
KLEKS 1 
Rok szkolny 2012/2013 

 

 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Słowo wstępne 
 

Witamy Was, nasi drodzy Czytelnicy w nowym 
roku szkolnym. Wciąż będziemy  relacjonować 

najnowsze wydarzenia z naszej szkoły oraz spoza 
niej. Oczywiście w gazetce pojawią się rebusy, 

krzyżówki, wywiady z ciekawymi osobami, 
sprawozdania, konkursy oraz artykuły na 

różnorodne tematy. 
Serdecznie zachęcamy do czytania naszej 

szkolnej gazetki ,, KLEKS ”. 
                                                          Julia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
********** 

Choć wakacje już minęły 
I choć prędko nie powrócą 
To nie przejmuj się kolego, 

W szkole spotka Cię coœ fajnego! 
Co dzień tutaj przychodzimy 

I uczymy się, a ja mam prawdziwe zdanie: 
Szkoła drugim domem jest!  

                                                     Martyna 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    ****************    30 października 2012 r.   ***************** 

Szkoła Promująca Zdrowie 
Nasza szkoła przystępuje do projektu, którego 

celem będzie uzyskanie certyfikatu Szkoły 
Promującej Zdrowie. 

Wiele z działań będzie opisywanych na łamach 
naszej gazetki w stałej rubryce 

„W zdrowym ciele – zdrowy duch” – 
zapraszamy na część pierwszą tego cyklu – s. 2  

Polowanie na duchy – s. 7 

Spotkanie z pisarzem Grzegorzem Kasdepke – 
s. 5-6 

Zapraszamy na relację z naszych 
szkolnych wyborów – s. 6 
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Szkoła Promująca Zdrowie: 
 
 
 

Ze sportem za pan brat☺☺☺☺ 
 
    Jak już pewnie słyszeliście, w naszej szkole 
odbywają się treningi Karate Kyokushin. 
Przypuszczam, że nie wszyscy wiecie na czym to 
dokładnie polega i pewnie jesteście ciekawi, jak 
wyglądają treningi. Spróbuję przybli żyć Wam tą 
dyscyplinę sportu. 

Chodzę na treningi karate już ponad sześć☺  
lat, więc wiem o nich prawie wszystko. Pewnie 
myślicie, że karate to tylko ciężkie treningi. Wcale nie! 
Może i ćwiczymy ciężko, ale mamy również czas na 
zabawę i śmiech. Poza tym klub organizuje różne 
wycieczki, m.in. 15 września odbył się rajd rowerowy. 
Przejechaliśmy ok. 15 km. Chociaż „zaliczyłam” 
upadek i straciłam przednie światło przy rowerze, ale 
było super. Są jeszcze „nocki klubowe”. Niestety 
nigdy nie miałam okazji w nich uczestniczyć, ale 
wiem, że są wspaniałe.  

Z różnych okazji  przeprowadzamy pokazy w 
szkołach lub innych instytucjach. Natomiast w 
wakacje karatecy wraz ze swoimi znajomymi 
wyjeżdżają na obóz do Powidza. Oprócz części 
rozrywkowej ćwiczymy i przygotowujemy się do 
różnego rodzaju zawodów. 20 października br. odbyły 
się MOC (Mistrzostwa Okręgu Centralnego) w 
Kaliszu. Wyniki znajdziecie  na  stronie klubu. 
Przygotowania do zawodów są zazwyczaj ciężkie, ale 
w efekcie cieszymy się z każdego udanego występu. 
Dlatego zachęcam Was do uczęszczania na treningi na 
Sali dojo (czyt. Dodżo) oraz w naszej szkole. 
Szczegóły znajdziecie na stronie klubu: 
www.karate.turek.net.pl lub dzwoniąc bezpośrednie do 
senseja na numer: +48 693 714 490.  
Ćwicz z najlepszymi!                                      Olga ☺ 

               
                   

             
 
         
 
 

Chipsom mówimy nie! 
 
