
 

 

  

Witam Was powakacyjnie 

Niestety wszystko  co dobre, szybko się kończy. 

Dlatego i nasze wakacje, choć trwające ponad dwa 

miesiące, przemknęły jak z bata strzelił.  Koniec laby. 

Teraz musicie chodzić jak szwajcarski zegarek i harować 

jak wół, aby osiągnąć upragniony sukces, czyli przyzwoite 

oceny na świadectwie promującym do następnej klasy. 

Zagrajmy w otwarte karty: nic nie bierze się z powietrza. 

Każdy sukces trzeba okupić ciężką pracą. Wielokrotnie 

mogliście przekonać się, że metoda wybierania drogi po 

linii najmniejszego oporu, to sukces tymczasowy i bardzo 

niepewny. Unikanie jak diabeł święconej wody tego, co 

sprawia nam problem, nie prowadzi do celu. Nie od dzisiaj 

wiadomo, ze boimy się tego, czego nie rozumiemy, więc 

nie ma co chować głowy w piasek tylko wziąć byka za 

rogi  i zmierzyć się z problemem. Jeśli więc Achillesową 

piętą jest na przykład matematyka - proście o pomoc 

nauczyciela, koleżankę, rodzica czy kogokolwiek, kto 

będzie w stanie pomóc. Udawanie, że kłopot  nie istnieje, 

to strzał we własne kolano. A teraz głowa do góry i do 

roboty.  

Do odważnych  (i pracowitych) świat należy.  

Powyższy tekst jest przykładem zabawy językiem polskim. Przyznam się, że to moja 

ulubiona rozrywka. Jak pewnie zauważyliście, w prawie każdym zdaniu pojawił się związek 

frazeologiczny.  Wyszukiwanie ich i dopasowywanie do tego, co chce się  przekazać, to nie tylko 

trening posługiwania się słownikiem, ćwiczenie poprawnego stylu i składni, ale również, a może 

przede wszystkim doskonała gimnastyka dla szarych komórek.   Pisząc taki tekst odchodzimy od 

rutyny i wprowadzamy nowość,  która jest dla mózgu pobudzająca i stymulująca.  Zachęcam 

Was do tej intelektualnej zabawy.  Jeśli ktoś z Was pokusi się o napisanie tekstu na jakikolwiek 

temat, ale z użyciem jak największej liczby frazeologizmów, chętnie zamieszczę go w naszej 

gazetce, jako przykład twórczego wykorzystania wolnego czasu.  

Do zobaczenia za miesiąc  

Redaktor Opiekun 

 



 

cz. 12 

       Kontynuację naszego cyklu rozpoczynamy od zapoznania się z tajnikami pracy scenografa.   

Scenograf teatralny ma za zadanie „ubranie” w obraz tego, co wymyślił reżyser, czyli mówiąc 

najprościej – scenograf to autor oprawy plastycznej do spektaklu.  W skład oprawy plastycznej 

wchodzi zarówno dekoracja sceny jak i zaplanowanie rekwizytów, kostiumów, oświetlenia oraz 

efektów specjalnych. Scenograf – jako prawa ręka reżysera ma ogromny wpływ na  efekt końcowy 

pracy nad inscenizacją.  Pracę swoją zaczyna od przeczytania scenariusza oraz zapoznania się 

z  wizją reżysera. 

       

 Następnie przychodzi czas na tworzenie rysunków i makiet tego co wymyślił.  Jeśli trafił z 

pomysłem w wizje reżysera – rozpoczyna tworzenie, jeśli nie, nanosi poprawki aż do 

skutku.  Następnie zaprasza do siebie kierowników pracowni  (krawieckiej, dekoracyjnej, 

rekwizytorni) i wspólnie z nimi ustala plan pracy nad wykonaniem już zatwierdzonych 

projektów.  Wspólnie muszą zaplanować ile i jakich materiałów będą potrzebowali aby stworzyć 

to, co będzie doskonałą ilustracja przedstawianych przez aktorów treści.  Gdy już  wszystko co 

potrzebne zostanie  kupione,  do pracy przystępują krawcowe, stolarze, elektrycy i 

oświetleniowcy.  W teatrach lalkowych pracują dodatkowo lalkarze, którzy wykonują 

najprzeróżniejsze lalki, kukiełki i marionetki.   



 

Scenograf to piękny,  artystyczny zawód, który wymaga wielkiej wyobraźni,  wiedzy i… 

cierpliwości. Scenograf musi być elastyczny i mieć niezwykłe umiejętności  negocjacyjne. Musi 

umieć współpracować z najczęściej bardzo wymagającym reżyserem, aktorami jak i pracownikami 

poszczególnych pracowni.  Zapłatą za wiele 

miesięcy trudnej pracy (oprócz uposażenia) jest 

zachwyt widzów nad efektem końcowym, co dla 

artysty jest czymś nie do przecenienia.  Aby zostać 

scenografem w teatrze, trzeba ukończyć studia 

artystyczne, na przykład kierunek Scenografia na 

akademiach sztuk pięknych . Można 

również  ukończyć inny artystyczny kierunek (na 

przykład malarstwo, rzeźba, fotografia) a 

następnie dogłębnie zapoznać się z grafiką 

komputerową, która na dobre zagościła w pracy 

scenografa.  

