
                                                                              Okeyka                                                               55    5 – 6 / 18 
 

 

 1

 



                                                                              Okeyka                                                               55    5 – 6 / 18 
 

 

 2

W tym numerze: 
Konkursy 
Wycieczki 
Święta majowe 
Sport 
Akcje 
Wakacje 
 

 

227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
 

        W naszej szkole odbył się apel poświęcony 227 

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  

Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski 

uczniowie przygotowali część artystyczną o patrio-

tycznej i rocznicowej wymowie. 

        

 Apel rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru oraz 

odśpiewaniem hymnu państwowego. Zaprezento-

wano także historię konstytucji. Uczniowie recyto-

wali wiersze, śpiewali pieśni. Wszystkim obecnym na 

apelu uświadomiono, że warto i należy pielęgnować 

patriotyzm w nas samych każdego dnia.  

K. M. 

 
 

Lekcja w przedszkolu 

Młodzież gimnazjalna z klasy 3e Szkoły Pod-

stawowej nr 5 w Turku wraz ze swoimi 

nauczycielkami  i inicjatorkami przedsięwzięcia: Ewą 

Kordzińską i Anetą Dziurą przygotowała lekcję histo-

rii dla przedszkolaków.  

To były ważne za-

jęcia z wychowania pa-

triotycznego. Święto na-

rodowe 3 Maja obcho-

dzone na pamiątkę 

uchwalenia Konstytucji 3 

maja i poprzedzający je 

Dzień Flagi są okazją do 

rozmowy o naszej oj-

czyźnie i jej symbolach 

narodowych. Na początku spotkania rozmawialiśmy 

o naszym kraju: kim jesteśmy, w jakim języku się po-

rozumiewamy, jak nazywa się nasza ojczyzna i jej 

stolica. Na te i inne pytania przedszkolaki znalazły 

odpowiedź podczas zajęć edukacyjnych o symbolach 

narodowych Polski. Maluchy obejrzały film animo-

wany pt. „Polak mały” prezentujący nasze symbole 

i ich historię oraz wysłuchały hymnu Polski. Prezen-

tację  ubarwiła legenda o orle białym.  
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Przedszkolaki utrwaliły znajomość barw na-

rodowych poprzez utworzenie wspólnej dużej flagi, 

a także malowały symbole narodowe w rodzimych 

barwach.  

Dowiedziały się też, co symbolizują czerwień 

i biel. Kolejnym punktem lekcji historii była recytacja 

utworu pt. ”Polak mały”- maluchy z Przedszkola Sa-

morządowego nr 7 im Misia Uszatka i „Tęczowego” 

nr 4 znakomicie poradziły sobie z tym zadaniem, 

próbowały zapamiętać wiersz i recytować go. Spo-

tkanie to miało na celu kształtowanie postawy 

patriotycznej. Ważne jest, by od najmłodszych lat 

rozbudzać w dzieciach miłość i szacunek do ojczy-

zny, również tej „Małej ojczyzny”, w której 

mieszkają na co dzień. 

Filip 

Czas na szóstkę 

10 maja 2018 r. w budynku B Szkoły Podsta-

wowej nr 5 w Turku, ul. Broniewskiego 5 odbył się 

finał XV Regionalnego Konkursu Matematycznego 

„Czas na szóstkę”, do którego zakwalifikowało się 22 

uczniów z klas siódmych szkół podstawowych i dru-

gich oddziałów gimnazjalnych.  

 

 

W konkursie nagrodzeni zostali: 

wśród uczniów klas VII: I miejsce: Igor Kustosz – Do-

bra i Natalia Kałużna – SP1 Turek, II miejsce: 

Zuzanna Skiba – SP1 Turek, III miejsce: Wiktor Ge-

bler – Dobra. 

Wyróżnienie otrzymała Michalina Rosiak – SP1 Tu-

rek. 

