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Wakacje! 

Zaraz się zacznie ;-) 
 

 

Przed końcem roku szkolnego 2020/2021 chcemy się z Wami podzielić 

dobrymi wiadomościami. 

Gazetka Szkoły Podstawowej w Teresinie, czyli „Kapsel”,  

zajęła II miejsce w Powiatowym Konkursie Dziennikarskim.  

Cieszymy się, że zostaliśmy docenieni poza naszymi murami. 

Ponadto Michalina Wilczyńska z klasy 6e zajęła I miejsce w kategorii prac 

indywidualnych za artykuł „E–rzeczywistość”. 

Inni uczniowie, którzy otrzymali wyróżnienia: Błażej Klepuszewski,  

Maja Płowik, Lena Bargieł i Paweł Starus. 

 

 

Redakcja 

 
 
 

 
 

(fot. KK, Redakcja - od lewej: Kalina, Klaudia, Sebastian, Magda, Oliwia, Marysia i Błażej) 
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AKTUALNOŚCI 

Teresin wygrywa! 

W tym roku szkolnym nasi uczniowie 

zostali zachęceni do wzięcia udziału 

w Powiatowym Konkursie Literackim na Bajkę 

Terapeutyczną, Edukacyjną pt. „Wspieranie 

przez pisanie”. Zgłoszono w nim ponad 40 prac 

w 3 kategoriach wiekowych, a w każdej z nich 

przyznano nagrodę główną i wyróżnienia. 

Teraz chcemy się z Wami podzielić 

sukcesami uczniów Szkoły Podstawowej 

w Teresinie. Gabriela Gadziała z klasy 6d 

otrzymała nagrodę główną za swoją bajkę 

terapeutyczną, natomiast praca Piotra 

Błaszczyka z klasy 7f została w konkursie 

wyróżniona. 

 

 

Gratulujemy! 

 

 

 

Dzień Dziecka 

  

Co roku 1 czerwca odbywa się Dzień 

Sportu – dużo ciekawych konkurencji 

i zdrowa rywalizacja. Niestety z powodu 

pandemii koronawirusa, 1 czerwca 2021 

roku, zorganizowano grę terenową po 

budynkach byłego gimnazjum oraz szkoły 

podstawowej. Wszyscy mieli do pokonania 

16 stacji. Wśród zadań nie zabrakło tańczenia, 

gimnastyki, która okazała się potrzebna 

podczas przechodzenia przez sznurki 
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z dzwoneczkami, i logicznego myślenia. 

Każda klasa została przetestowana z wiedzy 

o sąsiadach Polski oraz ze znajomości 

przepisu na szarlotkę. Jednym z zadań było 

przejście przez straszny i ciemny tunel, który 

bez większego problemu wszyscy pokonali. 

Mam nadzieję, że za rok będziemy mogli się 

spotkać i dobrze bawić w czasie Dnia Sportu.  

  

Maria Turuk

 

 

W jakie miejsca warto pojechać w wakacje? 

W moim życiu zwiedziłam dużo miejsc, 

jednak jedno z nich spodobało mi się 

najbardziej, jest to Energylandia. Było tam 

mnóstwo kolejek, wymienię kilka z nich, na 

które moim zdaniem warto iść. Dla mało 

odważnych osób polecam "Śmiej żelki", 

"Boomerang" i "Frida". Dla osób, które lubią coś 

bardziej ekstremalnego, polecam "RMF dragon", 

"Formułe 1" i "Speed", a dla osób bardzo 

odważnych proponuję "Zadrę" i "Hyperiona". 

Oprócz tych kolejek można tam znaleźć osoby 

przebrane w śmieszne bajkowe stroje, 

restauracje, loterie, salony gier i inne bardzo 

ciekawe atrakcje.                          

 

                              Magdalena Bielaczyc 



 
 

 

 

Kącik poetycki 

W tym miejscu chcemy Wam zaprezentować twórczość uczennic z klasy 8c.  

Została ona zainspirowana tym, co obecnie przechodzimy  

– walce z wirusem i drogą do zwykłej codzienności. 

 

 

Do miłości 

 

Droga miłości 

Dodajesz mi młodości 

Nieważne jak smakujesz 

Zawsze się dopasujesz 

Śnimy o Tobie na jawie 

Jak na haju prawie 

Nic nas nie interesuje 

Bo miłość nas odstresowuje 

Jesteś jak lek cudowny 

Choć nie do końca taktowny 

I każdy kto Cię posmakuje 

Ze szczęścia za Tobą wariuje 

Nie ma znaczenia wiek 

Nie liczą się perły, kamienie 

Twój strzał ugodzi każdego 

Nawet siwobrodego 

Gdy Ciebie brakuje 

Nasz świat się zatrzymuje 

Nic nas nie obchodzi  

Bo nasze serce się głodzi  

I tylko je osłodzi 

Szukanie Ciebie po każdym niebie 

Jak przyjaciela w potrzebie  

  

Julia Staniak 
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Na Covid 

 

Drogi Covidzie, 

Tak bardzo cię nienawidzę. 

Dlaczego tu jesteś? 

Po co przyszedłeś? 

Idź stąd sobie, 

Bo coś ci zrobię. 

Ty tylko życie psujesz 

I nic przy tym nie czujesz. 

Żadnej miłości 

Żadnej sprawiedliwości 

Żadnej skruchości. 

Twe serce puste  

Jak oka w rosole tłuste. 

Tyle ludzi niepotrzebnie umiera 

I trafia za wcześnie do nieba. 

Jesteś egoistą 

Idź na wysypisko 

Czas skończyć tę zarazę 

I wyjść na piaszczystą plażę. 

Czas skończyć już z tą nudą 

I pożegnać się z paskudą! 

Idź precz bałwanie 

Bo cię walnę w banię! 

 

Daria Surmak 

 

Suchar wakacyjny 

 

Zakończenie roku. Wpada Jasiu do domu 

bardzo szczęśliwy.  

Ojciec ogląda świadectwo i mówi: 

- Durniu! Same pały, a Ty się cieszysz? 

- Jeszcze tylko lanie i wakacje! 

 

 

W szkole, w klasie. 

- Dzieci - pyta pani - Jaka jest liczba mnoga od 

słowa niedziela? 

- Wakacje!!! - krzyczą dzieci. 

 

 

Dyrektorka domu wczasowego wita w progu 

wczasowicza: 

– Postaramy się, by czuł się Pan, jak u siebie 

w domu! 

– Zwariowała pani?! Ja tu przyjechałem 

wypocząć! 

 

 

 

 

Udanych wakacji 😊 