Za miesiąc opowiem  o twórcach muzycznej oprawy do  przedstawienia.  

Dorota Olejnik 

 

 

,,Chłopak od dzieciństwa" 

Kiedy się tu przeprowadziłam, miałam dziewięć lat. Poznałam tu mojego najlepszego 

przyjaciela - Dawida. Teraz mam trzynaście i nadal się przyjaźnimy, lecz w te wakacje poczułam 

do niego coś więcej. Dawid jest bardzo kochany, potrafi mnie pocieszyć, rozmawiamy o łatwych 



i trudnych sprawach. Codziennie chodzimy razem do szkoły, ponieważ jesteśmy w tej samej 

klasie. Na lekcjach nie mogę przestać o nim myśleć, skupiam na nim całą uwagę.  

 Niedawno, zupełnie niespodziewanie, zadał mi pytanie:  ,,Powiesz mi, jak  mogę poderwać 

dziewczynę z naszej klasy?". Pomyślałam, że mu chodzi o mnie, więc podpowiedziałam sposoby, 

które mi się podobają. „Po co te podchody?” – zastanawiałam się. „Czy nie mógłby po prostu 

wyznać mi miłości?” Następnego dnia pełna byłam oczekiwania. Czułam się jak księżniczka, która 

wie, że za chwilę wymarzony rycerz uwolni ją z więzienia.  

Myliłam się. Rycerz, owszem, przyszedł, ale z pretensjami. Powiedział, że moje 

podpowiedzi były do bani. Nie podobały się TAMTEJ dziewczynie. Był na mnie zły za taką głupotę, 

dlatego wykrzyczałam mu prosto w oczy:  ,,Myślałam, że to o mnie chodzi. Ja się w tobie 

zakochałam!"  Po tych słowach wybiegłam, bo było mi głupio. Chciałam mu to wytłumaczyć, ale 

nie czekał na mnie kolejnego dnia. Zrobiło mi się przykro, choć w głębi duszy rozumiałam go. W 

szkole nie chciał ze mną rozmawiać.  

Minęło wystarczająco dużo czasu, bym zbudowała na nowo mur mojej wieży. Właśnie 

wtedy spotkałam go pod szkołą. Czekał na mnie. Powiedział, że unikał mnie, bo musiał to sobie 

przemyśleć. Wyznał mi, że był głupi, ponieważ szukał dziewczyny tam, gdzie nie powinien, bo tę 

idealną miał przy sobie. Zapytał się mnie, czy chcę z nim chodzić, a ja się zgodziłam.   

Zuzanna  Tarnowska kl. 7 b 

  

Bezpieczny „Piątkowicz” 

 

Na początku września w świetlicy odbyły się zajęcia poświęcone bezpieczeństwu dzieci w ruchu 

drogowym. Ćwiczyliśmy więc dzielnie przechodzenie przez ulicę pod opieką Pana "Stopka", dużo 

rozmawialiśmy. Niektórzy z nas narysowali ilustracje na temat bezpieczeństwa, a nawet udało nam 

się ułożyć krótką rymowankę, którą prezentujemy poniżej: 

 "Jak idziesz do szkoły, zawsze bądź wesoły! 

Pan Stopek już czeka - widać go z daleka. 

Musisz przejść przez paski, żeby dostać oklaski". 

 Sneha S.  Julia S.  Oskar Sz. (kl. IVb) 



 

 

 

Samorząd Uczniowski - wrzesień 

Rok szkolny 2017/2018 to czas pełen zmian nie tylko w samej reformie edukacji. To również 

zmiany w Samorządzie Uczniowskim Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza. Radę 

Samorządu Uczniowskiego tworzą uczniowie wybrani na początku roku szkolnego w drodze 

demokratycznych wyborów wewnątrz swoich klas. 

Po kilkuletniej przerwie  powróciliśmy do poszerzenia składu Samorządu Uczniowskiego i do 

współpracy dołączyli również uczniowie  klas drugich i trzecich.   

To nie jedyna zmiana. W wyniku wyborów przeprowadzonych na pierwszym w tym roku szkolnym 

zebraniu Samorządu Uczniowskiego, prowadzonym przez ubiegłorocznego opiekuna p. Sylwię 

Łaguniak, wybrany został nowy opiekun. I tak w tym roku szkolnym funkcję tę pełnić będzie 

nauczycielka języka angielskiego – pani Marta Tomczyk.  Opiekunem pocztu sztandarowego została 

wybrana pani Katarzyna Dumka – nauczycielka historii w naszej szkole.  

