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ŚLUBUJĘ… 

3 listopada był bardzo ważnym dniem w 
naszej szkole. Dzień ten był świętem dla 
najmłodszych uczniów oraz ich rodzin. 
Wyczekiwano na tę chwilę z niecierpliwością.  

Tego dnia dzieci z klas pierwszych  złożyły 
przyrzeczenie w obecności dyrektor p. Elżbiety 
Pokojowej, wychowawców, rodziców i sztandaru 
szkoły. Przyrzekały być bardzo dobrym uczniem, 
Polakiem i człowiekiem. Ślubowanie swoje 
potwierdziły pieczątką paluszka w Kronice 
Szkolnej, a pani dyrektor pasowała każde dziecko 
na ucznia klasy pierwszej. 

Uroczystość zakończyła się wręczeniem 
każdemu pierwszakowi Aktu Ślubowania oraz 
wykonaniem wspólnych fotografii.  

 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO 
PIERWSZOKLASISTÓW 

Na terenie naszej szkoły odbyły się dla uczniów 
klas pierwszych akcje i zajęcia o charakterze 

profilaktycznym w celu 
uświadomienia 

dzieciom zasad 
bezpiecznego 

zachowania się.  

Komenda Policji 
w Turku oraz 
Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego w Koninie przeprowadzili akcję pod 
nazwą „Akademia Bezpieczeństwa Drogowego 
Pierwszaka”. Paweł Durkiewicz i Jakub Grabowski 
zaprezentowali pierwszakom symulator zderzeń. Dzieci 
na symulatorze przekonały się jak ciało człowieka 
zachowuje się podczas gwałtownego hamowania lub 
zderzenia się z pojazdem. Dzięki temu doświadczeniu 
uczniowie uświadomili sobie, dlaczego należy zapinać 
pasy wsiadając do pojazdu. 

Ponadto policjanci st. asp. Bartłomiej Białas, 
mł. asp. Marzena Kwaśny i mł. asp. Robert Rojak 
przeprowadzili wśród pierwszaków quiz na temat 
wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Dzieci po 
odgadnięciu pytań otrzymywały nagrody w postaci 
elementów odblaskowych. 
Natomiast asp. Dorota Grzelka przeprowadziła 
pogadankę na temat „Bezpieczeństwo dzieci w szkole i 
poza szkołą”. Pierwszaki obejrzały również film, który 
ukazywał prawidłowe i nieprawidłowe zachowania 
dzieci.  
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Profesor Jacek Pyżalski  
w progach „Jedynki” 

 

29 września nasza szkoła gościła prof. UAM dr 
hab. nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki 
Jacka Pyżalskiego. Towarzyszył mu doświadczony 
wychowawca dzieci i młodzieży Krzysztof 
Kwiatkowski. Odbyli oni spotkania z nauczycielami, 
rodzicami i uczniami.  
  Uczniowie klasy 6 a poczuli się wyróżnieni  
spotkaniem z profesorem. Opowiadał nam o zaletach 
Internetu. Dał nam także karty pracy, które 
uzupełnialiśmy w grupach. Mieliśmy tam napisać, co 
można zrobić w Internecie.  

Cała klasa uważa to spotkanie za bardzo 
wartościowe i różniące się od innych zajęć na temat 
Internetu.  

Gabrysia  
 
 
 

POWIATOWY KONKURS 
"JESTEM CYBERROZSĄDNY" 

5 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w 
Miłaczewie odbyło się podsumowanie szkolnego 
projektu  „Z technologii korzystamy i o 
bezpieczeństwie pamiętamy”, który jest jednym z  
zadań rządowego programu „Bezpieczna +”.   

W ramach tego projektu zorganizowano 
konkurs na prezentację multimedialną "Jestem 
cyberrozsądny". Spośród ponad 40  nadesłanych 
prac, pierwsze miejsce zdobyła prezentacja 
ucznia naszej szkoły Kacpra Lodzińskiego z klasy 
5b  (opiekun p. Irena Dominiak).   

 
 

Spotkanie z prokuratorem 
p. Marcinem Rosiakiem 

 
Wyjątkowe spotkanie miało 

miejsce pewnego grudniowego dnia. 
Na sali gimnastycznej zgromadzili 
się uczniowie klas IV-VI.  

Naszym gościem był prokurator p. Marcin 
Rosiak, który spotkał się z uczniami, by przybliżyć im 
różne sytuacje, które są niebezpieczne i stwarzają 
zagrożenia ludzkiego 
życia i zdrowia.  

