
 

 

 Witajcie w ostatnim numerze „Piątki na Piątkę w roku szkolnym 2005/2006 

    Patrzcie, dopiero co witaliśmy się w pierwszym numerze naszego periodyku w bieżącym roku szkolnym , a już 

przyszło nam się pożegnać. Jak mówi stare, ludowe przysłowie wszystko co dobre, szybko się kończy.....Nie bez 

kozery piszę, że wszystko co dobre, bo przecież możliwość chodzenia do szkoły, przyswajania nowych wiadomości, 

codziennych spotkań z koleżankami i kolegami to coś, czego nie da się przecenić. Pamiętacie artykuł na temat 

tajnych kompletów, czy podziemnego nauczania w okupowanej Polsce? Pamiętacie, jak ważna dla osobistego 

rozwoju, a co za tym idzie dla rozwoju całego narodu jest 

nauka? Mam nadzieję, że pamiętacie i potraficie docenić 

prawo do pobierania nauki, zagwarantowane nam przez 

konstytucję. Nie ulega jednak wątpliwości, że po każdej 

pracy należy się odpoczynek. Takim odpoczynkiem, 

zarówno dla uczniów jak i nauczycieli są wakacje. 

Postarajmy się je mądrze i z pożytkiem przeżyć. Każdą 

wolną chwilę spędzajmy na świeżym powietrzu, a nie przed 

telewizorem lub przy komputerze. Nie strońmy też od 

dobrej książki. Opalajmy się, pływajmy, poszalejmy na 

rowerze ale uwaga, zawsze czyńmy to z głowa, czyli 

rozsądnie i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Szerzej 

o tym pisze p. Joasia Jarmakowska w kąciku sportowym.  

W swym postępowaniu kierujmy się wartościami uniwersalnymi takimi jak uczciwość, prawdomówność, dobro, 

odpowiedzialność czy tolerancja. Bardzo ułatwi nam to kontakty z przyjaciółmi oraz z nowo poznanymi kolegami. 

Jeśli ktoś już zapomniał, co to takiego te wartości uniwersalne, zapraszam na stronę naszej gazetki.   Gdziekolwiek 

się znajdziecie podczas tych wakacji (i nie tylko tych), godnie reprezentujcie naszą PIĄTKĘ i nie przynoście wstydu 

ani swoim rodzicom ani nauczycielom. To tyle wakacyjnych rad.  

     Gdyby jednak komuś brakowało atmosfery nauki, polecam do przeczytania artykuł napisany gościnnie przez 

p. Darka do kącika naukowego, na temat historii myszki komputerowej.  

     Pod koniec maja mieliśmy szczęście gościć w naszej ojczyźnie następcę Jana Pawła II, papieża Benedykta XVI. 

Mini sprawozdanie z tej pielgrzymki napisała p. Paulina Dziubczyk, która miała szczęście stać niemal obok 

dostojnego gościa. Zapraszamy do KĄCIKA DUCHOWEGO.  

     Dzień Dziecka w naszej szkole obchodzony jest już od 8 lat na sportowo.  Szkoły podstawowe będące w okręgu 

Gimnazjum nr 2, biorą udział w GIMNAZJADZIE, tj. w imprezie mającej na celu integrację przyszłych kolegów ze 

szkolnej ławy. Drużyny złożone z 10 dziewcząt i 10 chłopców walczyły w 8 konkurencjach o puchar przechodni 

dyrektora  Gimnazjum  nr 2. Odbyły się również po dwa konkursy dla publiczności i ......dyrektorów szkół.  Impreza 

była jak zwykle bardzo udana , i choć w tym roku zajęliśmy drugie miejsce, bawiliśmy się doskonale. Wspaniale 

http://modex.net.pl/fotki/gimnazjada_2006___1_06_2006r_/base0.html
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spisała się również publiczność, która dopingowała swoje drużyny. Już z niecierpliwością czekamy na następną 

Gimnazjadę. 

      W naszej szkole Dzień Dziecka świętowaliśmy również w 

piątek. 

Amatorski zespół teatralny BELFER, działający przy SP5, dwukrotnie 

zaprezentował  nam przedstawienie KOT W BUTACH wg Jana 

Brzechwy. Sądząc po reakcji widzów, przedstawienie podobało się 

bardzo.  Aktorzy: pp. Sylwia Łaguniak, Agnieszka Bajer, Lidka 

Golewska, Ewa Owsik, Joasia Pacześ-Andrzejewska, Ewa Skiba- 

Jaworowska, Joasia Jarmakowska , Dorota Olejnik oraz Wojtek 

Woźniak przez prawie pół roku przygotowywali dla nas to 

przedstawienie. Panie pracujące na co dzień w świetlicy szkolnej 

przygotowały wspaniałą dekorację a p. Dorota wypożyczyła z teatru 

Pinokio profesjonalne kostiumy. Cały zespół ciężko pracował na 

wspólny sukces.  