    Młodzi ludzie bardzo często sięgają po 
chipsy. To na pewno nie oznacza, że prowadzą oni 
zdrowy tryb życia. To, że chipsy są niezdrowe wie 
każdy, ale na pewno nie wszyscy wiedzą co w nich 
jest zawarte. Dzieci często mówią rodzicom, że 
chipsy są zdrowe, bo są zrobione z kukurydzy lub 
ziemniaków. To nieprawda. Najnowsze badania 
dowodzą, że chipsy są nasycone niezdrowymi 
tłuszczami czy dużą ilości soli, co może 
powodować choroby serca i otyłość. Ponadto 
odkryto w nich akrylamid, który działa 
rakotwórczo. 

ZAMIAST CHIPSÓW WARTO ZJEŚĆ SAŁATKĘ! 
                                                    

Martyna i Julcia ☺ 
 

                     Sałatka owocowa 
 
 
   
 
 
        Składniki: 
- 2 jabłka, 
- 2 banany, 
- gruszka, 
- pomarańcza lub mandarynka (mandarynkę łatwo podzielić 
na części), 
- białe winogrono, 
- brzoskwinia,  
- jogurt naturalny lub owocowy. 
   
Sposób przygotowania: 
   Przygotuj miskę, nóż i deseczkę do krojenia. 
Zdejmij skórkę z bananów i pokrój je na plasterki. 
Jabłka obierz, usuń pestki i pokrój w niezbyt drobną 
kostkę. To samo zrób z gruszką i brzoskwinią. Obierz 
pomarańczę lub mandarynkę, postaraj się usunąć pestki. 
Pomarańczę pokrój według uznania, a mandarynkę 
podziel na części. Wszystko wrzuć do miski. Dodaj 
dowolną ilość kuleczek winogrona. Polej owoce 
jogurtem. Jeśli jest gęsty możesz nałożyć go ostrożnie 
łyżeczką na wierzch sałatki tworząc piękną dekorację. 
Smacznego!    

Martisss                                                                                                                                      
 

Mistrzostwa Polski Zachodniej 
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Recenzje nowości książkowych 

Zapraszamy do czytania nowości z naszej 
biblioteki☺ Członkowie naszej redakcji bardzo 
lubią czytać książki i chcieliby zachęcić 
czytelników do tej pasji☺   

 

Nie tylko czapkę ma jak Holmes 
Czapka Holmesa autorstwa Romka Pawlaka to 

naprawdę bardzo dobra książka przygodowo- 
detektywistyczna. Główny bohater Marcin w szkole 
dowiaduje się o istnieniu Czarnego Zająca, potwora, 
który porywa dzieci i pożera je. Dowiaduje się o tym 
od Krzyśka, chłopaka z bandy Karczycha, 
największego łobuza w szkole. 

Chłopak przysięga Karczychowi, że odnajdzie 
potwora, jednak to nie takie proste jak mogłoby się  
wydawać. Tego samego dnia słyszy jak jego mama 
kłóci się z  tatą, który mieszka w Anglii. Chłopak jest 
załamany. Zaprzyjaźnia się z Krzyśkiem i poznaje 
Agnieszkę. 

Czy Marcin pozna tajemnicę Czarnego 
Zająca? Czy poradzi sobie z Karczychem?  
Tego dowiecie się z książki. Serdecznie Wam ją 
polecam. 

Gabrysia 
 

Blizna na całe życie 
Książka „A jednak…strzelę!” autorstwa 

Elisabeth Zoller opowiada o 14-letnim Niko. 
Akcja książki toczy się w niemieckiej szkole. 
Chłopak jest tam co dzień brutalnie torturowany 
przez swoich rówieśników. Codziennie kopią 
go, wyzywają, zmuszają do kradzieży, a nawet do 
całowania koleżanek i rozbierania się. Czasem nawet 
doprowadzają go do nieprzytomności.  

Niko bardzo się boi. Nikomu nie mówi o 
swoich problemach, tylko przyjaciółce Hanie. Nigdzie 
nie może być bezpieczny, nawet w domu. 
Zdesperowany chłopak znajduje kafejkę internetową. 
Tam dowiaduje się o grach, w których masakruje się 
ludzi piłą. Wyobraża sobie, że postacie w grze, to jego 
oprawcy. W komputerze znajduje zapomnienie. Nic go 
nie obchodzi. 

Pewnego razu trafia na stronę dla samobójców. 
W jego głowie powstaje brutalny plan. Jeśli chcesz się 
dowiedzieć jaki, koniecznie musisz przeczytać tą 
książkę! Polecam i zachęcam, ale tylko dla osób o 
silnej osobowości! 