W kategorii gimnazja: I miejsce: Szymon Kasprzak – 

Kawęczyn, II miejsce: Agata Sobczak – Władysła-

wów, III miejsce: Mateusz Ćwiek – Dobra. 

Wyróżnienia otrzymali Kamil Kłodawski – Władysła-

wów i Bartosz Groblica – Kawęczyn. 

Artur 
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Mistrzowie ortografii 

W maju odbył się Szkolny Konkurs Ortogra-

ficzny. Celem konkursu było propagowanie norm 

poprawnościowych w zakresie ortografii i inter-

punkcji języka polskiego. Do walki o tytuł „Mistrza 

ortografii” stanęło 16 uczniów z klas siódmych szko-

ły podstawowej oraz drugich i trzecich gimnazjum. 

Uczestnicy mieli przed sobą niełatwe zadanie: napi-

sanie dyktanda ortograficznego, w którym roiło się 

od różnych pułapek ortograficznych i trudnych wy-

razów. Okazało się jednak, że nasi uczniowie 

świetnie znają reguły ortograficzne. „Mistrzem orto-

grafii” została Gabriela Perlińska z klasy II a. Drugie 

miejsce zajęła Natalia Nowinowska z klasy VII d. 

Trzecie miejsce przypadło Julii Olszewskiej z klasy 

III d. Gratulujemy  

K.M. 

Ubrani w książkę 

10 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 

Włodzimierza Pietrzaka w Turku, odbyło się roz-

strzygnięcie IV edycji konkursu fotograficznego 

„Ubrani w książkę„.  

 

Konkurs był skierowany do uczniów szkół 

podstawowych, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu tureckiego. Celem 

konkursu było wykonanie fotografii techniką sleeve-

face. Polega ona na wykonaniu fotografii osoby z 

zasłoniętą przez okładkę książki, (czasopisma, płyty) 

częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezen-

tujące czasem zabawne, czasem kreatywne 

połączenie fotografowanej osoby – czytelnika z jego 

książkowym wcieleniem. 

 Na konkurs wpłynęło 16 prac. Naszą szkołę 

reprezentowało 5 osób a wyróżnienie zdobyła Klau-

dia Rojek z klasy 3 c gimnazjum. 

Filip 

Piłka nożna 

Na przełomie kwietnia i maja odbyły się roz-

grywki w piłce nożnej. Naszą szkołę reprezentowała  

drużyna w składzie: Bazner Gabriel, Dybus Michał, 

Jaśkiewicz Patryk, Kąciak Adam, Klecha Szymon, Ku-

biak Jakub, Matusiak Jakub, Stasiak Bartosz, Staszak 

Filip, Wojnarowski Kacper. Pierwszym etapem tych 

zawodów były Mistrzostwa Powiatu Tureckiego 
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gdzie nasza drużyna zajęła I miejsce dzięki czemu 

awansowali do Mistrzostw Rejonu Konińskiego. Któ-

re ukończyli na wysokim II miejscu. Trenerem 

drużyny jest Przmysław Grąbkowski. 

Filip 

Międzynarodowy Dzień Pamięci 

o Osobach Zmarłych na AIDS 

Co roku w trzecią niedzielę maja obchodzony 

jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Osobach 

Zmarłych na AIDS. W tym roku dniem tym była nie-

dziela 20 maja. W Polsce w 2017 roku 

zarejestrowano 1526 

nowych zakażeń HIV, 

czyli o 20 proc. więcej 

niż w poprzednich la-

tach. Aż 120 osób za-

chorowało na AIDS, a 24 zmarły – wynika z najnow-

szych danych Narodowego Instytutu Zdrowia 

Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. 

Klaudia 

 

Wypoczynek w Skorzęcinie 

Podczas majowego wyjazdu na biwak trze-

cioklasiści z klas gimnazjalnych: 3a,d,e odbyli piesze 

wycieczki, podczas których podziwiali walory tury-

styczne naszej ”Małej ojczyzny” i zdobywali wiedzę 

na temat środowiska – przebywanie blisko natury 

miało uświadomić uczniom, jak ważna jest dbałość 

o środowisko naturalne, którego częścią jesteśmy. 

