
 

 

WITAJCIE SERDECZNIE W 
TRZECIM  NUMERZE „PIĄTKI NA PIĄTKĘ”  

To już trzeci numer naszej gazetki w nowym roku szkolnym. Jak ten czas leci – ani się 

obejrzymy i znów będą wakacje póki co, wracajmy jednak do naszych bieżących spraw. Za 

nami  uroczystość Ślubowania Pierwszaków połączona z Dniem Edukacji Narodowej. Przed nami zaś 

apel z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych. W tym roku postanowiliśmy na tymże 

apelu „pasować” uczniów klas pierwszych na czytelników. Przyspieszyliśmy w/w uroczystość ze 

względu na liczne prośby najmłodszych „żaków naszej uczelni i ich rodziców. Po prostu dzieciaki chcą 

czytać i my musimy zrobić wszystko, aby im to umożliwić. Ze swej strony gratulujemy zapału i 

życzymy aby miłość do książek nigdy nie przeminęła, a nawet się pogłębiała. Sprawozdania z obu 

w/w uroczystości zamieścimy oczywiście w naszej gazetce. Ze ślubowania w 

tym numerze, z pasowania w grudniowym. 

    Ze względu na przypadające 25.10 MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO 

BIBLIOTEK SZKOLNYCH, w dziale Notatka Okolicznościowa zamieścimy zarys 

historii bibliotek szkolnych. Czy wiecie, że ich początki sięgają 

starożytności?! W Polsce pierwsze biblioteki szkolne powstały już w XI wieku. 

Prawda, że to ciekawe? Zapraszamy do lektury. 

    W dziale Ciekawe Rocznice zajmiemy się motoryzacją, a właściwie jej początkami. W tym roku 

mija 120 rocznica wynalezienia samochodu. Zapraszamy do wnikliwej lektury szczególnie panów (ich 

zamiłowanie do motoryzacji jest powszechnie znane!!!) ale i panie bo temat jest ciekawy a i 

dowiedzieć się czegoś nowego nie zaszkodzi.  

    W Kąciku Sportowym jak zwykle p. Joasia z właściwym sobie wdziękiem i prostotą opisze sukcesy 

sportowe naszych uczniów oraz zachęci do wzięcia udziału w zajęciach aerobiku, które niebawem, 

bo już 15 listopada zaczną się w naszej szkole. Wszystkie panie dbające o figurę i kondycję serdecznie 

zapraszamy. 

    W dziele Z Życia Szkoły zamieścimy sprawozdanie z uroczystości ślubowania pierwszoklasistów 

oraz króciutkie sprawozdanie  z apelu promującego zdrowy styl życia. Znajdzie się tam również Kącik 

świetlicowego Nudziarza redagowany przez niezastąpiona p. Ewę Skibę. 

     „Smaczny kąsek reporterski” przygotowały dla nas Basia i Monika – nasze „latające” reporterki. 

Przepytały kilkoro nauczycieli pracujących w naszej szkole na okoliczność czytania książek. Pytały o 

http://sp5pabianice.szkoly.lodz.pl/fotografie/2006/dzien.naucz.13.10.2005/index.htm
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ulubione książki z dzieciństwa, o ulubione style literackie i prosiły o polecenie 

konkretnej książki. Bardzo ciekawy wywiad- polecamy. 

     My katolicy obchodzimy święto zmarłych, natomiast w kulturze 

anglosaskiej obchodzone jest święto duchów zwane Halloween. Dla nas to 

święto jest obce i dziwne, ale warto je poznać choćby po to, aby rozszerzać 

horyzonty. W Kąciku Naukowym,  kolega Kajtek w kilkunastu zdaniach 

postara się przybliżyć nam zwyczaje i sposoby obchodzenia Halloween. 

Zapraszamy.  

     Wszystkim naszym czytelnikom życzymy dużo zdrowia (wirusy wzmogły 

atak), a jako profilaktykę antygrypową polecamy spacery. Wg badań naukowców codzienne 

spędzanie godziny na świeżym powietrzu doskonale hartuje organizm, świetnie wpływa na 

samopoczucie i pozwala zachować zgrabną, wysportowaną sylwetkę. 

    11 listopada przypada największe chyba święto narodowe – ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI. 

