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Witajcie po wakacjach. 

       Za nami  kilka pierwszych tygodni nowego roku szkolnego. 

Jestem pewna, ze niejeden z was już dawno zapomniał o wakacjach i 

z dużą ochotą zabrał się do sumiennej pracy. No i dobrze. Najgorzej 

to zaczynać od zaległości. Dobre wyniki w nauce to suma kilku 

składników: pracowitości, systematyczności, uzdolnień, dobrej 

pamięci oraz pozytywnego nastawienia.  Z tych wszystkich, według 

mnie, najważniejsza jest systematyczność. Jest takie mądre 

przysłowie, które często wcielam w swoje życie: „Nie odkładaj na jutro 

tego , co możesz zrobić dzisiaj”. Na pierwszy rzut oka - nic 

specjalnego, ale jeśli się głębiej  zastanowić, okaże się, że to bardzo 

mądra dewiza. Dziwicie się pewnie, dlaczego. Otóż śpieszę z 

wyjaśnieniem. Wszystko cokolwiek robimy jest po coś. Nie ma w życiu 

przypadków i im prędzej to zrozumiemy, tym łatwiej będzie nam się 

żyło. Wytłumaczę na przykładzie. Jako dorastająca dziewczyna bardzo 

dużo czasu spędzałam z moja babcią i to właśnie ona przekazał mi 

sporo tak zwanej mądrości życiowej. Do dzisiaj pamiętam jej opowieść 

o tym, jak to poczucie obowiązku, pracowitość i systematyczność 

uratowały życie jej przyjaciółki Żydówki. Jak się pewnie domyślacie 

rzecz działa się podczas okupacji, kiedy to Żydzi byli szczególnie 

narażeni na okrucieństwo i bezwzględność hitlerowców. Młoda 

Żydówka - Rachela pracowała u Niemca na gospodarstwie. Codziennie 

rano doiła krowy, sprzątała w oborze, wyrzucała obornik i tym 

podobne. Pewnego pięknego, majowego dnia przyszła do niej 

koleżanka i namawiała ją, aby  raz jeden zrobiła sobie wagary i poszła z nią na pobliskie łąki. Rachela 

miała ogromna ochotę pójść za namową przyjaciółki, jednak wychowana w poczuciu obowiązku i 

odpowiedzialności zaproponowała, że pójdzie, ale dopiero wtedy, gdy upora się ze swoją pracą. 

Przyjaciółka nie chciała czekać i poszła sama. Pech chciał, że idąc przez miasto trafiła na łapankę i została 

wywieziona do obozu w Oświęcimiu, gdzie po kilku miesiącach zmarła. Rachela była pewna, ze ocalenie 

życia zawdzięcza swojej mamie, która wpajała w nią od zawsze poczucie odpowiedzialności i 

obowiązkowość. Opowieść mojej babci wpłynęła bardzo znacząco na moje życie. Bardzo się staram nie 

odkładać niczego na jutro, pojutrze czy na kiedyś tam, bo wciąż przyświeca mi myśl, że wszystko co nas 

spotyka jest po coś! 

     Życząc Wam udanego startu w nowy rok szkolny, zachęcam do refleksji nad tym, co przytrafiło się 

młodej Żydówce.  Do zobaczenia za miesiąc  
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 Redaktor Opiekun 

 

Życie jest teatrem cz. 3 

       Dzisiaj skupimy się na odmianach teatru.  Wyróżniamy 

10 podstawowych rodzajów teatru: repertuarowy, 

plenerowy, ogródkowy, radiowy, telewizyjny, uliczny, 

objazdowy, szkolny, lalkowy i muzyczny.  

Teatr repertuarowy, najpopularniejszy w Europie to taki, 

który utrzymuje na afiszu co najmniej kilka inscenizacji 

prezentowanych na zmianę, a zarazem przygotowujący 

kolejne premiery na ogół przez stały zespół artystów.  

Teatr plenerowy to taki, który wykorzystuje naturalną scenografię, charakterystyczny dla 

widowisk dworskich. Do tej techniki nawiązują słynne już teatry światła i dźwięku oraz 

inscenizacje odgrywane na tle architektury i przyrody.  