Dziękujemy ślicznie aktorom za wspaniały i niezwykły prezent z 

okazji MDD. Dziękujemy dyrekcji i wszystkim nauczycielom za 

pomoc, która okazała się niezbędna, aby całe przedsięwzięcie 

doszło do skutku. Dziękujemy Kubie i Michałowi za profesjonalną 

wręcz obsługę sprzętu grajacego. Niecierpliwie czekamy na kolejny 

występ BELFRA. Jesteśmy dumni z naszych nauczycieli, że wciąż 

chce im się „wzlatywać ponad codzienność”. Dziękujemy. 

    Przypominamy, że 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. Niech nikomu nie zdarzy się zapomnieć. Tata, choć 

pewnie mniej to okazuje, kocha równie mocno jak mama. To on stara się zapewnić nam dach nad głową i środki 

na utrzymanie rodziny. Jest zapracowany i zmęczony. Nie zapomnij mu za wszystko podziękować, przeprosić za 

to, co zrobiło mu przykrość, zapewnij o swojej miłości i 

przywiązaniu, a sprawisz, że poczuje się najszczęśliwszym 

człowiekiem pod słońcem.  

     Mamy jeszcze dla Was jedną wiadomość- gorącą- dosłownie 

z ostatniej chwili. Wasza koleżanka, Emilka Wolniak z klasy IIIb, 

zajęła jedno z pierwszych miejsc w wojewódzkim konkursie pt. 

"Świerszczykowe Wierszyki". Emilka  zaprezentowała wiersz 

MOST, którego autorem jest Michał Zaremba. Bardzo się 

cieszymy i gratulujemy. Czyżby tu „pod naszym bokiem” 

wzrastała nowa gwiazda aktorska? Pięknej recytacji i koniecznej 

wręcz pewności siebie, uczyła Emilię jej wychowawczyni, p. 

Alicja Zieja. Jedno  jest pewne, Emilka ma doskonałą pamięć, gdyż wiersz, który zaprezentowała ma aż 102 

wersy!!!!!!!!! 

 G r a t u l u j e m y ! 

  

   Teraz pozostała mi największa przyjemność-życzę WAM i sobie pięknej pogody, wyłącznie dobrego humoru, 

aktywnego wypoczynku i DO ZOBACZENIA 1 WRZEŚNIA  

 



      

W tym roku szkolnym niestety spotykamy się już po raz ostatni. Wakacje tuż tuż, a my coraz częściej 

zastanawiamy się nad odpowiedzią na pytanie: "Jak miło i pożytecznie spędzić tegoroczne wakacje?" 

Z myślą: "SPORT TO ZDROWIE", o rozwiązanie naszej zagadki spytałyśmy Dawida Jurgę, Adriana 

Kossakowskiego, Daniela Dudzińskiego. Chłopaki z IV b trenują piłkę nożną. Jakich odpowiedzi udzielą 

nasi młodzi kandydaci na mistrzów? Jakie mają marzenia na przyszłość?  

WYSTARCZY ŻE PRZECZYTASZ!!!  

ZAPRASZAMY  

Monika: Czy odpowiecie nam na kilka pytań, które 

związane są oczywiście z tym, co Was interesuje? 

Dawid: No... 

Adrian: Tak. 

Daniel: Jasne.  

Basia: Dlaczego to właśnie piłka nożna stała się sportem, 

który chcieliście trenować? 

Dawid: W młodszych latach bardzo lubiłem grę w piłkę, ale teraz zastanawiam się czy nie zacząćby 

trenować czegoś innego. 

Adrian: Mój wujek grał w nogę, zwykle zajmował wysokie miejsca, a tym samym zdobyawł cenne puchary. 

Mi to po prostu zaimponowało i chciałem się z nim zrównać. 

Daniel: Oglądałam mecz w telewizji i spodobał mi się ten sport.  

Monika: Jeżeli nie znalibyście tego sportu, to co chcielibyście trenować. 

Dawid: Trenowałbym wtedy szermierkę albo kosza. 

Adrian: Ja też!!! 

Daniel: Chyba zdecydowałbym się na kosza.  

Basia: Od jak dawna trenujecie? 

Dawid: Trenujemy od drugiej klasy. 

Monika: A w  jakiej drużynie? 

Adrian: W drużynie PTC.  