Martyna☺ 
 

 
 

 

 
Historia na tak 

 
Zapraszam wszystkich do czytania nowego 

działu historycznego. Chociaż większość uczniów nie 
lubi historii postaram się opisywać ją w ciekawy 
sposób, aby zachęcić wszystkich do tego 
fascynującego szkolnego przedmiotu. 

 
 

TORA, TORA, TORA 
 

7 grudnia 1941 roku o godzinie 7 czasu 
zachodnioamerykańskiego w radiostacjach sił U.S.A 
Japonia nadała sygnał: TORA, TORA, TORA. Była 
to informacja o niespodziewanym ataku na Pearl 
Harbor.  

Japonia całą eskadrą niespodziewanie zrzuciła 
torpedy którymi zatopiła pancernik Arizona, Newada, 
California  oraz zniszczył całe lotnisko na których stały 
Spit fire. Ameryka poniosła wielkie straty w swojej 

marynarce wojennej. Jednak japońscy 
dowódcy „zadarli” z  „Wielkim 
wielkoludem”. Ameryka zapowiedziała 
wojnę z Cesarstwem. W ten sposób 
zaczęła się II wojna światowa z 
udziałem U.S.A. 
 

Iguac ☺ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAMI ĘTAJMY! 
 
15 listopada obchodzimy święto naszego 

patrona szkoły Henryka Sienkiewicza. To oznacza, 
że są to właściwie jakby imieniny naszej szkoły. 

Ta data jest ważna. Nie wiesz kim był, 
zapamiętaj  najważniejsze informacje.  

Sienkiewicz to jeden z najpopularniejszych 
powieściopisarzy na świecie. Laureat literackiej 
Nagrody Nobla w 1905 r. Urodził się w 5 maja 1846 
w Woli Okrzejskiej, zm. 15 listopada 1916 r. w 
Vevej w Szwajcarii. 

Nasza szkoła od lat bierze udział w Zlotach 
Szkół Sienkiewiczowskich, czyli takich, które noszą 
imię naszego Patrona. 

Iguac ☺
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Z zainteresowaniem słuchaliśmy naszego 
Gościa 

 
 

Rocznica sowieckiej zbrodni 
 
17 września uczciliśmy 73 

rocznicę napaści Sowietów na 
Polskę.  Obchody rozpoczęła msza 
polowa, która odbyła się przy LO. 
Przybył na nią burmistrz naszego 
miasta – Zdzisław Czapla, wszystkie 
poczty sztandarowe, w tym  poczet SP 
1 w składzie: Pola Sobczak, 
Zachariasz Pietrzak i Olga 
Mikołajczyk. 

Po mszy przyszedł czas na 
wspomnienie tamtych czasów oraz ich 
ofiar.                                                                                                                                                                  
Jako pierwszy zabrał głos uczeń LO - Filip 
Nowakowski. Opowiedział on nam co działo się 
17 września 1939 r. Mianowicie tego pamiętnego 
dnia na tereny Polski wkroczyła Armia Czerwona. 
Do radzieckiej niewoli dostało się ponad 200 000 
polskich żołnierzy, w tym 25 000 oficerów. 
Znaleźli się oni w obozach jenieckich w 
Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. 

 W marcu 1940 roku szef NKWD 
wnioskował o zastosowanie wobec Polaków 
najwyższego wymiaru kary - rozstrzelania. Stalin 
bez wahania przyjął jego propozycję. Akcja 
masowej zbrodni ruszyła 3 kwietnia 1940 roku. 
Osoby, które przeżyły ten czas na pewno nigdy go 
nie zapomną. Po wystąpieniach innych 
uczestników obchodów poczty sztandarowe 
złożyły kwiaty przy pamiątkowych kamieniach. 

Olga☺  
 

Trzy dzwonki  
Pewnego  wrześniowego dnia w naszej 

szkole odbył się próbny alarm 
przeciwpożarowy.  
      Wszystkie dzieci w niecałe 3 minuty wyszły z 
budynku szkoły. Z każdej klasy 4-6 członkowie 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej prowadzili 
swoich kolegów na miejsce zbiórki. Zawodowy 
strażak stwierdził, że szkoła jest dobrze 
przygotowana na takie zdarzenie. Pani dyrektor 
oglądając tą ewakuację stwierdziła, iż wszystkie 
klasy przygotowały się świetnie. Następnie  
rozeszliśmy się do klas.  