Kolejny to teatr ogródkowy, dający przedstawienie na scenie w kawiarni lub restauracji 

mieszczącej się na świeżym powietrzu. Okres swojej świetności przezywał w XIX wieku.  

Teatr radiowy, zwany również teatrem wyobraźni, to 

słuchowisko wykorzystujące bogato rozbudowaną 

warstwę dźwiękową, za pomocą której  prezentuje 

słuchaczowi konkretne dzieło literackie.  Szczególną 

odmianą tego rodzaju teatru jest powieść w 

odcinkach.  

Teatr telewizji natomiast, wykorzystuje formy 

specyficzne dla techniki telewizyjnej – łączy elementy 

przeniesione z filmu (plenery, zbliżenia) i z teatru 

(kontakt z widzem). Spektakle telewizyjne to 

doskonały sposób popularyzacji dzieł dramatycznych wśród mniej zaangażowanego widza.  

Teatr uliczny z kolei, wkracza w codzienność przestrzeni miejskiej. Wykorzystuje skwery, parki, 

ulice, place, prowadzi interaktywną grę z widzem, nawet przypadkowym. Jego działania 

obliczone są na zainteresowanie przeciętnego człowieka sztuka wyższą.  
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Teatr, który nie posiada własnej siedziby, nazywany jest teatrem 

objazdowym. Daje on przedstawienia w różnych miejscowościach 

i  stale się przemieszcza. Teatr szkolny, to zespół amatorski, który 

wykorzystuje techniki teatralne do przekazywania treści 

edukacyjnych i wychowawczych. Wyższą formą teatru szkolnego 

jest teatr studencki.  

Wreszcie mój ulubiony – teatr lalkowy, w którym zamiast aktorów 

grają różne rodzaje lalek (pacynka, kukiełka, jawajka, marionetka, 

lalka cieniowa) animowane przez aktora lalkarza).  

I na zakończenie teatr muzyczny. Dzisiaj kojarzy nam się głównie z 

musicalem czy operetką, jednak  typowy teatr muzyczny to taki, w 

którym głównym środkiem przekazu jest muzyka, bez względu na 

jej rodzaj czy wykonanie.  

  

Za miesiąc krótka historia teatru. Zapraszam 

Dorota Olejnik 

 

 

Ziemia- nasze miejsce do życia 

 

       W piątek 16 września  uczniowie naszej szkoły 

przystąpili do akcji „Sprzątanie świata,”. 

Ponieważ - razem możemy więcej,  cała społeczność 

„piątki” ze swoimi wychowawcami brała udział w tej 

akcji.  

 

    Moja klasa 5b, z wychowawcą - p. Januszem Koźlenko, 

zaopatrzona w foliowe worki udała się na sąsiadujący ze 

szkołą teren. Każdy uczeń sumiennie schylał się nawet po 

najmniejszy papierek. W ciągu 1 godziny lekcyjnej 



4 
 

zebraliśmy 4 worki odpadów.  

Akcja ,,Sprzątanie świata”  to świetna lekcja o poszanowaniu środowiska oraz o 

właściwym segregowaniu śmieci.  

Pamiętajmy:  Ziemia jest jedna i musi wystarczyć dla następnych pokoleń!  

Dziękujemy wszystkim uczniom za rzetelne włączenie się do tej chwalebnej 

akcji. 

Dbająca o środowisko Weronika Łuczak  :-) 

 

SPRZĄTANIA ŚWIATA 2016 

 16 WRZEŚNIA 2016 r. klasy IV-VI wraz z wychowawcami uczestniczyły w 23 edycji akcji ekologicznej 

“SPRZĄTANIE ŚWIATA” , która w tym roku przebiega pod hasłem: „Podaj dalej... drugie życie 

odpadów" 

 

 

Głównym przesłaniem akcji było: 
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- promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji, 

- unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu, 

- uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas 

codziennych czynności. 