Basia: Ile czasu zajmuje Wam trening? 

Daniel: Trenujemy trzy razy w tygodniu przez około półtorej godziny. 

Monika: Skoro tak dużo czasu poświęcacie na treningi, to jakie sukcesy odnosicie? 

Dawid: W LIDZE strzeliłem jedną bramkę. 

Adrian: Niestety nie odniosłem żadnego sukcesu, którym mógłbym się pochwalić. :( (Różnie w życiu 

bywa)Daniel: Ja strzeliłem sześć bramek.  

Basia: Czy reprezentowaliście kiedyś naszą szkołę? 



Dawid, Adrian i Daniel: Tak, w 3gol i w turnieju piłki nożnej TP. 

 

Monika: Co moglibyście powiedzieć nam coś o piłce nożnej? 

 

Dawid: Jest to świetna zabawa, a poza tym można się rozchorować i nie chodzić do szkoły - polecam 

wszystkim (śmiech) 

Adrian: Można rozgrywać mecze, strzelać gole - super zabawa!!! 

Daniel: Jest bardzo fajnie, można się nieźle zabawić.  

Basia: Czy w wakacje też macie organizowane różne imprezy? 

Dawid i Adrian: Tak, na przykład jedziemy na obóz. 

Daniel: Ja niestety nie jadę na ten obóz...  

Monika i Basia: Dziękujemy Wam bardzo i życzymy powodzenia podczas rozgrywania kolejnych meczy. 

A niewtajemniczonych informujemy, że LIGA jest to gra z drużynami z naszego województwa. :) 

REDAKTOR OPIEKUN 

 

 

WARTOŚCI UNIWERSALNE CZ. III - WOLNOŚĆ. 
  

Piątą część naszych rozważań na temat wartości uniwersalnych, poświęcamy zagadnieniu wolności.  

Wg Słownika Języka Polskiego wyd. PWN, tom III wolność to: „niezależność, możliwość 

podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą, niezależność osobista, swoboda”, jednocześnie 

wolność to: „ niezawisłość jednego państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i 

stosunkach zewnętrznych, niepodległość, suwerenność”. 

W Słowniku Wyrazów Bliskoznacznych  pod red. St. Skorupki, wolność to: swoboda, niezależność, niepodległość, 

suwerenność.  

Tyle wiedzy czysto teoretycznej. Przyjrzyjmy się wolności, w praktycznym tego słowa znaczeniu. Zaczniemy od spraw 

najważniejszych.  

Wolność Ojczyzny, niepodległość Narodu.  

Każdy , kto choć trochę zna dość bolesną historię naszej ojczyzny, wie, jak często byliśmy tej wolności pozbawieni. „Wymazanie” 

Polski z mapy świata na długie  123 lata, niemiecka okupacja, okupacja sowiecka....  ale nadal jesteśmy Polakami. Nikomu nie udało 

się nam tej polskości odebrać. Tajne komplety, „podziemne” nauczanie historii i języka polskiego, pielęgnowanie tradycji i kultury 

narodowej w domach i kościołach obroniło nasz naród przed utratą tożsamości, a tym samym przed pogrzebaniem szans na 

odzyskanie wolności. Zagrożenia jednak istnieją nadal. Bezmyślne przejmowanie słów zapożyczonych z innych języków, „owczy” 

wręcz pęd za obcymi tradycjami, świętami i stylem życia to cisi zabójcy wolności narodu.  



Dbanie o czystość języka, o zachowanie tego co polskie w kulturze i tradycji, oraz przekazywanie tego następnym pokoleniom to  

nasz święty obowiązek. Obowiązek względem tych, co wywalczyli nam wolność i względem tych, co przyjdą po nas, aby i oni 

mogli żyć w wolnym kraju.    

Wolność jednostki, czyli poszczególnego człowieka. Czuć się człowiekiem wolnym to niezwykle 

komfortowa sytuacja. Ale tu pojawia się bardzo ważny problem etyczny. Czy człowiek wolny to taki , 

który robi wszystko to , co mu się podoba? Otóż NIE!!! 

Naszym życiem kierują pewne normy, które pomagają nam odnaleźć się w społeczeństwie. Dla ludzi 

wierzących podstawowym zbiorem zasad postępowania w życiu jest Dekalog. Dla innych zasady 

etyczne wypływające z ich światopoglądu lub religii, którą wyznają. Nad wszystkim zaś czuwa prawo, które zostało 

ustalone tak, aby wolność człowieka nie została ograniczona, jednak jego postępowanie umożliwiało współżycie 

społeczeństwa.  Cywilizowany człowiek wie co dobre a co złe, a ponieważ ma wolną wolę, to wybór odpowiedniej drogi 

należy do niego. Jak dokonywać takich wyborów uczymy się przede wszystkim w domu, w szkole, w kościele.  