Po wybraniu nowego opiekuna przyszedł czas na wybór Zarządu SU. Zgodnie z Regulaminem SU, w 

jego skład wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarze (protokolanci) oraz członkowie 

Zarządu, którzy pełnią funkcje przewodniczących sekcji Rady SU. Wszyscy ww. wybrani zostali przez 

Radę SU w tajnym głosowaniu. I tak w tym roku szkolnym funkcje te pełnią następujący uczniowie: 



 

 

Przewodnicząca Rady SU:                      Martyna Borowska kl. 7C 

Wiceprzewodniczący Rady SU:                    Aleksander Ciemnoczołowski kl. 7B 

Sekretarze (protokolanci):                     Aleksandra Goclik kl. 7a,  
Karolina Woźniak kl. 7a,  

Piotr Antoniewski kl. 7b 

 Przewodniczący sekcji porządkowej:        Karolina Woźniak kl. 7a 

Przewodniczące sekcji dekoracyjnej:        Aleksandra Janiszewska kl. 7a  
Aleksandra Mikuta kl. 7b 

 Przewodniczący sekcji imprezowej:                   Iwan Skrynnyk kl. 7a 

 Uczniowie, którzy również są zaangażowani w prace Samorządu Uczniowskiego to członkowie 

pocztu sztandarowego.  Mogą oni uczestniczyć w spotkaniach i pracy  Zarządu oraz Rady SU. 

 

Poczet Sztandarowy- I skład                            Aleksandra Janiszewska kl. 7A 
Aleksandra Mikuta kl. 7B 
Michał Grala kl. 7B 
  

Poczet sztandarowy – II skład                 Joanna Suwald kl. 6B 

Natalia Grodzka kl. 6B 



Wiktor Balcerzak kl. 6B 

 

  

Po pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym  członkowie Rady SU na prośbę Opiekuna 

przeprowadzili  w swoich klasach ankietę dotyczącą oczekiwań i potrzeb wszystkich uczniów (czyli 

Samorządu Uczniowskiego). 

 Na kolejnych wrześniowych zebraniach zebrano propozycje z ankiet przeprowadzonych  

w poszczególnych klasach, a także przydzielono funkcje i wybrano członków do poszczególnych 

sekcji. Wybrano członków Szkolnego Koła Wolontariatu. 

I tak opiekunem sekcji porządkowej (kontrolującej m.in. rzetelność wykonywanych dyżurów 

klasowych na korytarzach szkolnych), podobnie jak w roku ubiegłym została  p. Małgorzata 

Wójtowicz – Kuna. W skład tej sekcji wchodzą następujący członkowie SU: Igor Beśka kl. 5a, Amelia 

Otto kl. 5b, Zuzanna Malinowska kl. 6a, Kamil Chrzęst kl. 6b, Karolina Woźniak kl. 7a, Piotr 

Antoniewski kl. 7b i  Emil Lenard kl. 7c.  

 Opiekunem sekcji imprezowej (odpowiedzialnej m.in. za przygotowywanie sprzętu nagłaśniającego 

na uroczystości szkolne) został p. Wojciech Woźniak, a w skład sekcji wchodzą następujący 

członkowie SU: : Michał Grala kl. 7b, Adam Tatara kl. 6a, Igor Barys kl. 7a, Piotr Antoniewski kl. 7b, 

Wiktor Skrzydlewski kl. 5a, Stanisław Karcz kl. 4c, Iwan Skrynnyk kl. 7a, Błażej Kulawiak kl. 6a, 

Maksymilian Rzepkowski kl. 7a, Kacper Nowak kl. 7a, Kacper Janasiak kl. 7a oraz  uczniowie, którzy 

zajmują się sprzętem nagłaśniającym, wybrani przez p. Suwalda.  

 Opiekunem sekcji plastycznej (zajmującej się m. in. wystrojem tablicy SU i wspomaganiem 

nauczycieli w przygotowaniu dekoracji okolicznościowych)  podobnie jak w latach ubiegłych, został 

p. Adam Suwald. W skład sekcji dekoracyjnej wchodzą: w pionie klas 4 – 7: Aleksandra 

Janiszewska kl. 7a, Maja Kostrzewa kl. 4b, Julia Warzycha kl. 4b, Aleksandra Mikuta kl. 7b, Patrycja 

Słabiak kl. 4c, Maja Zdybek kl. 6a i Szymon Kopczyński (odpowiedzialny za informację o stroju 

galowym); natomiast w pionie klas 1 – 3 : Natalia Różańska kl. 3b, Wiktoria Motylewska kl. 3b, 

Wiktoria Góral kl. 2a, Anna Łoboda kl. 3c, Maria Sulej kl. 3c, Gabriela Szubert kl. 3a 

 Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu zostały panie Małgorzata Rutkowska i  Urszula Bodył. 

Natomiast przedstawicielami Koła zostali: przewodnicząca – Weronika Kubik kl. 7c i  członkowie: 

Zuzanna Ciszewska kl. 4a,  Julia Shepherd kl. 4b, Julita Staszewska kl. 4c, Ines Hofman  kl. 4d, Julia 

Lipińska kl. 5a, Jakub Chorąży kl. 5b, Maria Starzyńska kl. 6a, Weronika Łuczak kl. 6b, Zuzanna 

Koźlenko kl. 7a, Tatiana Tokarczyk kl. 7b, Weronika Kubik kl. 7c.  