Z zapałem rozgrywali też mecze piłki siatkowej 

i nożnej oraz zażywali słonecznych kąpieli na skorzę-

cińskiej plaży. Fantastyczna pogoda sprzyjała 

aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu 

podczas gier i zabaw, a także pozwalała rozkoszować 

się słonecznymi chwilami w plenerze. Przez trzy dni 

gimnazjaliści nabierali sił na łonie natury – jedni wy-

poczywali aktywnie, inni preferowali wypoczynek 

bierny, rozkoszując się kiełbaskami z grilla i zapa-

chem grillowego dymu. 

Podczas biwaku w Skorzęcinie o bezpieczeń-

stwo trzecioklasistów oraz wakacyjny nastrój i dobry 

humor zadbali opiekunowie młodzieży. 

Artur 
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Światowy dzień bez tytoniu w 2018 r. będzie kon-

centrować się na wpływie tytoniu na zdrowie 

sercowo-naczyniowe ludzi na całym świecie. Używa-

nie tytoniu jest ważnym czynnikiem ryzyka rozwoju 

choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu i cho-

rób naczyń obwodowych. Pomimo niszczących 

szkód powodowanych przez tytoń dla zdrowia serca 

i dostępności rozwiązań ograniczających śmierć 

i choroby związane z paleniem tytoniu, wiedza 

wśród dużej części społeczeństwa, że tytoń jest jed-

ną z głównych przyczyn chorób sercowo-

naczyniowych, jest niewielka. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej wejdź na: 

www.int/campaings/no-tobacco-day/2018/en/ 

Red. 

Dzień Dziecka 

Z okazji Dnia Dziecka, 30 maja  Dyrekcja 

Szkoły Podstawowej nr 5  i Rada Rodziców zorgani-

zowały atrakcyjne zajęcia dla starszych i młodszych 

uczniów placówki. 

Uczniowie z klas siódmych oraz gimnazjal-

nych po wykonaniu zadań wiedzowych oraz 

sprawdzeniu umiejętność paintbalowych,  wyjechali 

na zajęcia do turkowskiego lasu.   

Pokonując wyznaczoną trasę, sprawdzali 

swoją wiedzę i umiejętności z udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej, rozpoznawania stopni 

wojskowych, musztry, zagrożeń pożarowych, rodza-

jów i gatunków drzew oraz ptaków  występujących 

w naszych lasach oraz zbliżających się, najważniej-

szych wydarzeń sportowych.  

Po zaliczeniu wszystkich punktów kontrol-

nych uczniowie mogli posilić się przygotowanymi 

przez rodziców kiełbaskami z grilla. 

Jak zwykle  w ten dzień w szkole było gwarno 

i wesoło. Wspólne zabawy, przemarsz po lesie czy 

konkurencje sportowe to jeden z najlepszych sposo-

bów aktywnego spędzania wolnego czasu i integracji 

zespołu klasowego. Dyrekcja oraz uczniowie dzięku-

ją za uatrakcyjnienie tego dnia Radzie Rodziców, 

Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwu Turek, 
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Wojewódzkiej Komendzie Uzupełnień  w Koninie 

oraz Fundacji „Złota Godzina”. 