Już Montesquieu  (Monteskiusz), francuski filozof, prawnik i publicysta polityczny, jeden z najwybitniejszych 

przedstawicieli oświecenia, mówił:”  wolność jest to prawo czynienia wszystkiego tego , na co ustawy pozwalają.”   

Człowiek wolny to również taki człowiek, który nie posiada uprzedzeń, fobii i nałogów. Człowiek wolny jest tolerancyjny. Inne 

poglądy, wiara czy światopogląd nie są dla niego absolutnie żadnym ograniczeniem. Człowiek wolny i tolerancyjny szanuje poglądy 

innych i w bliźnim widzi przede wszystkim człowieka. Wolność to szczęście. Tego nie trzeba chyba komentować. Wolność daje 

poczucie spełnienia, wewnętrznego zadowolenia i spokoju, a jak pamiętacie z poprzedniego odcinka naszych rozważań, taki stan 

ducha charakteryzuje właśnie człowieka szczęśliwego.   

Dobra , szczęśliwa miłość to również wolność. Wolność uczuć i uniesień. Również w aspekcie wolnej ojczyzny-wolny 

kraj budzi w nas piękne uczucia, miłość, patriotyzm,   zdolność do poświęceń. 

Wolność to odpowiedzialność. Bardzo duża odpowiedzialność. Człowiek mający prawo wyboru ( a to, jak pamiętacie, 

jedna z cech wolności) musi sobie uświadomić, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje czyny. Prosty przykład. 

Jadę na wakacje, gdzie spotykam się z propozycją wypróbowania narkotyku czy alkoholu. Jestem wolnym człowiekiem 

–mogę dokonać wyboru, nikt do niczego nie może mnie zmusić. Jestem człowiekiem 

odpowiedzialnym, więc wiem czym takie postępowanie może się skończyć. 

Mam pełne prawo odmówić, gdyż jako człowiek wolny dokonałem wyboru- chcę przeżyć swoje życie 

godnie, wolny od nałogów, chcę być w zgodzie z sobą, chcę być szczęśliwy i kocham siebie takiego 

jakim jestem, więc nikomu nic nie muszę udowadniać, nikomu się przypodobać.  

WOLNOŚĆ – różne oblicza a przesłanie podobne. Wolny wybór, poszanowanie ogólnie przyjętych praw i zasad 

społecznych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność trwania przy wartościach.  

Leopold Staff powiedział kiedyś, że: „ wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości”. Mądre, nie? Znaczy to nie mniej 

nie więcej tylko tyle, że wolności trzeba się nauczyć.  Mówi się , że niektórzy ludzie maja duszę niewolnika. Brakuje im 

własnego zdania, boją się podejmowania decyzji, nie maja własnych poglądów i przekonań. Nawet styl ubierania 

potrafią wyłącznie naśladować. Tacy ludzie nie są i nie mogą być wolni. Ich więzieniem jest zdanie innych. Aby być 

wolnym trzeba być sobą, i od tego  właśnie rozpoczyna się nauka wolności. Nie jest to łatwe, ale warto spróbować. 

Powodzenia . 

REDAKTOR OPIEKUN 

 



 

Mamy ogromne szczęście!!! 

     Naprawdę mamy ogromne szczęście, żyjąc w czasach dwóch wielkich Papieży. Właśnie zakończyła się czterodniowa 

wizyta Ojca Świętego Benedykta XVI w naszej Ojczyźnie. Niosła ona z sobą wiele obaw i strachu. Jaki jest ten papież? 

Co do nas powie?  Czy potrafimy go pokochać? W jakim języku będzie do nas mówił? Czy choć trochę nas zna? Te 

obawy bardzo szybko znikły. Papież Benedykt XVI wyszedł naprzeciw naszym oczekiwaniom. Kierował do nas słowa 

pełne troski i miłości, jakby nas znał od zawsze. Doskonale wiedział, czego nam potrzeba, by nasza wiara została 

umocniona. Często mówił po polsku. Wspominał drogiego nam i Jemu Papieża Jana Pawła II. Każdy kto, choć przez 

chwilę oglądał w TV transmisje za spotkań, rozpoznał w nim Kogoś bliskiego i ważnego. Wszelkie bariery, które 

budowaliśmy nie znając Go, przestały istnieć pod wpływem Jego pogodnej i szczęśliwej ze spotkania z nami twarzy. 