Po 123 latach niewoli utworzono niepodległe, suwerenne państwo, jednoczące ziemie polskie 

zagrabione przez Rosję, Prusy i Austrię w trzech rozbiorach. Wszystkich, którzy uroczyście chcieliby 

świętować rocznicę tego wydarzenia, zapraszamy na mszę św. w intencji Ojczyzny do kościoła pod 

wezwaniem św. Mateusza Ewangelisty na godzinę 10.00 11.XI 05. Będzie to msza z udziałem władz 

samorządowych. W celu głębszego zbadania tematu zapraszamy do biblioteki szkolnej, gdzie mamy 

sporo książek na temat tego święta i na temat historii Polski 

     Życzymy miłej lektury naszego miesięcznika i już zapraszamy za miesiąc – będzie to pełen 

niespodzianek numer świąteczno - noworoczny.    
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Historia samochodu  

      W 1885 roku z warsztatu w Mannheim, którego właścicielem był Karl Benz, 

wytoczył się pierwszy samochód przeznaczony na sprzedaż. Rozpoczęła się era 

samochodu. 23 lata wcześniej, pewnego letniego popołudnia, Francuz, Etienne 

Lenoir ostrożnie uruchomił zbudowany przez siebie silnik zainstalowany między 

kołami starego wozu konnego. Był to moment historyczny, bowiem pojazd 

dysponujący własnym napędem otwierał nową erę-erę pojazdu bez koni. 

    Dziś nijak nie możemy sobie wyobrazić życia bez motoryzacji. Autobusy, autokary, samochody 

ciężarowe i dostawcze, czy wreszcie samochody osobowe tak bardzo wtopiły się w naszą codzienność, że 

prawie nie zwracamy na nie uwagi. One po prostu są i ułatwiają nam egzystencję. Czy wsiadając choćby 

do autobusu komunikacji miejskiej, choć przez chwile 

zastanawiamy się nad tym, ile pasji, sił, zdrowia i wolnego czasu 

pochłonęło wynalezienie samochodu? Może warto czasem 

zatrzymać się w biegu i pomyśleć o tych, którzy w imię wyższych 

idei niejednokrotnie poświęcali wszystko, aby osiągnąć swój cel? 

Zaczynamy: 

    Pierwsze samochody przypominały bardzo pojazdy konne. Wiele z nich zresztą to powozy konne z 

dodawanym silnikiem. Nawet pojazdy budowane od razu jako silnikowe powstawały zazwyczaj w 

warsztatach wytwarzających tradycyjne pojazdy zaprzęgowe. Pierwsze automobile były też bardzo 

zawodne. Konstruktorzy sugerowali, aby udając się na przejażdżkę zabierać ze sobą parę koni (tak na 

wszelki wypadek). 



     W 1900 samochody wyglądały już bardziej jak samochody niż powozy konne bez 

koni. Pionierskie konstrukcje z tych lat były trudne do uruchomienia i jeszcze 

trudniejsze do prowadzenia. Z każdym jednak rokiem nowe pomysły i udoskonalenia 

sprawiały, że samochód stał się urządzeniem bardziej praktycznym i pożytecznym. 

Szczególnie dużo wynalazków pojawiło się we Francji. Na początku XX wieku lekkie 

samochody francuskie były najbardziej popularnymi pojazdami w Europie. Również w 

Stanach Zjednoczonych Ameryki rozwijał się przemysł motoryzacyjny. Słynny 

Oldsmobile Curved Dash  sprzedawany był w tysiącach egzemplarzy!!! 

    W miarę jak samochody stawały się coraz tańsze i tym samym bardziej popularne, 

ludzie bogaci domagali się pojazdów coraz bardziej ekskluzywnych. Luksusowe 

samochody sprzed I wojny światowej powstawały na podstawie najdoskonalszych technologii i 

najlepszych rękodzieł. Koszty nie grały roli więc luksusowe pojazdy takich marek jak Hispano - Suiza, 

Benz czy Rolls - Royce budowane były z niezwykłą starannością i precyzją  rzadko nawet dziś spotykaną 

. Wnętrza wykańczane były welwetem, brokatem, delikatną skórą a podłogi wyściełane grubymi, drogimi 

dywanami. Nadwozia projektowano wg życzenia zamawiającego, a czynili to najznamienitsi rzemieślnicy. 

Samochody te miały dużą moc i zawsze prowadzili je wyłącznie zawodowi kierowcy. 

    W pierwszych latach motoryzacji samochody były zabawkami dla bogatych. 

Marzeniem Henry Forda, młodego farmera z Detroit, było jednak zbudowanie 

„samochodu dla szerokich rzesz użytkowników-samochodu tak taniego, aby każdy 

człowiek dobrze zarabiający mógł go posiadać”. Kiedy Fordowi udało się w roku 1908 

wreszcie zrealizować swe marzenie, wypuszczając Model T, fakt ten stanowił prawdziwą 

rewolucję!!! Produkcja Modelu T spowodowała, że ludzie, którzy nie mogli pozwolić sobie 

na konia i bryczkę, mogli teraz nabyć samochód. W roku 1908 ok. 200 000 osób miało 

w USA samochody. Do roku 1930 sprzedano ponad 15 milionów tego słynnego modelu. Kluczem do 

sukcesu Forda była produkcja masowa.  