                                                 Iguac 
 

 
 

 
 

 
Ułani z wizytą 

w Jedynce 
 

7 września  
o 9:30 do naszej 
szkoły zawitał 
XV Pułk Ułanów 

Poznańskich.   
Nasi 

nietypowi goście 
przybyli na koniach. Na boisku szkolnym  powitali 
ich uczniowie z klas III–VI.  

Dziewczynki z chóru na przywitanie 
zaśpiewały ułanom pieśń „Przybyli ułani”. Później 
jeden z przybyłych gości opowiedział nam o roli  
Pułku w czasach wojny i dziś. Poza tym 
dowiedzieliśmy się jak wyglądały ówczesne 
mundury XV Pułku.  

Ułani „zrewanżowali się” nam piosenką 
”Białe róże”. Chórek na pożegnanie zaśpiewał 
jeszcze raz „Przybyli ułani pod okienko”. Na koniec 
pan fotograf zrobił wszystkim klasom – przybyłym 
na spotkanie pamiątkowe zdjęcie. Wizyta dość 
nietypowych gości bardzo nam się podobała. Mamy 
nadzieję, że za rok również się spotkamy. 

Olga ☺                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uczniowie po alarmie przeciwpożarowym 
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Spotkanie w czytelni z okazji Tygodnia Książek Zakazanych 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania z p. 
Grzegorzem Kasdepke 

 

Spotkanie z p. Grzegorzem Kasdepke 
 „Chciałbym, żeby moje książki były 

słodką landrynką” 
 

W poniedziałek 24 września odbyło się 
spotkanie ze znanym pisarzem dla dzieci. 
Biblioteka Publiczna w Turku zaprosiła naszą  
szkołę na spotkane z panem Grzegorzem Kasdepke. 
Uczestnicy spotkania zadawali 
wiele pytań, więc my 
przedstawimy niektóre z nich:  
Red.: Czy lubi Pan swój zawód? 
G.K.: Bardzo lubię, ponieważ 
będąc pisarzem mogę być 
każdym. Nawet modelką. 
Red: Kiedy napisał Pan swoją 
pierwszą książkę? 
G.K.: Pierwszą książkę 
napisałem 11 lat temu. Była to 
„Kacperiada”.  
Red.: Czym się pan inspirował 
pisząc „Kacperiadę”? 
G.K.: Pisząc tą książkę 

inspirowałem się moim synem 
Kacprem. Przekręcał różne 
słowa, tworząc nowe, śmieszne 
wyrazy np. lokomotywa zmieniła się w kolomotywę. 
Red.: Jakie Pana książki miały największe powodzenie 
wśród dzieci? 
G.K.: Największe zaciekawienie wzbudziły 
przygody Kuby i Buby. Natomiast nauczyciele 
często wykorzystują „Co to znaczy?”. 
Red.: Co spowodowało że został Pan redaktorem 
„Świerszczyka”?.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
G.K.: Zostałem nim, ponieważ po 1989 r. poprzedni 
redaktorzy nie zdołaliby tworzyć pisma, 
odpowiadającego nowym czasom.  
 Pan Grzegorz opowiadał wiele śmiesznych 
historii, jakie przydarzyły mu si ę podczas wielu 
spotkań z czytelnikami. Dowiedzieliśmy się również 
o tym, że właściwie wszystkie swoje książki pisze 
właściwie dla swojego syna. Pisarz w bardzo 
ciekawy sposób przedstawił nam podział literatury 
dla dzieci.  
 Nie tylko opowiadał o sobie, ale zadawał 
wiele pytań uczestnikom spotkania, którzy bardzo 
chętnie dzielili się wrażeniami ze swoich literackich 
doświadczeń.  

Później  wszyscy  ustawiliśmy się w  długiej  
kolejce i pan Grzegorz Kasdepke  rozdawał autografy. 
Pan  Grzegorz  wpisał  się  również do  kroniki  
biblioteki   szkolnej.  

Natka, Zyguś, Iguac 

 
 

 

Książkom   Stop  !!! 
 