 We wrześniu ustalono także, że codziennie będzie losowany jeden numer z dziennika i podawany 

do  wiadomości uczniom i nauczycielom. Podjęto także decyzję, że raz w miesiącu, w pierwszy 

poniedziałek miesiąca, losowany będzie (zgodnie z regulaminem SU) „szczęśliwy kolor”. Osobami 

odpowiedzialnymi za to zadanie zostały wybrane odpowiednio Natalia Grodzka kl. 6b i Joanna 

Suwald kl. 6b. 

 Aleksandra Janiszewska  klasa 7a 

 

WYCIECZKA 
PRACOWNICZA 

Już po raz dziesiąty,  w jeden z 

jesiennych weekendów,  grono 

pedagogiczne  z „piątki”  wybrało się  na 

wspólną wędrówkę. Tym razem obrano 

kierunek – Kotlina Kłodzka.  Bazę 

wypadową  stanowiła malownicza 



miejscowość  Stronie Śląskie w Sudetach,  u  stóp Masywu Śnieżnika.  

W sobotę 30 września  uczestnicy podzielil się na dwie grupy. Pierwsza udała się na pieszą 

wspinaczę, by zdobyć  szczyt  Śnieżnika (1426 m n. p. m.)  Druga grupa pojechała do miejscowości 

Złoty Stok, by tam zwiedzić zabytkową kopalnię złota.  Zakończeniem dnia było wspólne zwiedzanie 

słynnej Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie.  

Nastepnego dnia, punktem docelowym wyprawy była miejscowość  Adršpach w Czechach, 

gdzie znajduje się malownicze Skalne Miasto. 

 Są to unikalne bloki piaskowcowe powstałe, podobnie jak pasmo Gór Stołowych w wyniku nierównej 

odporności skał na wietrzenie, które wymodelowała woda, mróz i wiatr. Spacer wśród tych 

wyjątkowych wytworów natury przysporzył niesamowitych doznań. 

Jak na każdej wycieczce, nie mogło zabraknąć ulubionego punktu programu – zakupu pamiątek. 

Popularnością cieszyły się  maskotki Krecika i czekolada Studentska. 

Wspaniała pogoda, doskonałe humory i przepiękne krajobrazy sprawiły, że nauczyciele spędzili ze 

sobą wyjątkowe i niezapomniane  chwile.  J 

Do zobaczenia  na kolejnej wyprawie… 

 Tekst:  T. Klimek 

 

7C JUŻ WIE, ŻE „JEST CO ROBIĆ W PABIANICACH” 

Dnia 24 września 2017 roku klasa 7c wzięła udział w Grze Miejskiej pt. „Jest co robić w 

Pabianicach”. Była to akcja zorganizowana dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych oraz klas 

drugich szkół gimnazjalnych z naszego miasta. Udaliśmy się na tę wyprawę pod opieką p. Marty 

Tomczyk oraz p. Dariusza Sautera.  

 

Około godziny dziewiątej rano wyruszyliśmy spod szkoły pełni energii i pozytywnych emocji. 

Naszym zadaniem było odwiedzenie wszystkich punktów znajdujących się na naszej liście. Najpierw 

udaliśmy się do Hali Powiatowej przy ul. Św. Jana. Odbyły się tam zajęcia z instruktorami Capoeiry, 

czyli połączenia walki i tańca. Jednym wychodziło lepiej, a innym gorzej, jednak myślę, że większość 

z nas dobrze się tam bawiła. Uczyliśmy się jak unikać kopnięć przeciwnika, a także robiliśmy gwiazdy.  

Następnym miejscem, które odwiedziliśmy był Zespół Szkół nr 2 na tej samej ulicy. Tam 

również uczestniczyliśmy w zajęciach sportowych, jednak tym razem ćwiczyliśmy Taekwondo z 

Pabianickim Klubem Sztuk Walki „Azja”. Wykonaliśmy całkiem sporo różnych ćwiczeń 



sprawnościowych, takich jak   wykopy w kierunku gąbki czy też skakanie przez przeszkody. Tuż przed 

wyjściem otrzymaliśmy polecenie położenia się na podłodze na kształt napisu SP5.  

   

Po pożegnaniu z naszym instruktorem pomaszerowaliśmy w kierunku MDKu. Były tam 

przygotowane krótkie warsztaty plastyczne. Każdy z nas otrzymał małe drewniane serce, na którym 

mieliśmy napisać swoje imię i ozdobić je kolorowymi mazakami według własnego uznania. Później 

każdy z nas mógł je zabrać do domu. Zajęcia te były jednymi z krótszych. Już po kilku minutach 

opuściliśmy budynek Młodzieżowego Domu Kultury i przeszliśmy do Biblioteki Miejskiej. Czekało tam 

na nas następujące zadanie: mieliśmy znaleźć w bibliotece cztery konkretne książki i otworzyć je na 

podanej stronie. Właśnie na niej w odpowiedniej linijce należało znaleźć słowa, które ułożone kolejno 

utworzyły hasło: „Bardzo lubię czytać książki''.  

Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy był Klub PTC. Właśnie tu czekała na nas kolejna 

atrakcja - ćwiczenie zapasów. Jednak najpierw odpowiedzieliśmy na kilka pytań związanych ze 

sportem. Łatwo nie było, ale prawdziwe wyzwania dopiero pojawiły się przed nami, kiedy musieliśmy 

na czas robić pompki i brzuszki. Naszą klasową mistrzynią została  Nadia Retelewska, udało jej się 

ponad pięćdziesiąt w bardzo krótkim czasie. Następnie nadszedł czas na prawdziwą walkę na macie – 

zapasy. I tu znowu się okazało, że wygrała dziewczyna – mistrzynią zapasów została Martyna 

Borowska. 

Po odwiedzeniu wszystkich tych miejsc i zebraniu punktów za wykonane zadania, udaliśmy się 

do Hali Koszykówki na podsumowanie akcji.  I mimo, że nie udało nam się wygrać, każdy z nas wiele 



nauczył się tego dnia i będziemy go na pewno wspominać bardzo długo. Niektórzy z nas postanowili 

zapisać się na zajęcia dodatkowe. Wcześniej nie wiedzieliśmy ile Pabianice mają nam do zaoferowania. 

Natalia Ruta kl. 7c 

 

,,BohaterON –  włącz historię” 

  

26 września 2017r.  chcieliśmy uhonorować uczestników 

Powstania Warszawskiego, dlatego w naszej świetlicy dołączyliśmy 

do ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej ,,BohaterON 

–  włącz historię”. W szkole akcję propagowała wśród uczniów klas 

starszych pani Sylwia Grzeszna. Okazało się, że dzieci w świetlicy 

również są zainteresowane historią Powstania Warszawskiego. Pod 

okiem pani Ewy Owsik nasi podopieczni pisali kartki do ostatnich 

żyjących Powstańców. Rozmawialiśmy o przebiegu powstania, a szczególnie o dzieciach, które 

walczyły w Warszawie w 1944 r.. Wysłuchaliśmy również piosenki o Małych Powstańcach pt. ,,Orzeł 

Biały”. 

 

Skromnie, ale z dziecięcą wrażliwością wyraziliśmy szacunek  wobec  ludzi, którzy przed laty narażali 

swoje życie za wolną Polskę. 



 

  Dorota Stolińska 

 

Spotkanie z absolwentem czyli lekcja biznesu 

W dniu 28.09.2017r. odbyła się wyjątkowa lekcja języka angielskiego. Wzięli w  niej udział 

wszyscy uczniowie klasy 7c. Spotkanie prowadził pan Dariusz Gruszczyński – prezes zarządu ''Gg 

Profits'' Sp. z o.o. (Pabianice). Na lekcji poruszaliśmy takie tematy jak: sposób działania spółki, 

koncernu, przedsiębiorstwa, firmy oraz zasady ich powstawania i funkcjonowania na rynku. 

Zajęcia rozpoczęły się od wyjaśnienia różnych pojęć dotyczących biznesu. Pan Gruszczyński 

m.in. demonstrował znane napoje typu: Mirinda, Fanta, Sprite, Seven Up, Coca Cola, Pepsi. Uczniowie 

mieli za zadanie odgadnąć nazwy tych napojów, a w nagrodę dostawali jeden z nich. Sporo zdziwienia 

wzbudziło zdanie, w którym prowadzący powiedział, że w biznesie nie najważniejsze są pieniądze, lecz 

pomysł i szczęście.  



 

Niezwykle ciekawe było opowiadanie o tym, jak reklamy produktów wpływają na ich podaż i 

popyt. Na koniec poświęciliśmy trochę czasu na zadawanie pytań. Wynieśliśmy z tej lekcji wiele 

mądrych wskazówek dotyczących zakładania własnych firm oraz mnóstwo przydatnych informacji na 

temat przedsiębiorczości.  Być może te zajęcia obudziły w niektórych z nas marzenia o założeniu w 

dorosłym życiu własnej działalności biznesowej. 

Aleksandra Polc  kl. 7c 

 

,,Heppening  ekologiczny,  S.O.S. dla wody”, 

Dnia 29.09.2017 roku klasy  IIa i III b uczestniczyły w wydarzeniu pod nazwą 

,,Heppening  ekologiczny,  S.O.S. dla wody”, zorganizowanym przez ZWiK w Pabianicach, w 

ramach projektu ,,Pabianice EKOmoda- czysta, zdrowa woda”.  

Wyruszyliśmy o 10.00 nad rzekę Dobrzynkę. Każdy uczestnik miał niebieski element stroju i 

transparent z hasłem,  które ułożyliśmy i wybraliśmy w klasie. Pierwsze z nich to: ,,Pabianice, pełne 

małych dzieci segregujących śmieci”, drugie:  ,,WO- jak woda, D-to dbam, A-wiec zawsze 

dokręcam kran”. Na początku oglądaliśmy doświadczenie, które pokazywało czystość wody w rzece 

Dobrzynce, następnie razem z patrolem ekologicznym przeszliśmy na Stary Rynek , a tam układaliśmy 

ekokrzyżówkę - gigantyczne puzzle. Świetnie bawiliśmy się przy muzyce i uczyliśmy się tańczyć. 

Bawiliśmy się także w ,,somneliera wody” . Na zakończenie akcji, każdy z nas wypuścił balon 

napełniony helem, jako pozdrowienie i życzenie aby woda na naszej planecie była czysta i nigdy jej 

nie zabrakło.  