Artur 

Zielona szkoła- Zakopane 

Uczniowie klas 2b i 2c oraz kilkoro uczniów 

klas 2d i 2a w dniach 14.05-18.05 wzięli udział w zie-

lonej szkole w Zakopanem. Dla wszystkich  była to 

niesamowita przygoda, ale także sprawdzian z sa-

modzielności. Bogata oferta zajęć i wycieczek nie 

pozwoliła na chwile nudy. Już pierwszego dnia do-

tarliśmy na Gubałówkę, jest to jedno z najbardziej 

rozpoznawalnych miejsc w Zakopanem. Jedno jest 

pewne, widoki jakie rozciągają się z jej szczytu na 

Tatry są naprawdę imponujące. Można zobaczyć 

prawie całą panoramę Tatr Polskich i części Słowac-

kich oraz pasma Babiogórskiego. Na drugi dzień 

udaliśmy się na 6 godzinny spacer po Wielkim Ko-

pieńcu. To niezbyt wysoki szczyt, który położony jest 

w  części Tatr Zachodnich - pomiędzy Doliną Olczy-

ską a Doliną Chłapowską. Trzeciego dnia naszej 

podróży zwiedzaliśmy: Sanktuarium Matki Bożej Fa-

timskiej, stary modrzewiowy kościół Matki Boskiej 

Częstochowskiej, cmentarz na Pęksowym Brzysku 

oraz muzeum Tatrzańskiego Parku Narodowego. 

Będąc tu warto także podejść  na Krzeptówki i od-

wiedzić Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej. 

Gospodarzami są tu ojcowie Pallotyni, którzy w la-

tach 1957-1959 wybudowali swoją siedzibę wraz 

kaplicą  Niepokalanego Serca Maryi. W przedostatni 

dzień naszej wyprawy wybraliśmy się na termy 

w Szaflarach. To dwa wewnętrzne i dwa zewnętrzne 

baseny o łącznej powierzchni 970m2. Na koniec 

udaliśmy się na cudowny spacer po Krakowie. Opie-

kunami naszej wycieczki były panie: Sylwia Nejman, 

Małgorzata Bulska, Lidia Tylki, Katarzyna Bednarek. 

Klaudia Michalak 

 

Co wybrać? 

W ramach doradztwa edukacyjno – zawodo-

wego uczniowie klas trzecich Gimnazjum Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Turku uczestniczyli w licznych 

wycieczkach do lokalnych zakładów pracy celem za-

poznania się z ciekawym miejscem pracy, zasadami 

funkcjonowania firm oraz wymagań przyszłego pra-

codawcy. Spotkania związane były z wyborem 

przyszłej szkoły, zawodu i dalszej kariery zawodo-

wej. Odwiedziliśmy takie zakłady jak: 

1. EK Elektrokabel Fabryka kabli, gdzie gimnazjaliści 

mogli zaobserwować proces powstawania kabla, 

który jest używany, np. w budownictwie domów. 

2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Turku, gdzie strażacy zapoznali naszych uczniów 

z zasadami rekrutacji do straży oraz opowiedzieli 

o zadaniach straży w naszym powiecie. 
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3. Komendę Powiatową Policji w Turku gdzie ucz-

niowie poznali zasady rekrutacji do policji i uzyskali 

wiedzę na temat ograniczeń związanych z odpowie-

dzialnością wobec prawa. 

4. Spotkanie z właścicielami firmy Midway Paintball 

– czyli jak to jest z własnym biznesem. Panowie wy-

jaśnili, co to jest ZUS, US oraz VAT. 

5. Uczniowie zwiedzili zakład produkcji samochodów 

VW w Poznaniu, była to wycieczka długo wyczeki-

wana przez gimnazjalistów. W zakładzie 

zaobserwowali proces powstawania samochodu 

marki VW Caddy oraz T4. Poza tym odwiedzili stary 

rynek w Poznaniu. 

Artur Leman 

Zdjęcie, które pachnie 

Konkurs informatyczny  został ogłoszony w 

kwietniu i trwał do 15 maja 2108. Został przeprowa-

dzony wśród uczniów klas IV – VII, II i III 

gimnazjalnych. Celem konkursu było: rozwijanie u 

uczniów wrażliwości artystycznej i ekologicznej, pre-

zentacja twórczości młodzieży w dziedzinie 

fotografii,  rozpowszechnianie idei fotografowania, 

jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz 

rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni 

uczniów. Do konkursu przystąpiło 37 uczniów, łącz-

nie wpłynęło 112 zdjęć. 