Miałam ogromne szczęście uczestniczyć w dwóch spotkaniach z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Oba były na 

krakowskich Błoniach, pierwsze było spotkaniem młodzieży w sobotni wieczór (27. 05.), a drugie Mszą Świętą w 

niedzielny poranek (28. 05.) Oba niezwykle wspaniałe. Długo będę o nich pamiętać. 

Miejsca w sektorze należało zająć na kilka godzin przed sobotnim spotkaniem, nasza grupa miała bardzo dobre 

miejsce, co dawało nadzieję, że zobaczymy Go na własne oczy (i rzeczywiście tak było  ). Było nas tak wielu, że 

siedzieliśmy jeden obok drugiego, a tłumy nadal napływały. Uczyliśmy się piosenek i okrzyków na powitanie Papieża, 

np.: „Hej, hej, hej, nasz papież jest OK.” albo „U-u-u nasz papież będzie tu.”  

Spotkanie Ojca Świętego z polską młodzieżą było wyrazem Jego głębokiej troski i miłości do nas. Stanął prze 

nami jak Ojciec, któremu nie jest obcy los żadnego ani żadnej z nas. Wiedział jak bardzo nam brakuje tej troski, która 

płynęła od Jana Pawła II. Mówił do nas słowami ciepłymi i w zamian otrzymał gorące przyjęcie. Przypomniał nam, iż 

szczęśliwe życie, to życie zbudowane na trwałym fundamencie. A tym fundamentem może być jedynie Chrystus. 

Wielokrotnie przerywaliśmy Mu oklaskami i okrzykami: „Benedetto, Deo Te electo” („Benedykcie, Bóg Cię wybrał”). To 

spotkanie było niesamowite dla obu stron, to co zobaczył przeszło Jego oczekiwania. I nasze też. Jestem pewna, że 

polska młodzież skradła Mu serce, a i On skradł nasze  

W nocy uczestniczyliśmy w Mszy Świętej a później w koncercie, a na koniec uciekaliśmy, bo zaczęło bardzo 

padać, a właściwie lać. Na Błonia wróciliśmy wczesnym rankiem, by uczestniczyć we Mszy Świętej pod 

przewodnictwem Papieża. Tego dnia wzruszył nas do łez wspominając Jana Pawła II i mówiąc o swojej miłości do Polski.  

Pierwsza pielgrzymka (mamy nadzieję, że nie ostatnia) Benedykta XVI do naszej Ojczyzny była 

wspaniałymi rekolekcjami dla wszystkich. Upewniliśmy się, że Papież będzie nam Ojcem. 

Wskazał nam drogę do Boga i wezwał „Trwajcie mocni w wierze!” To wezwanie musimy realizować 

i pokazywać swoją wiarę w całej Europie. 

p. Paulina Dziubczyk 

 

 

 



 

Jak się bawić to tylko bezpiecznie 

 Zbliżają się wielkimi krokami upragnione wakacje, a wraz z 

nimi niezliczone przygody i nowe przyjaźnie. Aby jednak swój letni 

wypoczynek spędzić bezpiecznie musicie trzymać się kilku żelaznych zasad 

bezpieczeństwa: 

- Kąp się tylko w miejscach strzeżonych, znanych, pod okiem osoby dorosłej. 

- Nie wchodź do wody, której nie znasz. 

- Nie skacz do wody w miejscach niedozwolonych. 

- Nie przeceniaj swoich umiejętności, Twoje życie jest najważniejsze. 

- Podczas górskich wycieczek wybieraj tylko znane i oznaczone szlaki. 

- O swoim wyjściu powiadamiaj zawsze drugą osobę. 

- Nie wybieraj się na wycieczki samemu, powinna zawsze towarzyszyć Ci osoba 

dorosła (rodzic, przewodnik). 

- Nie wychodź na szlak kiedy dzień dobiega końca. 

- Przestrzegaj zasad ruchu drogowego podczas wycieczek rowerowych i pieszych. 

- Nie drażnij zwierząt spotkanych w lesie, na ulicy, podwórzu. 

- Pamiętaj o kremie ochronnym na skórę podczas słonecznych dni. 

- Korzystaj z kąpieli słonecznych po godzinie 14. 

- Zabezpiecz się przeciwko komarom i kleszczom. 

Nie próbuj na siłę udowadniać wszystkim, że jesteś najlepszy i wszystko potrafisz zrobić. Brawura to głupota 

liczy się rozsądek.  

A tak poza tym to baw się dobrze i korzystaj z uroków lata ile możesz oczywiście bezpiecznie!! 

