nocleg do Kopalni w 

Bochni. Tam zjechaliśmy windą pod ziemię i po zjedzeniu kolacji poszliśmy 

zwiedzać kopalnię. 

  Potem graliśmy w piłkę i tańczyliśmy, a o 24.00 położyliśmy się spać. 

  Następnego dnia wyruszyliśmy do Nowego Wiśnicza, gdzie zwiedzaliśmy 

zamek Lubomirskich. Podziwialiśmy arrasy i złocone sufity. Później 

powędrowaliśmy do pałacu myśliwskiego w Niepołomicach. Tam zobaczyliśmy 

eksponaty zwierząt z różnych kontynentów. Największe wrażenia wywarł na 

mnie struś. 

  W drodze powrotnej do domu posililiśmy się w MC Donald. 

  Wróciliśmy zmęczeni, ale zadowoleni. 



 

Opr. Natalia 

Stempin 

 

 

Festyn Rodzinny  
 Wzorem ubiegłego roku 

zorganizowany został Festyn 

Rodzinny, w czasie którego 

składaliśmy życzenia 

naszym rodzicom z okazji 

Dnia Matki i Ojca. 

  W ciepłe czerwcowe 

sobotnie popołudnie 

spotkaliśmy się na placu 

szkolnym, aby wspólnie 

świętować.  



 Najpierw pani dyrektor- Anna 

Jakubowska powitała 

zebranych, a potem rodzice 

mogli zobaczyć i usłyszeć nasze 

występy.  Recytowaliśmy 

wiersze, śpiewaliśmy piosenki, 

tańczyliśmy, by w ten sposób 

podziękować naszym rodzicom 

za miłość, opiekę i trud 

włożony w nasze wychowanie.  

Wesołość wśród publiczność 

wzbudziły scenki kabaretowe.  

   Po części artystycznej wszyscy mogli skosztować kiełbasek z grilla oraz ciast 

przygotowanych przez nasze mamy. 

Dla nas też zostały przygotowane atrakcje: malowanie twarzy i dmuchane 

zamki. 

    Popołudnie upłynęło w radosnej atmosferze. Mamy nadzieję ,że spotkamy się 

w takim gronie znów za rok.  

 

            

          Patrycja 

 

 

  



                                     W TEKLINOWIE NIE WIEJE NUDĄ! 

NASZA SZKOŁA JEST SUPER BUDĄ !  

DOBRY HUMOR I ROZRYWKI CZEKAJA TAKŻE NA PRZERWIE, 

KONKURUJĄC W RÓŻNYCH ZADANIACH, KAŻDY SIĘ Z NAS ROZERWIE. 

NAWET GDY TO ZAWODY Z ANGLIKA, 

ŻADEN UCZEŃ ICH NIE UNIKA. 

BO TO JEST BARDZO FAJNA SPRAWA, 

KIEDY NAUKA TO ZABAWA!  

 

    W  piątek 26 maja obchodziliśmy Dzień Języka Angielskiego. Wzięliśmy 

udział w „Zawodach z ‘Anglika’”. 

 Wystartowały cztery ekipy – kl.3, kl. 4, kl. 5 i kl.6. W pierwszej rundzie 

musieliśmy zgromadzić przedmioty, których nazwy, oczywiście po angielsku, 

otrzymaliśmy w kopertach. Było dużo śmiechu. Kolejna runda, to kolejne 

ćwiczenie. Każda z klas otrzymała do wykonania zadanie leksykalno-

gramatyczne. W trzecim starciu każda ekipa dostała arkusz z kolejnymi literami 

alfabetu i musieliśmy zapisać słowa zaczynające się od tych liter. Było to nie 

lada wyzwanie. Dobrze, że mogliśmy w tej rundzie korzystać ze słowników.  

W ostatniej części zapisywaliśmy na czas angielskie rzeczowniki jakie. Okazało 

się, że znamy dużo, bo powstały bardzo długie listy.  

 Najlepszą drużyną w zawodach została klasa 5. 



W nagrodę za rywalizację 

fairplay wszyscy otrzymaliśmy 

pamiątkowe dyplomy i drobne 

upominki.  