Od    30   września    do   6 października   
trwał   Tydzień    Książek  Zakazanych. Nasza   
biblioteka  po  raz   pierwszy   brała   udział   w  tej  
akcji. 

Na wystawie w 
naszej  czytelni   
znalazły  się   
następujące  książki: 

„Zew   
Krwi”,„Czerwony   

Kapturek”, „Charlie   i   
Fabryka  Czekolady”, 
„Przygody  Hucka”, 
„Przygody  Tomka   
Sawyera”   i „Harry  
Potter”. 

Chcemy   żeby  
Tydzień   Książek   
Zakazanych  był   nie  

tylko   akcją, ale  żeby  
był  okazją  do  

zainteresowania  
ciekawymi   przypadkami  historii  literatury.  W  
związku  z  tym  właśnie tygodniem, na  blogu biblioteki 
umieszczony  został  konkurs. Żeby  wygrać  trzeba  
było  wypisać  jak  najwięcej  książek  umieszczonych  
na  wystawce  w  bibliotece.  

8  października  o  godz.10:30  rozstrzygnięto  
konkurs. Uczestnicy   zebrali  się  w  bibliotece  , gdzie z 
rąk dyrektora szkoły p. Elżbiety Pokojowej,   otrzymali 
nagrody  w  postaci  książek. Nagrodzeni uczniowie to: 
Natalia Krotowska, Wiktoria  Włodarczyk  i  Igor  
Strzeliński.                                                                                                                                      

Zyguś  i   Natka ☺                       
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Uczniowie z zaangażowaniem występowali   
przed szkolną publicznością 

Szkolne Święto 

 
Dnia 12 października 2012 r. 

świętowaliśmy w szkole Dzień Edukacji 
Narodowej.  

Wszystkie klasy zgromadziły się w sali 
gimnastycznej na uroczystym apelu. Najpierw 
wysłuchaliśmy wiersza  w wykonaniu  Julii 
Kowalczyk, naszej redakcyjnej koleżanki.  

Obejrzeliśmy też przedstawienie o 
uczniach, którzy mieli trudności z 
przygotowaniem się do lekcji. Wzięła w nim 
udział Martyna Nawrocka, również należąca do 
zespołu ,,Kleksa”. Chór szkolny pod opieką pani 
Izabeli Ochoty zakończył uroczystość piosenką o 
nauczycielach. Uczestnicy spotkania udali się na 
lekcje w poczuciu spełnienia obowiązku wobec 
nauczycieli. 

                                                                  Maja 
 

Infotaiment                                                                                                              

                   Literackie spotkanie 
   
      W poniedziałek 24 września cała redakcja 
wybrała się na spotkanie z panem Grzegorzem 
Kasdepke. Odbyło się ono na łące przy naszym 
mieście. Gdy pan Grzegorz opowiadał otworzył 
jedną ze swoich książek i wyskoczył Felek nagle  
zaczął przed nami gotować. Najpierw upiekł 
mordo kleiki, ciasto czekoladowe, roladę, 
pierożki…  

Felek i pan Kasdepke usiedli na krzesłach i 
zaczęli rozdawać autografy. Na końcu zrobiliśmy 
wspólne zdjęcie z gwiazdami spotkania oraz 
przelatującym nad łąką orłem.   
                                                              Julia☺ 
 

Wybory do Samorządu Szkolnego 
 

Uczymy się demokracji 
 
   Przygotowania do wyborów wiążą się z 
wieloma działaniami. 
     Najpierw każdy kandydat zrobił plakat 
wyborczy. Uczniowie z zainteresowaniem zapoznawali 
się z prezentacjami, dzięki którym mogli zastanowić się 
na kogo oddać swój głos.  

W środę 26 września obyły się oczekiwane 
wybory. Większość wyborców była już zdecydowana, 
na kogo zagłosować. Każda klasa o określonej godzinie 
brała udział w wyborach na sali gimnastycznej, w której 
został zorganizowany szkolny lokal wyborczy. Nad 
przebiegiem głosowania czuwali wybrani uczniowie, 
pod opieką nauczycieli.  

Każdy uczeń kl. 4 – 6 musiał oddać 12 głosów 
na wybranych kandydatów. Później głosy te były 
zliczone przez komisję w składzie: Joanna 
Niespodziańska, Klaudia Sosińska i Nikola Marciniak.   