Za udział w projekcie otrzymaliśmy bilet do teatru na przedstawienie pt.,,Podwodny świat ”.  Z 

akcji wszyscy wróciliśmy zadowoleni i pełni wrażeń.  

Renata  Adler 

 



British Day 

W piątek 29 września 2017 roku tylko dzwonki przypominały o lekcjach, które w tym dniu odbywały się w 

innowacyjnej formie gier i zabaw w języku angielskim w sali gimnastycznej. 

A ta wyglądała jak  mała Wielka Brytania: witający gości  gwardziści, symboliczne angielskie śniadanie w 

wersji light czyli tosty z dżemem, a do tego czarna herbatka, flagi United Kingdom, miniatura  Big Benu  oraz 

Tower Bridge  i ekspozycje rozmaitości językowych na barwnych tablicach. 

  

         Uroczystość adresowana była do wszystkich uczniów naszej szkoły czyli dla tych,  którzy  lubią 

dobrą zabawę i... język angielski. Stąd też w programie znalazło się wiele zabaw  przeznaczonych 

dla dzieci, które już znają ten język lub są w trakcie nauki i dla tych, którzy za sprawą festynu, 

angielskim bardziej się zaczną interesować. Wśród naszych gości były również  przedszkolaki z 

Miejskiego Przedszkola nr 5. 

        Na uczestników festynu czekało mnóstwo atrakcji: malowanie flag Zjednoczonego Królestwa na 

twarzy, balony formowane na różne zwierzątka, gry i zabawy  językowe, twister oczywiście po 

angielsku, zdjęcia pamiątkowe ze sławnymi postaciami z Wielkiej Brytanii. Nie zabrakło królowej 

Elżbiety, czy księżnej  Kate, ale również wielkich ze świata muzyki. Można było sprawdzić swoje 

umiejętności matematyczne wykonując proste  działania w języku angielskim i wreszcie pośpiewać po 



angielsku. A wszystko to przed lub po English breakfast serwowanym przez uczniów pod nadzorem 

partycypującego rodzica. 

       British Day był podsumowaniem realizacji  projektu  unijnego Z angielskim za pan brat, w którym 

uczestniczyła nasza szkoła. Celem uroczystości było promowanie nauki języka angielskiego, rozbudzanie i 

rozwijanie zainteresowań kulturą anglojęzyczną. Stworzenie uczniom możliwości uczenia się poprzez gry i 

zabawy językowe. 

Koordynatorem projektu był Janusz Koźlenko, któremu bardzo dzielnie pomagały nauczycielki j. 

angielskiego: p. Małgosia Kuna, Marlena Nowak - Czestkowska i Marta Tomczyk. 

Małgorzata Kuna 

 

„Od lunety Galileusza do teleskopów 
kosmicznych” 

Drugiego października (wtorek) cała nasza klasa (5b) udała się do Muzeum Miasta Pabianic na 

wystawę lunet i teleskopów kosmicznych oraz na zajęcia pt. „Ale kosmos”. 

Na początku pani, która prowadziła warsztaty opowiadała o kosmosie, planetach, Układzie 

Słonecznym oraz o tym,  jakimi metodami i urządzeniami posługiwali się kiedyś odkrywcy 

Wszechświata. Prowadząca pokazywała modele kosmosu w mniejszych i w większych  rozmiarach, 

pod postacią np. dmuchanych piłek. Z przyjemnością słuchaliśmy ciekawostek o kosmosie oraz 

informacji na temat lunet i teleskopów (jak powstały, kto je wymyślił itp.) Dużo dowiedzieliśmy się 

także o odkrywcach: Mikołaju Koperniku i Galileuszu. Oglądaliśmy reprodukcję obrazu Jana Matejki, 

który uwiecznił moment odkrycia dokonanego przez Kopernika.   

Po ciekawym wykładzie  przyszła pora na zajęcia. Klasa została podzielona na trzy grupy. 

Drużyny otrzymały kartę z pytaniami oraz została przydzielona im sala. W pomieszczeniach 

pochowane były puzzle, które po złożeniu 

przedstawiały  planetę. Następnie trzeba było udzielić 

odpowiedzi na zadane pytania. Po wykonaniu zadań 

poszliśmy oglądać eksponaty.  

Wszystkim: i uczniom, i opiekunom, podobały się 

zajęcia, z których można wynieść dużo wiedzy.  

Amelia Otto, klasa Vb 

 

Październik z kostką Rubika 

Samorząd Uczniowski zorganizował w październiku 

konkurs na układanie standardowej kostki Rubika na 

czas. Jest to pierwszy z serii konkursów dla uczniów 

naszej szkoły mający na celu rozwijanie zdolności 

matematycznych oraz manualnych.  