Opowieści p. 
Rosiaka wywarły 
ogromne wrażenie na 
słuchaczach, a niektóre 
z nich dosłownie 
„mroziły krew w 
żyłach”. 

Niektórzy 
uczniowie mieli okazję 
przymierzyć prawdziwą togę, w której prokurator 
występuję na sali sądowej. Może któryś z nich zostanie 
w przyszłości prawnikiem?... 
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W Żukach było wesoło… 

 
 9 października klasa 4d postanowiła uczcić Dzień 
Chłopaka. Cała klasa z wychowawcą  p. Bożeną Mielczarek, 
p. Elżbietą Nowak i z rodzicami 
wyruszyła autokarem do 
miejscowości Żuki niedaleko 
Turku. W Żukach znajdują się: 
plac zabaw, mini siłownia, boisko 
Orlik, kort tenisowy i świetlica. 
 Na miejscu czekało na nas 
sporo atrakcji przygotowanych 
przez rodziców. Wspólnie 
bawiliśmy się w grę o nazwie 
,,podchody”. Po zabawie udaliśmy 
się do świetlicy na herbatę i mały, słodki poczęstunek. Było 
pysznie. 
 Jak się później okazało to nie był koniec 
smakołyków. Mogliśmy samodzielnie upiec 
kiełbaski przy ognisku. Było przy tym sporo 
śmiechu i dobrej zabawy. 
 Jedną z atrakcji był pokaz strojów z 
innych epok, oraz opowieści historyczne 
przedstawione przez pana Bartka, tatę jednego z 
naszych kolegów, który jest dyrektorem 
Muzeum w Turku. Mieliśmy możliwość 
przymierzenia wszystkich strojów. Na koniec 
chłopaki dostali prezenty. Otrzymali też wspólnie zrobiony 
przez dziewczyny z naszej klasy plakat. Na plakacie 
znajdowały się odciski rąk wszystkich koleżanek. 
 To był bardzo udany dzień, dopisała nam wspaniała 
pogoda. Wszystkim nam się bardzo podobało. 

Lena Gradzik, 4d 
                              

WSPANIALI UCZNIOWIE 
U BURMISTRZA 

 
Samorząd Uczniowski w ramach programu 

"Bezpieczna +" zorganizował ogólnoszkolny konkurs 34 
wspaniałych dla uczniów klas 4-7. Konkurs polegał na 
wyborze dwojga uczniów z każdej klasy, cieszących się 
szacunkiem kolegów, odznaczających się nienagannym 
zachowaniem, wysoką kulturą osobistą, uprzejmością, 
życzliwością, otwartością na potrzeby innych, a więc 
będących wzorcem godnym naśladowania. Wyboru 
dokonywała klasa i wychowawca. 

Oto uczniowie którzy uzyskali tytuł „ 34 
wspaniałych w Szkole Podstawowej nr 1 w Turku: 
Katarzyna Majcherek i Amelia Kaczorowska, 4a, Piotr 
Potyralski i Piotr Sochacki, 4b, Wiktoria Grzelczak  i Antoni 
Małecki, 4c, Bartosz Dziamara i Wiktoria Jesiołowska, 4d, 
Gabriel Rusek i Natalia Kazimierska, 4e, Patrycja 
Goździkiewicz i Aleksandra Smolińska, 5a,  Maria Hatlińska 
i Marek Adamski, 5b,  Jakub Jaros  i Wiktoria Pisula, 5c, 
Michał Rychter i Aleksandra Kałużna,   5d, Agnieszka 
Matuszak i Kaja Buda, 6a, Marcin Buda i Zuzanna 
Szczupak, 6b,  Kamil Bogacki i Weronika Janiszewska, 6c, 
Liwia Olejnik i Aleksandra Kujawa, 6d, Anna Biniek  i Julia 
Pięta, 7a, Anna Ziętek i Laura Walczak, 7b, Tomasz Rajczyk 
i  Julia  Chojnacka, 7c, Zuzanna Skiba i Michał Wszędybył, 
7d.  