     W obchody Dnia Języka 

Angielskiego włączyli się także 

nasi młodsi koledzy. Grali w grę 

planszową z angielskim quizem, 

obrazkowo-wyrazowego 

’Piotrusia” oraz ‘Memory’. Przedszkolaki poznały symbol Wielkiej Brytanii 

 i kolorowały flagi. 

    Biorąc udział w „Zawodach z ‘Anglika’” ,spędziliśmy czas nie tylko 

pożytecznie, ale również przyjemnie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 

szkolnym będą kolejne językowe potyczki.  

         P. Beata 

 

 



Nauki skończył się czas ! 

 

  Jak  uczniowie  w każdej szkole w Polsce, my też zakończyliśmy rok szkolny 

2016/2017. Z tej okazji 

spotkaliśmy się na szkolnym 

korytarzu, gdzie pani dyrektor 

przedstawiła  wyniki nauczania 

i wręczyła uczniom 

wyróżniającym się w nauce i 

zachowaniu świadectwa z 

wyróżnieniem , nagrody 

książkowe i dyplomy. 

Swoje nagrody wręczyli też 

przedstawiciele Rady Sołeckiej. 

Potem uczniowie klasy szóstej w 

zabawnych scenkach przedstawili życie 

szkolne i wakacyjne plany uczniów. Przed 

widzami pojawiły się również uczennice 

klasy 3- Amelka Pawelczyk i Sandra 

Adamska. Pięknie zarecytowały wiersze, 

których tematyka związana była z 

poszanowaniem książek.  



Konkursy  
Konkurs biblioteczny 

  W piątek 12 maja 2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu Filia  

w Wieruszowie zostały wręczone nagrody  laureatom konkursu na wykonanie 

lapbooka zilustrowanego autorską twórczością 

językową  

 i plastyczną. 

  

W międzyszkolnym konkursie  „Lapbook- dzień 

 z życia książki” rywalizowali uczniowie klas 5 – 6, 

z siedmiu szkół podstawowych powiatu 

wieruszowskiego. Komisja konkursowa otrzymała 19 

prac.  

 Cieszymy się, że nasze koleżanki znalazły się wśród 

laureatów.  

 Julka Makieła  zdobyła 3 miejsce, a Kinga Fidelak wyróżnienie. 

 

      

  Patrycja 

  

 

  



 „MÓJ ULUBIONY 

BOHATER Z BAJKI” 

gminny konkurs plastyczny 

Miło nam poinformować, że 

wśród laureatów II  

Gminnego Konkursu Plastycznego 

znalazło się  

Aż troje przedszkolaków  z naszej 

placówki. 

 

 Miejsce I  wśród uczestników  sześcioletnich 

zajął  Kacper Kamler ,  

natomiast wśród pięciolatków  I miejsce 

przypadło Martynce Kalinowskiej, a II 

Szymkowi Gajewskiemu.  
 

 
 
    Julka 
 
 
 
 

Sukcesy sportowe w lekkiejatletyce 
 

 
 

W Mistrzostwach Gminy Wieruszów i Powiatu Wieruszowskiego w Lekkiej 

atletyce, które odbyły się 5 maja 2017 r. nasi uczniowie odnieśli liczne sukcesy: 

Amelia Olejniczak – I m-ce bieg na 40 m. 

http://spteklinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/236285/sukcesy_sportowe_w_lekkiej_atletyce


Dominik Leszczyńki – I m-ce bieg na 40 m. 

Liliana Szczepaniak – II m-ce bieg na 40 m. 

Kacper Kamler – IV m-ce w rzucie piłeczką tenisową 

Monika Makieła – III m-ce skok w dal 

                               - VI m-ce bieg na 50 m. 

Adrian Rabiega – VI m-ce skok w dal 

Jakub Szkudlarek - VI m-ce bieg na 60 m. 

Konrad Gajewski – IV m-ce skok w dal 

Mateusz Kupczyk – VI m-ce skok w dal 

Tobiasz Wiejalis – VI m-ce rzut piłeczką p. 
 