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji dzięki współpracy z Centrum Seniora działającym  od tego 

roku przy MCPS przy ul. Konopnickiej 39, które zasponsorowało worki i jednorazowe rękawiczki do 

sprzątania. Pogoda dopisała, więc uczniowie klas  

IV – VI posprzątali tereny przyległe do szkoły, w tym boisko,  

park im. Jordana przy ul. Zielonej i skwerek przy ul. Wspólnej.  

W sumie zebrano 12 worków 60 litrowych odpadów, które firma EKO – REGION wywiozła na wysypisko.  

Wcześniej we wszystkich klasach odbyły się pogadanki dotyczące konieczności segregownia odpadów w 

celu zminimalizowania odpadów trafiających na wysypiska. 

  

 

Dookoła świata 

          W naszej szkole gościliśmy wyjątkową osobistość. 15 września odwiedził nas p. Michał Cessanis. 

Jest on wielkim podróżnikiem i autorem książek, a jednocześnie absolwentem naszej „piątki”. 

 

Jego pasją są podróże po całym świecie. Odwiedzając Japonię, Australię, Francję, Chiny, Amerykę, 

Brazylię, Peru naszemu  gościowi pomagała znajomość języków angielskiego, niemieckiego i 

chińskiego. 
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         Z wielką ciekawością słuchaliśmy opowieści z wyprawy do Chin. Jako ciekawostkę 

kulturową  poznaliśmy fakt, że podczas obchodów chińskiego roku - obecnie jest to rok małpy - dzieci 

dostają w prezencie od swoich rodziców pieniądze w czerwonych kopertach. Natomiast rodzice i 

dziadkowie dostają od swoich dzieci grzebień. Uważają, że jest to bardzo osobisty przedmiot i nie 

należy go pożyczać.  

         Pan Michał wspominał, żeby w tym kraju by nie być analfabetą, należy znać 5 tysięcy znaków. 

Zdradził  nam również swą przygodę kulinarną. W Chinach jadł zupę z węża, która mu bardzo 

smakowała. Natomiast w Peru zajadał się świnkami morskimi. 

Opowiadał o zaskoczeniu jakie go spotkało podczas podróży do Ameryki, do miasta Salem. Tam przez 

cały rok są wystawy i ozdoby dotyczące święta Helloween. 

 

 

       Dowiedzieliśmy się również, że w Indonezji jest 150 wulkanów. 

Słuchaliśmy z wielką uwagą opowiadań o kulturach, ludziach poznanych w różnych krajach i 

przygodach jakie przeżył podczas podróży. 

Na zakończenie wizyty mieliśmy niespodziankę. Ci uczniowie, którzy mieli ze sobą książkę naszego 

gościa (przypomnę, że były to nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce) dostali wpis z dedykacją od 

autora. 

Panie Michale, życzymy niezapomnianych wypraw w pięć stron świata. Jesteśmy pewni, że „podróże 

kształcą” 

Do zobaczenia......może w Australii.  
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Weronika Łuczak. :-) 

Zapraszamy na nasz profil FACEBOOK 

 

 

Zadziorny Aleks 

       Witajcie po wakacyjnej przerwie. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam mojego kochanego zwierzaka. 

To Alex – owczarek niemiecki długowłosy.  Jest jeszcze szczeniakiem – skończył dopiero 5 miesięcy. 

Dostaliśmy go, razem z moim młodszym bratem Kubą, od rodziców z okazji Dnia Dziecka. Był to 

najwspanialszy prezent – spełnienie moich marzeń.  

         Aleks jest psem o ślicznej czarno – podpalanej sierści.  Mój pupil uwielbia zabawy, a w 

szczególności bieganie za piłką czy ringo. Jak na szczeniaczka przystało uwielbia także psocić. Pogryzł 

już trochę swoją budę, podarł mi kilka spodni, ale największą frajdę sprawia mu wyciąganie 

agrowłókniny z ogródka . Latem, gdy było bardzo upalnie ogromną przyjemność sprawiało mu 

kąpanie się w pokrywie od piaskownicy.  