Nagrodą dla uczniów za uzyskanie tego 
zaszczytnego tytułu była wycieczka do Urzędu Miasta i 
spotkanie z burmistrzem Turku p. Romualdem Antosikiem,  
która odbyła się 20 grudnia 2017 r. Uczniów powitali:  
sekretarz miasta p. Andrzej Drzewiecki oraz radny p. Maciej 
Aniołczyk. Pan Drzewiecki opowiedział młodym 
mieszkańcom Turku, w jaki sposób działa Urząd Miasta i 
jakimi problemami zajmują się jego pracownicy. 

Następnie uczniów przyjął w swoim gabinecie p. 
Romuald Antosik, który opowiedział o swojej pracy. Nie 
lada atrakcją było zaproszenie Pana Burmistrza, by zasiąść  
„na próbę” w jego fotelu i spróbować poczuć się jak włodarz 
miasta. 

Na zakończenie spotkania złożono sobie życzenia 
świąteczne oraz zrobiono pamiątkowe zdjęcie przy pięknej 
choince. 
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Patron znany i lubiany 
 
15 listopada, w ramach obchodów Dnia  Patrona 

sala gimnastyczna tętniła śmiechem i radością.  
Odbył się Konkurs Afiszowy ph. „Czy znasz 

Patrona szkoły?”. Uczniowie odpowiadali na pytania, 
wyszukując odpowiedzi na tablicach ukazujących życie i 
twórczość pisarza. 

Następnym punktem programu była prezentacja i 
konkurs na ciasteczka o nazwie „Henryczki”, które 
uczniowie w grupach pod czujnym okiem rodziców piekli w 
swoich domach. 
 Nagrody indywidualne w Konkursie otrzymali: Piotr 

Cieślak, 4b, 
Estera Fret, 6c, 

Aleksandra 
Gawrońska, 4d, 

Weronika 
Janiszewska, 6c, 
Julia Kaczmarek, 
4b, Aleksandra 

Klimczak, 6c,  Aleksandra Kurzawa, 6c, Liwia Olejnik, 6d, 
Norbert Sobczak, 4b, Amelia Ulańska, 4d, Zofia 
Werbińska,4d. Nagrody książkowe zostały ufundowane 
przez p. Waldemara Werbińskiego oraz Books Sp. z o.o. w 
Żychlinie.   

Natomiast nagrodą dla uczniów kl. IV d za zajęcie I 
miejsca za największą liczbę przygotowanych ciasteczek 
były cukiernicze warsztaty, ufundowane przez p. Iwonę 
Kaczmarek właścicielkę firmy „Torty Iwony”, która 
zdradziła uczniom tajemnice przygotowywania ciast. 
Wspólnie z dziećmi przygotowała wspaniały, kolorowy tort, 
który został natychmiast skonsumowany przez wszystkich 
uczestników tego słodkiego spotkania. 

Efektem pracy plastycznej były maski, które 
przedstawiały bohaterów utworów Henryka 
Sienkiewicza. Wyobraźnia i pomysły 
sprawiły, że w sali sportowej byli: Staś , Nel, 
słoń King, pies Saba, Murzyni, Krzyżacy, 
Arabowie  i inni. W grupach uczniowie 
wykonali prace pt. „Henryk Sienkiewicz na 
osi czasu” 
 

Mega 
życzenia 

 
21 listopada 

2017r. 
obchodziliśmy 
Światowy Dzień 
Życzliwości i 
Uśmiechu. W tym 
dniu razem 
tworzyliśmy „Mega 
Życzenia”. 
Uczniowie klas 4-6 
i nauczyciele 
wpisywali życzenia, życzliwe słowa i hasła dla 
kolegów, koleżanek oraz bliskich osób.  

Inicjatorem „Mega Życzeń” był Samorząd 
Uczniowski. 
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ODKRĘCAMY! ZBIERAMY! 
 POMAGAMY ! 

 

Wiadomo, że 
mamy na 

myśli 
zbieranie 

plastikowych 
nakrętek od 

wód 
mineralnych, 

środków chemicznych, środków czystości.   
To nasz szkolny sukces. Akcja trwa w sposób 