    Jazda nocą jest obecnie stosunkowo bezpieczna dzięki intensywnemu i niezawodnemu oświetleniu. 

Jednak w pierwszym okresie motoryzacji oświetlenie drogi było tak słabe, iż tylko nieliczni kierowcy 

odważali się na jazdę nocą. Światła pierwszych samochodów stanowiły lampy ze świecami, odziedziczone 

po pojazdach konnych. Mimo pojawiających się z czasem udoskonaleń, aż do lat 30 XX w. Traktowano 

oświetlenie jako luksusowy dodatek. 

     Jeśli w pierwszych samochodach stawiano przede wszystkim na wysoką jakość 

rzemieślniczej pracy, a w pojazdach z lat dwudziestych starano się uzyskać jak 

największe prędkości, to lata trzydzieste dla odmiany oznaczały okres, w którym uwagę 

szczególną poświęcano stylizacji, czyli zewnętrznym kształtom nadwozia. Lata 

pięćdziesiąte przyniosły wiele nowych typów samochodów o szczególnie wysokich 

osiągach. Pojawiło się wiele drogich, sportowych samochodów budowanych przez takie 

wytwórnie jak Jaguar, Mercedes - Benz, Porsche, Maserati i Ferrari.  

     Dziś tzw. miejskie auta są stosunkowo tanie i łatwo dostępne, co wiąże się z wielkim problemem 

jakim jest zanieczyszczenie środowiska i zakorkowanie miast. Ludzie wciąż poszukują nowych rozwiązań, 

aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Bardzo popularne stały się dziś 

samochody napędzane na gaz, elektryczność i inne nośniki energii. Ale to już temat na 

całkiem odrębny artykuł.  

      Wszystkich, których udało mi się zainteresować historią motoryzacji (potraktowaną ze 

wzg. oczywistych bardzo skrótowo) zapraszam do biblioteki szkolnej, gdzie mamy kilka 

ciekawych książek o tym i wielu innych wynalazkach. Prawdziwa pasja rodzi się w sercu. 

Ale żeby mogła się narodzić potrzebna jest inspiracja. Przyznam się, że nigdy nie interesowały mnie 

samochody, ale gdy sięgnęłam po materiały do napisania tego artykułu, wiele godzin spędziłam nad 

historią roweru, maszyny do szycia i..........lokomotywy. Daję słowo-pasjonujące zajęcie. 
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W miesiącu październiku rozmawiałyśmy z ośmioma nauczycielami na temat ich ulubionych książek 

z dzieciństwa. Wywiad przeprowadziłyśmy z p.Darkiem Sauterem, którego oczywiście znalazłyśmy w 

pracowni informatycznej przy komputerze. Pana Henrykiem Kurasiewiczem rozmawiałyśmy w pokoju 

nauczycielskim, gdzie spożywał swoje drugie śniadanie. Panie - Paulinę Dziubczyk, Edytę Chrzęst, 

Beatę Florczak, Anię Szmidt oraz naszą przemiłą panią od języka angielskiego Magdę Bernat - 

złapałyśmy na dyżurze. Panią Dorotę Stolińską w pracowni polonistycznej, a panią Dorotę Olejnik w 

swoim miejscu pracy czyli w bibliotece.  

 Basia: Czy zgodzą się Państwo udzielić nam kilku odpowiedzi na nurtujące nas pytania? 

p. Darek: Myślę, że tak! 

p. Paulina: Oczywiście! 

p. Edyta: Tak. 

p. Beata: Oczywista sprawa! 

p. Ania: Noo… Spróbuję. 

p. Magda: Teraz, tu, w tym momencie? No dobrze (szczery śmiech, strach i duma pojawiły się w oczach 

pani Magdy). Oczywiście odpowiem na Wasze pytania, z przyjemnością! 

p. Dorota S.: Chętnie. 

p. Dorota O.: (Na początku cichutkie chrząknięcie) Oczywiście! 

p. Henryk: Zgadzam się, chociaż mam wielką tremę. 