Jeśli chodzi o jedzenie  Aleks nie jest wybredny. Zjada wszystko, co ma przygotowane.  

Ostatnio bardzo często budzi nas nocy, a to za sprawką jeży, które odwiedzają nasz  ogród.  

Bardzo kocham swojego psa i nie wyobrażam już sobie chwil bez niego. 

Ola Janiszewska  klasa VIa 

  

        Dzisiaj chcę porozmawiać z Wami na temat higieny osobistej. Wiem, że dla 

niektórych z Was to wstydliwy temat, niemniej należy go poruszać. Trzeba mieć 

świadomość, że nasze ciało, aby móc prawidłowo funkcjonować, wymaga od nas 

pewnych zabiegów i troski.  

        Po pierwsze codzienne mycie. Zdecydowanie najlepszy jest szybki, ciepły 

(ale nie gorący) prysznic. Co jakiś czas możecie zafundować sobie 

https://www.facebook.com/sp5pabianice/photos/?tab=album&album_id=508724816000735
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kilkunastominutowy relaks w wannie, pełnej wody z pianą czy olejkiem 

zapachowym. Jednak najzdrowszy jest tzw. szybki tusz. 

         Następnym etapem codziennej higieny jest mycie zębów. 

Szczotkowanie powinno trwać nie krócej niż dwie minuty, miękką 

szczoteczką i pastą, w ilości nie większej niż orzech laskowy. Następnie 

paznokcie. Powinny być krótko przycięte, brzegi opiłowane pilnikiem oraz 

CZYSTE.  Pamiętajcie o regularnych wizytach u fryzjera oraz o 

systematycznym myciu włosów. Dbajcie o ubranie, ponieważ jest ono nie 

tylko naszą ozdobą, ale przede wszystkim jest naszą tarczą i okryciem. 

Chroni nas przed 

wyziębieniem, 

przegrzaniem, zranieniem czy uszkodzeniem. Dlatego 

powinno być przede wszystkim wygodne, czyste i 

praktyczne. Najlepsze są takie z naturalnych włókien, 

ale nadają się również, dzisiaj niezwykle popularne i 

bardzo praktyczne, ubrania z dodatkiem elastanu. Nie 

wspomnę o 

skarpetkach, które 

mają tę przykrą 

przypadłość, że jeśli są 

nieświeże, potrafią 

odstraszyć nawet 

najbardziej zakatarzonego kolegę. 

  

Za miesiąc porozmawiamy o czynnym spędzaniu wolnego czasu. 

Wasza Szkolna Pielęgniarka 
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         Gdy jesień zawita do nas na dobre, dzień się wyraźnie 

skróci, a aura za oknem skutecznie zniechęci do  wyjścia spod 

koca, warto sięgnąć po pełną egzotyki i słońca lekturę, która 

pomoże przetrwać najtrudniejsze jesienno - zimowe 

smuteczki. O tym skąd bierze się jesienna chandra pisałam już 

wielokrotnie, więc tylko przypomnę, że jeśli dopadnie was 

jesienny splin, nie wpadajcie w panikę - to efekt braku słońca i 

dziennego światła. Na pocieszenie dodam, że odpowiednio 

dobrana lektura może zdziałać cuda terapeutyczne.  

         Do takich „lekarstw” zaliczam książkę naszego 

absolwenta Michała Cessanisa:  „Na walizkach. Opowieści z 

pięciu stron świata”. Niezwykle pogodna, dowcipna i 

interesująca książka jest niezobowiązującym przewodnikiem, 

powstałym w oparciu o doświadczenie nabyte w podróży do 

wielu zakątków świata. Ogromnym atutem są zawarte w niej 

fotografie, które choć na moment pozwalają nam zanurzyć się 

w egzotyce między innymi  Japonii, Brazylii, Wietnamu czy 

Maroka.  Bardzo serdecznie polecam i zapraszam do biblioteki 

szkolnej, gdzie posiadamy 5 egzemplarzy tego wyjątkowego dzieła.  

Bibliotekarz. 