Prezentujemy aktualny skład Samorządu  
Uczniowskiego: 

Przewodnicząca-Oliwia Walas 
Z-cy przewodniczącej- Zofia Bąk, Gabriela Małecka 
Kronikarze: Gabriela  Kubicka, Olga Mikołajczyk 
Sekcja rewizyjna: Alicja Włodarczyk, Aleksandra 
Kazimierczak, Aleksandra Natalia Kazimierczak, Martyna 
Forma, Agnieszka Majda                                    
Sekcja dekoracyjna: Gabriela Kubicka, Olga Mikołajczyk, 
Gabriela Małecka, Julia Kowalczyk, Oliwia Walas, Zofia Bąk, 
Julia Rygiel 
Sekcja rozrywki: Mateusz Orligóra, Marcin Bonikowski, 
Gabriela Małecka, Julia Kowalczyk,  
Sekcja nauki: Pola Sobczak, Alicja Włodarczyk, Oliwia 
Walas, Zofia Bąk, Julia Rygiel, Sandra Reśkiewicz, Patrycja 
Resel, Gabriela Małecka, Maciej Adamiak 
Poczet sztandarowy: 
Skład I- Pola Sobczak, Olga Mikołajczyk, Zachariasz Pietrzak 
Skład II-Gabriela Kubicka, Alicja Włodarczyk, Maciej 
Wichrowski  

                         Iguac, Natka  i Gabrysia     
                                                                                         

                                                
 
                                                                   

                      
 
 
 
 
 
                                                                           

 Komisja chętnie wyjaśniała wszelkie 
wątpliwości 
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Polowanie na 
duchy 

 
 

Pewnego październikowego dnia Lucy, Jessica 
i Jane czytały nowe wydanie gazety dla nastolatek. 
Gdy natknęły się na artykuł o zbliżającym się 
Halloween, postanowiły spędzić to upiorne popołudnie 
razem.  
 Kiedy nadeszła upragniona sobota dziewczyny 
spotkały się w domu Jessicy. Przyjaciółki włączyły 
komputer i wyszukały w Google zdjęcia z filmu 
„Egzorcyzmy Emily Rose” po czym zaintrygowane 
fotografiami wpadły na pomysł obejrzenia tego 
horroru. Po udanym seansie koleżanki ponownie 
uruchomiły komputer w celu sprawdzenia jak 
wywoływać duchy. Doszły do wniosku, że sposób jest 
zaskakująco prosty. Postanowiły więc sprawdzić go na 
własnej skórze. Jeszcze tego samego dnia udały się na 
łąkę w pobliżu cmentarza. Gdy Jessica spojrzała w 
niebo dostrzegła kształt krzyża utworzony z chmur. 
Nastój dnia świetnie wpasował się w to co zamierzały 
zaraz zrobić. Niewzruszone znakiem krzyża 
przystąpiły do wywoływania duchów.  
 Narysowały na ziemi trójkąt, w nim wszystkie 
litery alfabetu i cyfry od 1-0. Figurę otoczyła linią w 
formie okręgu. Następnie Jane wzięła krzemień (siarka 
– zapach szatana) i zaczęła przesuwać nim po 
kolejnych literach imienia i nazwiska zmarłej prababci. 
Gdy skończyła odwróciła głowę i położyła dłoń na 
kamieniu, na ostatniej literze nazwiska i czekała. Po 
chwili ręka złożona na krzemieniu zaczęła posuwać się 
ku dołowi trójkąta.  
- Udało się! – Zawołały Jessica i Lucy.  
Zadowolone przyjaciółki wróciły do swoich domów i 
postanowiły zapomnieć o całym zajściu.  
 Jednak duchy miały wobec dziewczyn inne 
plany.  
 Tego samego wieczoru w pokoju Jane stał 
duch jej prababci, którą wywoływała. Kilka dni 
później, gdy Jessica wróciła ze szkoły do domu (jej 
rodziców jeszcze nie było) z kanapy w salonie 
zrzucone były wszystkie rzeczy. Poza tym co wieczór 
słyszała dziwne stukanie w szybę (jej pokój znajduje 
się na piętrze). Natomiast kiedy Lucy leżała już w 
łóżku poczuła wyraźnie, że ktoś głaszcze ją po głowie. 
Jej rodzice już spali.                                        c.d.n.  