Joanna Jarmakowska 

 

 

 



 
 

SZKOLNY DZIEŃ EKOLOGII  

         Już po raz XII odbył się w naszej szkole Dzień Ekologii. Miało to miejsce 23 maja 2006r. W tym roku nie miał on 

formy rajdu ekologicznego po okolicznych lasach organizowanego dla wszystkich uczniów naszej szkoły, lecz 

przebiegał w formie konkursu, prezentacji przygotowanych przez klasy i przedstawienia ekologicznego. Jego hasłem 

przewodnim było motto: „Chrońmy naszą przyrodę”. 

      Dzień Ekologii odbył się w dwóch grupach wiekowych, dla klas IV- VI i I-III. 

Klasy IV-VI w konkursie przyrodniczo – ekologiczny, w dwu – osobowych drużynach zdobywały punkty za znajomość 

pojęć przyrodniczo – ekologicznych i zwierząt chronionych oraz rozpoznanie gatunków drzew. Wcześniej odbyły się 

eliminacje do konkursu , a uczniowie przygotowywali się do nich według opracowanych i podanych zagadnień. Walka 

była zacięta, aż dwie zwycięskie drużyny uzyskały taką samą ilość punktów i o zwycięstwie zadecydowała dogrywka ze 

znajomości parków narodowych w Polsce. Po zsumowaniu wszystkich punktów najwięcej uzyskała drużyna z kl. VB w 

składzie Agnieszka Lewandowska i Justyna Krosowska. |Drugie miejsce zdobyli Lidia Tomaszewska i Marcin Post z kl. 

VA i III miejsce klasa VIC w składzie Monika Kuśmierek i Maciej Piech. Wszystkie drużyny wykazały się wiedzą 

ekologiczną i w nagrodę otrzymały dyplomy, książki przyrodnicze i notesy. 

      Po konkursie uczniowie obejrzeli przedstawienie ekologiczne o przesłaniu symbolicznym, gdzie uczniowie kl. VIC i 

VIA wcielili się w role drzew, zwierząt, matki Ziemi i niszczycieli przyrody, którzy z czasem zrozumieli swój błąd i zaczęli 

ratować planetę. 

     Tym przedstawieniem również uczniowie klas młodszych rozpoczęli swój Dzień Ekologii. Po nim nastąpiły 

przygotowane przez poszczególne klasy prezentacje zwierząt objętych w Polsce ochroną prawną. Na koniec wszystkie 

klasy za wkład pracy w przygotowanie informacji na temat wybranego zwierzęcia otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

      Wszyscy uczniowie, nauczyciele i dyrekcja ubrani byli w tym dniu na zieloni, aby jeszcze bardziej podkreślić 

znaczenie tematyki przyrodniczej i ekologicznej. Dzięki temu sala gimnastyczna stała się w tym czasie radośniejsza i 

weselsza. … 

      Za przygotowanie Szkolnego Dnia Ekologii były odpowiedzialne :p. Alicja Zieja w klasach I -III i  Sylwia Łaguniak w 

klasach IV-VI oraz Sylwia Łaguniak za przygotowanie przedstawienia ekologicznego dla obydwu grup wiekowych. 

      Dzień Ekologii to okazja do poszerzenia wiedzy przyrodniczo-ekologicznej i do dobrej zabawy. Uczniowie przeżyli 

go radośnie, mając okazję do zdrowej konkurencji oraz szlifowania umiejętności występowania przed szerszą 

publicznością. 

o Dniu Ekologii dla Gazetki Szkolnej napisała Sylwia Łaguniak  

************************************************************************************                     

SPRAWOZDANIA Z WYCIECZEK KLASOWYCH 

  

http://modex.net.pl/fotki/dzien.ekolog4-6.23_05_2006r_/base0.html


       W dniach 24-26 maja odbyła się wycieczka szkolna 

klasy Vc i VIb do Koniakowa. Wyjazd odbył się o godz.6:00 

rano z przed szkoły. Następnie w trakcie drogi zwiedziliśmy 

muzeum zamkowe w Pszczynie. Zaraz po przyjeździe 

wybraliśmy się do Wisły na górę o nazwie Czantoria. Na 

szczycie znajdował się letni tor saneczkowy i wyciąg. Po 

powrocie z Wisły zjedliśmy kolacje i położyliśmy się spać. W 

drugi dzień wybraliśmy się na Baranią Górę, Małe Skrzyczne 

i Duże Skrzyczne. Zjechaliśmy z góry wyciągiem do Szczyrku. 