Wyniki konkursu 

KLASY IV-VI 

I miejsce: Patrycja Chmiela V b 

II miejsce: Wiktor Pacześny IV c 

III miejsce: Aleksandra Wieczorek V b 

Wyróżnienie: Michalina Stępniak V b, Wiktoria Bo-

cian VI c, Patrycja Pietrzak V a, Konstancja 

Bytniewska V b, Marcelina Woźniak VI c, Aleksandra 

Wypchło VI c, Tymoteusz Smak Vb 

 

 

 

 

 

KLASY VII, II i III gimnazjalne: 

I miejsce: Alicja Mrugas III b 

II miejsca: Andżelika Bartczak III b 

III miejsca: Szymon Lament III d 

Wyróżnienie: Klaudia Rojek III c, Sylwia Prusinowska 

III e, Monika Wojtasik III c Magdalena Tyczka III c 

Filip Tomczak
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Polecam 

Czytanie nie boli… 
W cyklu polecam do przeczytania dziś seria książek 
„Dary anioła” Cassandry Clare 
 

Parę wieków temu potęż-

ny Anioł Razjel zmieszał 

swoją krew z krwią męż-

czyzn i stworzył rasę 

Nephilim. Byli to pół lu-

dzie, pół aniołowie. Nocni 

Łowcy, bo taką przybrali 

nazwę, przestrzegają praw 

ustanowionych w Szarej Księdze, nadanych im przez 

Razjela. Przebywają wśród nas, ukryci i gotowi, by 

nas chronić przed złem podróżującym między świa-

tami, niszcząc wszystko na swej drodze. Ich 

zadaniem jest również utrzymanie pokoju między 

walczącymi mieszkańcami podziemnego świata, 

krzyżówkami człowieka i demona, znanymi jako wil-

kołaki, wampiry, czarodzieje i wróżki. Ich 

sojusznikami są tajemniczy Cisi Bracia. Mając zaszyte 

oczy i usta rządzą miastem Kości, nekropolią znajdu-

jącą się pod ulicami Manhattanu, gdzie spoczywają 

najdzielniejsi, którzy poświęcili swoje życie w obro-

nie ludzkości. Cisi Bracia prowadzą również archiwa 

wszystkich Łowców Cieni, jacy kiedykolwiek żyli. 

Anioł Razjel powierzył im swoje boskie przedmioty. 

Jednym z nich jest Miecz. Drugim Lustro. Trzecim 

Kielich. Od wieków Cisi Bracia strzegli boskich 

przedmiotów. I było tak do chwili wybuchu wojny 

domowej pod przywództwem Valentine’a, buntow-

nika, który zniszczył niemal cały świat Łowców.  

Jest upalny sierpień w tętniącym życiem Nowym 

Jorku. Od powstania minęło piętnaście lat. W pod-

ziemnym świecie zaczęła szerzyć się wieść, że 

Valentine powrócił na czele armii wyklętych. Na 

domiar złego Kielich zaginął… 

Świetna powieść fantastyczna, która może Ci 

towarzyszyć przez całe wakacje, w ofercie 6 tomów. 

Opracowanie na podstawie: empik.pl 
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Zapraszamy wszystkich piszących, fotografujących, 
rysujących i malujących do prezentowania swojej 
twórczości na łamach pisma. 

 
 

Wszystkim naszym czytelnikom ży-

czymy udanych, słonecznych wakacji. Dużo 

słońca i odpoczynku na świeżym powietrzu. 

Pamiętajcie o bezpieczeństwie w każdym 

miejscu w jakim się znajdziecie. Rozsądek 

i wyobraźnia niech będą z Wami przez te 

dwa najbliższe miesiące.                     Redakcja 