Układanie kostki jest dyscypliną sportową zwaną 

Speedcubingiem. Kostka jest zabawką logiczną 



wynalezioną w 1974 r. przez Ernő Rubika. Jej wynalazca układał kostkę po raz pierwszy przez… 

miesiąc. Po niecałym tygodniu trwania konkursu możemy powiedzieć, że jest coraz więcej chętnych 

do sprawdzenie siebie i rekord mamy zdecydowanie lepszy niż sam pan Rubik na początku. Coraz 

większe tłumy przychodzą też oglądać te wyczyny. A jest co oglądać!!! Jeden z uczniów klasy siódmej 

osiągnął niezwykły wynik i ułożył kostkę w… niecałe 39 sekund!!! Konkurs trwa do końca października, 

co oznacza, że można jeszcze „pobić” ten rekord.  

 

KLASY CZWARTE – PRZYRODNICY NA CAŁEGO! 

Klasy czwarte poczuły jesień w pełni!!  Kto powiedział, że nie można połączyć przyjemnego z 

pożytecznym  podczas nauki w szkole? 

Przyroda może być naprawdę ciekawym przedmiotem szkolnym.  Wystarczy tylko odrobina 

kreatywności, a tej naszym Uczniom nie możemy odmówić. J W ramach lekcji przyrody uczniowie klas 

czwartych stanęli przed wyzwaniem: mieli do wykonania zielnik jesiennych liści, 

eksperyment/doświadczenie przyrodnicze lub... grę przyrodniczą! Czwartoklasiści pełni pomysłów 

ochoczo przystąpili do powierzonego im zadania, a efekty przerosły nawet oczekiwania nauczyciela 

przyrody. 

Podczas lekcji mieliśmy okazję podziwiać piękne albumy z jesiennymi liśćmi, szczegółowo opisane 

przez uczniów co do gatunku, daty i miejsca zbioru, a także poznać ciekawostki o konkretnym gatunku 

drzewa bądź krzewu. Oprawa plastyczna zielników była niezwykle pomysłowa i staranna. Powstały 

prawdziwe dzieła sztuki. 



 

Uczniowie, którzy odkryli w sobie żyłkę naukowca, chętnie przedstawili w swoich klasach 

doświadczenie przyrodnicze, bądź opowiedzieli o przeprowadzonym w domu eksperymencie, ilustrując 

go osobiście nagranym filmem bądź dokumentacją fotograficzną. Naszym czwartoklasistom udało się 

za pomocą płynu do mycia naczyń przegonić pieprz z talerza, wessać wodę do słoika czy nawet 

zbudować własny kompas i... wyhodować Pana Trawiastego! 

Nie lada gratka spotkała fanów planszówek i wszelkiego rodzaju gier. Czwartoklasiści wykazali się 

niesamowitymi pomysłami i zostali autorami gier przyrodniczych! Pomysłom nie było końca. Tak 

oryginalnych i pięknie opisanych zasad, nie powstydziłaby się najlepsza gra na polskim rynku gier. J 

Począwszy od klasycznych przyrodniczych planszówek z kartami pytań, poprzez memory 

przyrodnicze, „piotrusia”, domino, aż po quizy, przyrodniczą wersję farmera i chińczyka, a także formy 

gier zupełnie nowatorskie („Kompas przyrodniczy”, „Łapanie motyli” czy „Wyprawa do 

babci”)  Wyobraźnia czwartoklasistów nie zna granic. 

I czyż może być coś przyjemniejszego niż powtórzenie przed sprawdzianem w formie gry 

przyrodniczej? J 



Drodzy Czwartoklasiści! Zatem do boju! Zaskakujcie nas co miesiąc nowymi pomysłami. W końcu to 

dopiero początek całorocznej zabawy z przyrodą. 

Maria Stencel 

 

Każdemu uczniowi radość się udziela, 

gdy zbliża się Dzień Nauczyciela.  

Z okazji tego zaszczytnego święta  
niech każda buzia będzie uśmiechnięta. 

Wszyscy nasi kochani Nauczyciele,  
dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele.  

Za naukę, za trud, jaki jest wkładany  
przeogromny bukiet życzeń składamy. 

Życzenia szczere, prawdziwe z uczniowskich 
serc płynące 

jak świeże kwiaty pachnące, 
kwitnące na polskiej łące. 

W imieniu całego Samorządu Uczniowskiego  

- Weronika Łuczak  kl. 6b. 

 

Dzień  Edukacji  Narodowej 

 Wszyscy wiedzą, że 14 października przypada w Polsce Dzień Edukacji Narodowej.  I choć przez wiele 

lat święto nazywane było Dniem Nauczyciela (do 1982r.) to nie tylko nauczyciele, wychowawcy i 

pedagodzy przyjmują wtedy życzenia. To święto wszystkich pracowników oświaty.  W przeddzień 14 

października dzieci ze świetlicy postanowiły porozmawiać z niektórymi pracownikami naszej szkoły. 

Każdemu z rozmówców zadały tylko trzy pytania: 

1. Jak długo pracuje Pan/Pani w naszej szkole? 

2. Co sprawia Pani/Panu największą satysfakcję? 

3. Dlaczego wybrała Pani/Pan prace w szkole? 

Dzieciom udało się dotrzeć do pań kucharek, pani sekretarki i pana Andrzeja Golewskiego, 

pracownika obsługi.  