WYRECYTOWAŁY SUKCES 
 
    6 czerwca odbył się finał gminnego konkursu recytatorskiego pt. „Z książką 
 w bibliotece”.  Jego organizatorem była w Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  
w Wieruszowie. W konkursie mogli wziąć 
udział uczniowie klas I-III szkół 
podstawowych. Szkołę w Teklinowie 
reprezentowały 3 uczennice z klasy 
trzeciej: Julia Adamska, Nikola Bryla 
 i Amelia Pawelczyk. 
    Celem konkursu było: uwrażliwienie na 
piękno poezji, rozwijanie uzdolnień 
artystycznych oraz propagowanie wśród 
dzieci wiedzy o książce i bibliotece. 
Zadanie uczestników polegało  
na recytacji dowolnie wybranego wiersza 
nawiązującego tematyką do książki i/lub 
biblioteki. Do konkursu przystąpiło 24 
uczniów ze szkół podstawowych: SP  
w Teklinowie, SP w Pieczyskach, SP nr 1 im. J. Korczaka oraz ZS nr 2 
 w Wieruszowie. 

Komisja konkursowa oceniając wykonawców brała pod  uwagę dykcję, znajomość 
tekstu i jego zgodność z tematem, interpretację tekstu oraz ogólny wyraz 
artystyczny występu uczestnika. Po naradzie jury okazało się, że pierwsze 
miejsce zajęła Amelia Pawelczyk z Teklinowa, a trzecie - Julia Adamska. 

    Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali książki i pamiątkowe dyplomy. 

Sukces tych uczennic jest sukcesem szkoły, zatem napawa całą społeczność szkolną 
radością i dumą. Gratulujemy i dziękujemy trzecioklasistkom za godne 
reprezentowanie teklinowskiej szkoły! 

                                                          
                                        Tekst: Jolanta Morta - opiekun uczestniczek konkursu   
                                                            Zdjęcia: Angelina Broda 
 
 
 

http://spteklinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/236419/wyrecytowaly_sukces


      Konkurs SKO  
„Zachęć mnie do oszczędzania”  
  

    W maju został zorganizowany 

konkurs SKO pod hasłem „Zachęć 

mnie do oszczędzania”. Zadanie 

konkursowe polegało na 

wymyśleniu rymowanki bądź 

krótkiego wiersza 

zachęcającego  uczniów do 

oszczędzania pieniędzy w SKO. 

 Pierwsze miejsce zdobył  Oliwier Bieda-uczeń klasy III, II miejsce  przypadło 

Nikoli Brylak z klasy III, III miejsce zajął Oskar Pawelczyk z  klasy III. 

Laureaci otrzymali z rąk opiekunki SKO- p. A.Dwornickiej- Rzeźnik 

pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. 

        Natalia 

…………………………………………………………………………………. 

Najaktywniejsi czytelnicy w tym roku szkolnym: 
Wiktoria Promna  kl. I ( 79 wypożyczeń) 

Mateusz Łuczak kl. I ( 58 wypożyczeń) 

Karolina Promna kl. I ( 48 wypożyczeń) 

Natalia Zimoch kl. I ( 41 wypożyczeń) 

Oliwier Bieda kl. III ( 40 wypożyczeń) 

Szymek Pachołek kl. III ( 23 wypożyczenia) 

Patrycja Błaszczyk kl. VI ( 22 wypożyczenia) 

Zuzanna Kukuła kl. II ( 22 wypożyczenia) 

Amelia Pawelczyk  kl. III ( 20 wypożyczeń) 

Julia Poprawa kl. II ( 20 wypożyczeń) 



 

Sałatka owocowa 

Składniki: 

 2 banany, 

 1 duże jabłko ( lub dwa małe), 

 2 szklanki truskawek, 

 5 połówek brzoskwiń,  

 2 plasterki ananasa, 

 2 kiwi, 

 1 jogurt (może być naturalny lub 

owocowy), 

 1 garść winogron 

 

Sposób przygotowania: 

Wszystkie owoce kroimy w nie za duże kostki. Wsypujemy do miski i dodajemy 

do smaku  jogurt. Mieszamy i gotowe. Do ozdoby można użyć bitej śmietany.  

Smacznego  

Opr: Patrycja Błaszczyk 

 



 

 

Kacper

Na wesoło 



Zespół redakcyjny 

szkolnej gazetki 
tworzą uczniowie 
klasy V i VI:      
    
 
Patrycja Błaszczyk 
Julka Makieła 
Kinga Kacyn 
Kaper Poprawa 
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 
 
 
 