Kiedy wróciliśmy do domków ok. 19:30, zjedliśmy obiado-

kolacje, po której odbyło się ognisko. Po wykańczającym dniu 

poszliśmy spać. W trzeci i ostatni dzień wycieczki byliśmy na 

basenie w Hotelu Gołębiewskim, oraz w muzeum koronkarstwa u p. Ruckiego. Dowiedzieliśmy się tam dużo 

ciekawych rzeczy. Po powrocie z muzeum zjedliśmy obiad, spakowaliśmy się i pojechaliśmy do Pabianic. 

Naszym zdaniem wycieczka była udana. 

************************************************************************* 

    W dniach 10-13 maja odbyła się wycieczka klasowa VI a. Pojechaliśmy do Skały. O godzinie 7.05 

wyruszyliśmy spod szkoły. Podróż trwała ok.3-4 godzin.  

    Po drodze do Skały (miejscowości, gdzie mieliśmy noclegi), zatrzymaliśmy się w kopalni srebra w 

Tarnowskich Górach. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy: chłopaków i dziewczyn. Założyliśmy kaski i 

zjechaliśmy windą na głębokość 40,5m. Przewodnik oprowadzał nas po kopalni, a później wsiedliśmy na 

łodzie, którymi przepłynęliśmy część kopalni. Tego samego dnia odwiedziliśmy Olkusz i ruiny zamku w 

Rabsztynie. Dojechaliśmy do Skały, gdzie czekały na nas ładne pokoje i niedobry obiad. Wieczorem 

zainteresowani mogli obejrzeć '' M jak miłość'', ale chłopaki domagali się oglądania meczu. Mimo godziny 

22.00 nikt nie spał - wszyscy wygłupiali się, wariowali i hałasowali. Około godziny 3..00 nad ranem było już 

trochę spokojniej. 

    Drugiego dnia mieliśmy męczącą dla większości pieszą 

wycieczkę po Ojcowskim Parku Narodowym. Zwiedzaliśmy zamek 

w Ojcowie i Pieskowej Skale, pustelnię w Grodzisku oraz 

podziwialiśmy Maczugę Herkulesa. W czasie tej wycieczki, w 

Dolinie Zachwytu nasza koleżanka Klaudia skręciła kostkę. 

Zmęczeni wróciliśmy do Skały, gdzie mieliśmy trochę czasu na 

odpoczynek. Chłopcy wykorzystali ten czas na grę w piłkę nożną 

a dziewczynki  w siatkówkę. Tego dnia niektórzy usnęli trochę 

wcześniej. 

    Kolejnego dnia znowu chodziliśmy po Ojcowskim Parku 

Narodowym. Odwiedziliśmy muzeum przyrody. Widzieliśmy też 

Jaskinię Ciemną, w której żyją nietoperze. Słyszeliśmy legendę o ''Rękawicy'', tzn. o skale przypominającej 

rękę. Wróciliśmy do Skały na obiad i pojechaliśmy do Ogrodzieńca na zajęcia w terenie z przewodnikiem. O 

20.00 mieliśmy ognisko, a po 20.00 nocne zwiedzanie zamku. Najpierw zobaczyliśmy garbatego Alzelma, a 

później Białą Damę, która porwała na wieżę Kubę. Następnie straszyła nas Zofia i pies. Późno wróciliśmy do 

Skały, więc grzecznie poszliśmy spać. Prawie wszyscy. 

    Ostatniego dnia pojechaliśmy do muzeum górnictwa w Bukownie oraz na Pustynię Błędowską, po której 

jeździliśmy samochodem terenowym. Zjedliśmy ostatni obiad i ruszyliśmy w drogę powrotną. Minęła nam 

bardzo szybko, choć po drodze zatrzymaliśmy się w McDonaldzie.    Ogólnie wycieczka była bardzo udana. 



Ania Smułka i Ola Gaweł  

 

 

            Pierwsza mysz.................. 

Ponad 30 lat temu, w roku 1968, Douglas C. 
Engelbart konstruktor zajmujący się techniką 
komputerową zaprezentował urządzenie, 
którego na początku nikt nie chciał mieć. 
Nazwał je wskaźnikiem pozycji x-y do 
systemów ekranowych. Ponieważ urządzenie 
było małą kanciastą skrzynką ze sterczącym ze 
środka kablem, zespół Engelbarta nazwał je 
myszą. I tak już zostało. W roku 1968 komputerami zajmowały się osoby, 

które potrafiły pisać programy. A takim użytkownikom mysz nie była bardzo potrzebna. Patent 
Engelberta zniknął na dnie szuflady na pewien czas. Musiało minąć aż 15 lat, zanim inny 
komputerowy pionier przypomniał sobie o myszy i spowodował swoisty przełom. Stave Jobs, 
założyciel firmy Apple, w roku 1983 dołączył jako pierwszy mysz do standardowego wyposażenia 
komputerów Macintosh. W komputerach klasy PC myszka pojawiła się dopiero w momencie 
pojawienia się systemu Windows 1.0 czyli w 1985 roku. 