nieprzerwany już 5 LAT.  AKCJĘ ZBIERANIA 
NAKRĘTEK DLA KAMILA rozpoczęliśmy W 2012 
roku. Rok szkolny 2016/2017 zakończyliśmy 
wynikiem 1 tona 715 kg. Na przestrzeni 5 lat 
zebraliśmy dla Kamila 5 ton 434 kg. To są  dokładne 
dane z punktu skupu nakrętek. Jesteśmy jedną z 
nielicznych szkół, która w systematyczny sposób 
uczestniczy w takiej akcji. Rodzice Kamila przekazują 
serdeczne podziękowanie za zebrane nakrętki. 
  Piękne i wzruszające jest to, że już od 
najmłodszych klas nasi uczniowie bardzo się 
angażują i zbierają z każdym rokiem szkolnym 
coraz więcej. Aby dać temu wiarygodny obraz, 
przyniesione nakrętki ważymy, prowadzimy 
systematyczne rankingi klas. Na koniec 
każdego roku szkolnego ogłaszamy wyniki  
W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy 
ponownie akcję zbierania nakrętek dla 
Karoliny, uczennicy klasy 1 d , która 
również potrzebuje naszej pomocy. 
Niech się nie zmarnuje żadna nakrętka.  Kierujemy 
się zasadą;  

ODKRĘCAMY!  ZBIERAMY! POMAGAMY! 
 
 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA 
PALENIA 

16 listopada 2017r. obchodziliśmy 
Światowy Dzień Rzucania Palenia.  

Tego dnia klasy 1-3 opracowywały nowe 
zakazy palenia tytoniu, a klasy 4-6 przebierały się 
za papierosa, obklejając go nazwami substancji 
trujących. Każda klasa wraz z wychowawcą 
omówiła skutki palenia tytoniu i zapoznała się ze 
statystykami osób palących w Polsce. 

Zadowalające jest to, iż procent 
ludzi palących papierosy jest z roku 
na rok coraz mniejszy. Klasa 4d i 5c 
zaprezentowały swoje stroje oraz 
uświadamiały uczniów i 
pracowników całej szkoły.  

Natomiast podczas 
wywiadówek rodzice zostali 
zapoznani z metodami rzucania 
palenia.   
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Szlachetni są wśród nas 
 

Nasza Szkoła od wielu lat 
bierze udział w Ogólnopolskiej 
Akcji „Szlachetna Paczka’’. 
Włączają się do niej uczniowie, 
rodzice i nauczyciele oraz 
pracownicy szkoły. Mamy swoje 
„wypracowane” metody, aby 
zebrać jak największą sumę 
pieniędzy, by spełnić czyjeś 
marzenia.  

Redakcja „Kleksa” przeprowadziła wywiad z kolegą 
z naszej szkoły, żeby dowiedzieć się, co czują uczniowie 
kiedy pomagają innym. 
Red.: Ile masz lat? 
Uczeń.: Mam lat 13. 
Red.: Po co udzielasz się w tej akcji? 
Uczeń.: Udzielam się w tej akcji aby wesprzeć inicjatywę 
pomagania ludziom. 
Red.: Czy lubisz pomagać innym? 
Uczeń.: Tak, już od wczesnego dzieciństwa uważałem, że 
pomaganie sobie jest niezbędne. 
Red.: Dlaczego jest prowadzona akcja „Szlachetna paczka”? 
Uczeń.: Żeby pomóc wielu potrzebującym osobom, które są 
często samotne, schorowane i opuszczone przez 
najbliższych. Dla tych osób nasza pomoc jest bardzo 
potrzebna, nie tylko materialnie, ale również chodzi o to, 
aby ludzie poczuli, że nie są sami. 
 Red.: Jak myślisz, dlaczego inni ludzie udzielają się w tej 
akcji? 
Uczeń: Myślę, że ludzie, gdy pomagają innym czują, że 
świat staje się lepszy i piękniejszy. To miłe uczucie. 
Red.: Dziękuję Ci za rozmowę.     
Uczeń: Dziękuję również. 

Ania i Massimo                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Listy do chorych 
dzieci 

 
Zbliżające się Święta Bożego 

Narodzenia są wspaniałą okazją żeby 
pomyśleć nie tylko o sobie, ale także 
o innych. Spełnić ich pragnienia i 
oczekiwania. 
     Ulegając magii 
nadchodzących Świąt  uczniowie z kl. III e z wielkim 
zaangażowaniem włączyli się do ogólnopolskiej akcji 
„Marzycielska Poczta”, która polega na wysyłaniu 
tradycyjnych listów i kartek do chorych dzieci z całej Polski. 
Na stronie internetowej akcji prezentowane są profile tych 
dzieci, gdzie można uzyskać informacje o nich, ich 
zainteresowaniach i marzeniach. 
    Dzieci te nieustannie poddawane są ciągłej 

rehabilitacji oraz 
długo przebywają w 
szpitalach. Choroba 
ogranicza im 
kontakt z 

rówieśnikami, 
którego tak 
potrzebują. 