Anonim Kleksonim 
                                                                                                     

 
 
 
 
 
 

 
Tytułowe „przekr ęty”…  

 
      Nasi uczniowie często przekręcają tytuły 
książek. Niektóre pomysły naprawdę nas 
rozbawiły. Oto te, które  zapamiętaliśmy: 
 

• Alicja z Zielonego Wzgórza – Ania z Zielonego 
Wzgórza 

• Chłopcy z placu boju – Chłopcy z Placu Broni 
• Plastusiowe pamiętniki – Plastusiowy pamiętnik 
• Dziewczynka nad morzem, Wakacje na plaży – 

Spotkanie nad morzem 
• Przygody Somka Towera – Przygody Tomka 

Sawyera  
• Płacze koziołek – Nie płacz koziołku 
• Zalew krwi – Zew krwi 
• Opowieści z Bullerbryn. – Dzieci z Bullerbyn 
• Dzieci z Narni – Opowieści z Narni 

• Smutny Koziołek – Nie płacz koziołku 
 

Pouczające przedstawienie 
  
 15 października odbyło się przedstawienie 
profilaktyczne. Odbyło się ono pod hasłem: ,,Nie pal, nie 
pij alkoholu, nie bierz narkotyków!  
 Występowały dwie osoby: magik wykonujący 
wiele sztuczek oraz kobieta,  która w czasie przerw, 
pytała się uczniów o to,  co by zrobili w sytuacji 
zaproponowania im wypicia alkoholu, zapalenia 
papierosa lub wzięcia narkotyków. Później wybrani 
wcześniej uczniowie zostali nagrodzeni małymi 
upominkami. 
 Przedstawienie było zabawne i jednocześnie 
bardzo pouczające. 

                                                              Julia ☺  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nagrody dla uczestników minikonkursu 
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Witam Was po wakacjach w naszej modowej 
rubryce! W tym roku będę prowadziła ją ja - 

Gabrysia i Maja nasza świetna rysowniczka ☺. 
Zapraszam do obejrzenia naszej nowej  

„Kolekcji Jesiennej”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
1. „Straszą” w halloween. ;) 
2. Gdy się boisz czujesz strach. 
3. Co zapalamy w czasie 

Haloween? 
4. Tytuł naszej szkolnej gazetki. 
5. Cukierki, ciastka itp. To… 
6. Straszna postać. 
7. Twój strój na dzień duchów 

to… 
8. 10 miesiąc w roku. 
9. Kiedy robi się ciemno 

nastaje… 
 

Krzyżówkę opracowały Olga i Natalia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rady zebrały: Maja i Gabi 
 

1.       

2.        

3.        

4.       

 5.          

6.         

7.           

8             

 9.    

Top z  wykrzyknikiem w panterkę. Moim 
zdaniem bardzo modny. Każdy może 
wybrać swój ulubiony kolor. 

Spodnie z guzikiem- serce. 
Do bluzki w jaskrawym 
kolorze polecam stonowane 
jeansy. 

Bluzka z wąsami. Bardzo 
ładna, dobrze wygląda na 
czerwonym tle.  

Czarne jeansy, cieniowane. 
Świetnie pasują do bluzki z 
wąsami. Mnie się podobają. 

Stopka redakcyjna. Skład redakcji: Iguac -  Maciej Adamiak,  Martisss - Martyna Dziamara, Julia Kowalczyk, Natka -
Natalia Krotowska, Gabriela Małecka, Olga Mikołajczyk, Martyna Nawrocka,  Maja Przygońska,  Zyguś - Wiktoria 
Włodarczyk Opiekunka p. Elżbieta Nowak. Współpraca p. Aleksandra Antczak. Adres redakcji: Szkoła Podst. nr 1, 
62-700 Turek, ul.3 Maja 29. Nakład 50egz.   

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w losowaniu nagrody –
niespodzianki powinni rozwiązać krzyżówkę z bieżącego numeru 
„Kleksa”, a następnie zapisać je na kartce podpisanej imieniem i 
nazwiskiem oraz klasą. Kartki należy przynieść do biblioteki 
szkolnej w terminie do 15 listopada 2012 r. 