D.S. 

 

 

     Hejka! 

To już nasze ostatnie 17 dni nauki. 

Trudno jest nam uwierzyć, że ten czas spędzony wspólnie tak szybko minął. 

Szóste klasy żegnają się ze swoją ukochaną szkołą oraz z ukochanymi pracownikami i nauczycielami. Żal nam opuszczać 

mury „Piątki”.   

Dlatego w imieniu wszystkich uczniów, chciałabym gorąco podziękować dzielnym nauczycielom, 

którzy pokazali nam jaką powinniśmy wybrać dla siebie „Drogę”.  Podziękować również pragnę 

pracownikom szkoły, dzięki którym nasze korytarze lśnią czystością ;-). Nie można zapomnieć o p. 

Dorotce , to dzięki niej jest ta wspaniała gazetka :-).  Podziękować trzeba także paniom ze świetlicy… 

wszyscy wiemy za co (chyba wszyscy). To ONE opiekują się „nami”, gdy jesteśmy zwolnieni z jakichś 

lekcji, to ONE udzielają nam świetlicy, gdy chcemy poćwiczyć układy taneczne, lub odrobić lekcje… 

No i oczywiście kochanej dyrekcji bez której żaden z wymienionych powyżej człowiek nie byłby 

chwalony ;-).   



BARDZO DZIĘKUJEMY!!!  

Niestety to jest ostatni mój artykuł i chciałabym się pożegnać z czytelnikami.  

Żegnajcie ;-). 

 

 

Kubuś mówi do prosiaczka:  

- Wiem co się z Tobą stanie, gdy dorośniesz.  

- A co czytałeś mój horoskop?  

- Nie, książkę kucharską...  

************************************* 

Profesor filologii polskiej na wykładzie:  

- Jak państwo wiecie, w językach słowiańskich jest nie tylko pojedyncze zaprzeczenie. Jest też podwójne 

zaprzeczenie. A nawet podwójne zaprzeczenie jako potwierdzenie. Nie ma natomiast podwójnego potwierdzenia 

jako zaprzeczenia.  

Na to głos z ostatniej ławki:  

- Dobra, dobra... 

************************************** 

Po meczu piłkarskim kibic przegranej drużyny podchodzi do sędziego i pyta:  

- A gdzie pana pies?  

- Psa? Ja nie mam psa...  

- Wobec tego bardzo panu współczuję. Ślepy i bez psa! 

************************************** 

Inżynierowie: mechanik, chemik i informatyk jadą jednym samochodem. Nagle silnik prycha, buczy, silnik gaśnie, auto 

staje. 

- To coś z silnikiem - mówi mechanik. 

- Myślę, że paliwo jest złej jakości - stwierdza chemik. 

- Wysiądźmy i wsiądźmy, może to pomoże - mówi informatyk. 

************************************** 

Napis na grobie informatyka: 

"kowalski.zip" 
 

*************************************** 

Stary wędkarz postanowił połowić trochę pod lodem. Wybrał się więc na zamarznięte jezioro, wyciął przerębel, 

zarzucił wędkę i czeka. Mija godzina, dwie, żadnego brania. Zmarzł na kość, już miał wracać do domu gdy zauważył 

młodego chłopaka, który wybrał stanowisko obok. Wyciął przerębel, zarzucił wędkę i wyciągnął piękną sztukę. Po 

kilku minutach następną, i następną...  

- Słuchaj, jak ty to robisz? - zapytał zaskoczony weteran - ja tu cały dzień siedzę i nic nie złapałem, a ty w kwadrans 



wyciągnąłeś 3 piękne sztuki.  

- Uoaki ucha yc euue.  

- Co powiedziałeś?  

- Uoaki ucha yc euue.  

- Nic nie rozumiem chłopcze, powiedz to powoli.  

Chłopak zniecierpliwiony wypluł coś na rękę i powiedział:  

- Robaki muszą być ciepłe... 

*************************************** 

Ojciec natrafia na artykuł: "Pół miliona dolarów za kontrakt piłkarski". Po chwili odkłada gazetę i mówi do syna:  

- Co tak ślęczysz nad tymi idiotycznymi zadaniami z matematyki? Wziąłbyś lepiej piłkę i poszedł na boisko piłkę 

pokopać... 
 

 

  

na podstawie:  www.dowcipy.w.szu.pl 

 

 

http://www.dowcipy.w.szu.pl/