     Każdy 
uczeń napisał list do 
wybranej koleżanki 

lub kolegi. Niektórzy do listów dołączyli samodzielnie 
wykonane karty świąteczne, ilustracje oraz upominki. 
     W swoich listach uczniowie oprócz informacji o 
sobie, swoich zainteresowaniach przesłali słowa otuchy i 
wsparcia. Umieścili życzenia Świąteczne. Miłośnicy książek 
zachęcali do czytania książek polecając nowości 
wydawnicze, które przeczytali wypożyczając z  biblioteki 
szkolnej. 
    Pisanie listów do chorych dzieci okazało się 
pouczającą lekcją wychowawczą, dzięki której uczniowie 
mieli okazję przekonać się, że pomaganie innym przynosi 
dużo radości, a los potrzebujących nie jest im obojętny. 
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Wskazówki (dla początkujących i nie tylko): 
 

 Zabezpiecz konta swoje i swojej rodziny, aby 
chronić bezpieczeństwo siebie i swoich bliskich.  

 Nie otwieraj nie znanych ci stron 
internetowych. 

 Nie rozmawia z obcymi osobami w Internecie i 
w realu.  

 Nie publikuj zdjęć, które mogą zaszkodzić tobie 
i innym osobom  z twojego otoczenia. 

 Wszystko, co zrobisz w sieci zostanie w niej na 
zawsze. Uważaj! 

 Nie pobieraj aplikacji i gier, które są odpłatne. 
 
Przydatne skróty: 
Alt + Ctrl + Delete – w razie zawieszenia komputera 
Ctrl + F4 - wyjście z otwartego okna, strony w 
komputerze  
Ctrl + X - Wytnij 
Ctrl + C - Kopiuj 
Ctrl + V - Wklej 

Rafał i Massimo 
 
 

 
 

                 *** 
Kacperek miał zjeść koperek, 
przypomniał mu o tym Felek. 
Lecz, gdy zabrał się do niego 
przyszły bakterie typu złego. 
Bo Kacperek nie umył rąk 
i przyleciał zły bąk. 
RADA DLA KACPERKA 
Taką radę dam Ci ścisłą: 
myj ręce wodą czystą. 
                        Wiktoria Stawicka 3e 

Owoce i warzywa nam pomagają 
 
Jabłko, gruszka czy śliweczka witaminy mają,  
a bakterie się ich boją i przed nimi uciekają. 
Bakterie to sprawcy bólu brzuszka - 
gdy zjesz owoce lub warzywa będziesz zdrów ja ryba!  
                                                           Ilona Linka 3e  
                                                                         

 
 

 
 

 
1.     

2.       
3.           

4.          
 

6. 
5.        

       
7. 

 
 

10. 

                                                                                                                                        
 
 

8.        
9.        

          
11.        

 
 

1. Podaj skrót nazwy Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

2. Jak nazywa się twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

3. Uzupełnij nazwę akcji  ,,…….paczka”. 
4. Co robią wolontariusze? 
5. Pomagają w niej wolontariusze w naszej szkole swoim 

koleżankom i kolegom.  
6. W naszej szkole dzieci zbierają pieniądze dla 

potrzebujących sprzedając… 
7. Pomaga innym nie biorąc za to pieniędzy. 
8. Dokończ jak nazywamy akcję, w której zbieramy grosze -  

,,…. Grosza”. 
9. Podaj nazwisko prokuratura, który odwiedził w grudniu 

naszą szkołę. 
10. Podaj nazwisko opiekunki wolontariuszy z naszej szkoły. 
11. W tym miesiącu odbył się finał WOŚP. 

Igor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Wiktoria Stawicka 3e 

 Stopka redakcyjna. Skład redakcji: Grabowski Filip, Hatlińska Maria, Itczak Klaudia, Janczak Oliwia, Jasnowski Igor, Kuźnik 
Rafał, Podębska Gabriela, Przekwas Anna, Nadia Przygońska, Amelia Szuberska, Massimo Wiśniewski. Opiekun p. Elżbieta 
Nowak. Adres redakcji: Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza, 62- 700 Turek, ul. 3 Maja 29. Nakład 50 egz. Gazetka w 
wersji elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej naszej szkoły: www.sp1.turek.net.pl 
Druk wykonuje UNICORN T&T, Turek, ul. Konińska 1 
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