Pani Danuta  jest szefową kuchni. W naszej szkole pracuje od dziesięciu lat. Pani Danusia powiedziała, 

że najbardziej cieszy się, gdy widzi podczas obiadu uśmiechnięte buzie dzieci, a potem puste talerze 

oraz  gdy słyszy: ,,Było pyszne! Dziękujemy!” Pracę w szkole wybrała, bo gotowanie to Jej pasja, a 

gotowanie dla dzieci to podwójna radość. 

Wraz z Panią Danusią w kuchni pracuje pani Anna. Pani Ania w szkolnej kuchni zatrudniona jest 

od  ponad roku. Do szkoły trafiła przypadkiem, ale przekonała się, że praca dla dzieci jest bardzo 

przyjemna i postanowiła zostać w szkole. Pani Ania też bardzo lubi gotować dla dzieci i cieszy Ją, 



gdy dzieci z apetytem zjadają przygotowany obiad.  ,,Zadowolone buzie, pełne brzuszki to piękna 

nagroda za ciężką pracę”- powiedziała pani Ania. 

W sekretariacie, już od prawie trzydziestu lat pracuje pani Małgorzata Maćkowska. Pani 

sekretarka powiedziała, że czuje ogromną satysfakcję, gdy może pomóc dzieciom, ich rodzicom, 

nauczycielom i różnym osobom, które pojawiają się w sekretariacie z jakimś problemem. Wybrała 

pracę w szkole, bo lubi kontakt z ludźmi, a szczególnie z dziećmi i nie przeszkadza Jej zgiełk, hałas i 

krzyk.   

Na zakończenie udało się porozmawiać z panem Andrzejem Golewskim, który w naszej szkole pracuje 

od dwóch dni. Pan Andrzej powiedział, że spotkał się z bardzo miłym przyjęciem, a praca w szkole to 

chyba przeznaczenie i rodzinna tradycja. W szkole pracował Jego tata i pracuje żona. Wszystkim 

dorosłym, którzy poświęcają swój czas dla dobra dzieci, życzymy tego, co najlepsze i dziękujemy za 

życzliwość i troskę. 

 Wywiady przeprowadziły: Sneha Sapkota i Julia Warzycha. 

 

Ślub ze szkołą czy pasowanie… paskiem? 

    Takie dylematy mieli uczniowie klas pierwszych, którzy w przededniu Święta Edukacji Narodowej 

popisali się humorem i z werwą zaprezentowali krótki program artystyczny. „Boimy się tego 

pasowania”, mówili. „Nie wiemy jaki pas Pan Dyrektor przyniósł dzisiaj do szkoły”. Powtarzali 

niewesoło: „Ślub będziemy brać ze szkołą”. Starsi uczniowie szybko wprowadzili ich w radośniejszy 

nastrój, gdy te wątpliwości okazały się zabawnym nieporozumieniem. A potem nastąpiła ta chwila, 

która rozwiała resztki obaw. Było więc i wesoło i uroczyście. Tę część spotkania przygotowały panie: 

Edyta Chrzęst i Anna Kmiecik, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i wychowawczynie nowych 

uczniów, we współpracy z p. Adamem Suwaldem. Symbolem przynależności do szkolnego 

środowiska jest złota tarcza, którą pierwszakom do świątecznych strojów przypinały 

wychowawczynie oraz p. Renata Janiszewska, przewodnicząca Rady Rodziców i wicedyrektor szkoły, 

p. Beata Florczak. Delegacja uczniów złożyła także wiązankę kwiatów pod portretem Patrona Szkoły, 

ks. Grzegorza Piramowicza. W części oficjalnej Dyrektor przypomniał, jak zmieniła się szkoła w 

ostatnich miesiącach, podkreślając ogromny wkład pracy pracowników administracji i obsługi w 

przygotowanie do nowego roku szkolnego w związku z przeprowadzonym remontem.  

      Reforma oświaty wprowadziła także istotne zmiany organizacyjne, co wymagało również wielu 

nauczycielskich inicjatyw. Z okazji DEN Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali: Beata Florczak, Beata 

Dyła – Fontańska, Sylwia Grzeszna, Tomasz Klimek, Sylwia Łaguniak, Dorota Olejnik, Ewa Owsik, 

Joanna Pacześ – Andrzejewska, Marta Tomczyk, Wojciech Woźniak. Dzień później w Szkole 

Podstawowej nr 14 odbyła się miejska uroczystość, w czasie której nagrody Prezydenta Miasta 

otrzymali: Janusz Koźlenko i Jerzy Kaczmarek. Miłym akcentem było specjalne podziękowanie za 

szczególne zaangażowanie w okresie remontu szkoły, które Prezydent Grzegorz Mackiewicz złożył na 

ręce p. Urszuli Gołygowskiej, kierownika gospodarczego szkoły. Uroczystość ta była także okazją do 

wręczenia nagród Rady Miejskiej dla najzdolniejszych uczniów. Miło nam poinformować, że w tym 

gronie jest uczennica klasy VI b, Angela Budz, która otrzymała stypendium za osiągnięcia w 

dziedzinie kultury i sztuki. Gratulujemy!  

(relacja TV ProMOK: http://promok.pl/player/?id=2797;  

 

http://promok.pl/player/?id=2797


 

 

 



 

 



 

  

 