Monika: Czy pamiętają Państwo swoje trzy ulubione książki z dzieciństwa? 

p. Darek: „Przygody Tomka Sawyera”, „W pustyni i w puszczy”,(dłuższa chwila zastanowienia) „O 

krasnoludkach i sierotce Marysi”.  

p. Paulina: „Anię z Zielonego Wzgórza” i wszystkie możliwe części jakie posiadałam w domu, „Ten obcy”, 

„Imię róży” i „Mały książę”. I oczywiście „Kubuś Puchatek”. 

p. Edyta: Nooo, chyba najbardziej lektury szkolne, ale oprócz tego, właściwie wszystkie książki, które 

były przeznaczone dla dzieci. Natomiast wszystkie lektury bardzo mi się podobały. Do dzisiaj uwielbiam 

„Kubusia Puchatka”, np. „Dzieci z Bullerbyn” – także takie książeczki.  

p. Beata: Pamiętam. Moją najbardziej ukochaną książką była książka „Pożyczalscy”. To była taka saga 

rodu malutkich ludzików, żyjących pod podłogą. To była jedna moja ukochana książka. Dalej „Karolcia”, 

Wasza lektura z młodszych klas i „Kubuś Puchatek” – to były moje ukochane książki z dzieciństwa. 

p. Ania: Myślę, że przede wszystkim to były lektury szkolne. Ale też mnóstwo książek poza lekturami 

szkolnymi, bo ja bardzo lubiłam czytać książki. Natomiast tytułów nie potrafię sobie przypomnieć, bo to 

było dużo, różnych książek. 

p. Magda: Pamiętam, bardzo lubiłam „Anię z Zielonego Wzgórza” oraz wszystkie książki z takiej serii „ze 

ślimaczkiem”. To były takie bajki bardzo tajemnicze i mroczne, ale bardzo mi się podobały. 

p. Dorota S.: Z dzieciństwa? To był „Pan Samochodzik”, „Karolcia” i „Dzieci z Bullerbyn”. 



p. Dorota O.: „Karolcia”, „Muminki” i „Dzieci z Bullerbyn”. Były radosne, pogodne, wesołe i w sam raz 

dla mnie. 

p. Henryk: Pamiętam. Były to „Przygody Tomka Sawyera”. 

Basia: Jakie książki poleciliby Państwo naszym rówieśnikom? 

p. Darek: Nie wiem (śmiech)! Chociaż…Książki o komputerach (jak przystało na informatyka), 

yyy…książki przygodowe. Jeszcze poleciłbym Wam książki fantastyczne Stanisława Lema. I już! 

p. Paulina: Polecam „Kubusia Puchatka” i wszystkie jego przygody, bo są super!!! U mnie zawsze będzie 

na pierwszym miejscu. „Ten obcy”, „Ania z Zielonego Wzgórza” i wszystkie pozostałe części oraz… polecę 

Wam „Szatana z siódmej klasy”. 

p. Edyta: Właśnie takie jakie wymieniałam. To znaczy… No właśnie „Kubuś Puchatek”, „Dzieci z 

Bullerbyn”, „Plastusiowy pamiętnik” – też ulubiona książka dzieci. Także myślę, że te, które rzeczywiście 

są w zestawie lektur, są dostosowane dla dzieci i bardzo fajne. Myślę, że także takie, które wychodzą 

teraz, czyli jakiś tam „Mateuszek”, „Przygody Martynki” i tak dalej. Też są bardzo bogato ilustrowane, 

więc myślę, że są ciekawe. 

p. Beata: Przede wszystkim, rzeczywiście wszystkie części „Harry’ego Potter’a” – bo są świetne. Poza 

tym dla dziewczynek Musierowicz, wszystkie książki Musierowicz. Naprawdę, czytają dziewczynki i w 

wieku – nie wiem - 10 lat, i w wieku 17 – 18 też jeszcze czytają te książki. Natomiast dla chłopców, może 

poza tym dobre byłyby jeszcze książki przygodowe i fantastyczne. Noo… „Harry” na pewno, a oprócz tego 

może Nienackiego jakieś książki. Też wydaje mi się, że powinny ich zainteresować. 

p. Ania: Ooo Jezu! Ja uwielbiałam „Dzieci z Bullerbyn”, „Jednorożca”, potem co jeszcze było…? O! „Ten 

obcy”, „Zapałka na zakręcie” i „Szatan z siódmej klasy” to były takie moje książki, które do dzisiaj 

pamiętam. 

p. Magda: Na pewno poleciłabym serię „Harry’ego Potter’a” i żeby czytały jak najwięcej w języku 

angielskim, prostych opowiadań, no i różnych gazet typu na przykład: Jak to się nazywa ta gazeta? 

(Całkiem zestresowana, hi, hi) O! „Świat języka angielskiego” (śmiech) i tam jest dużo ciekawych historii 

i opowiadań. 

p. Dorota S.: Ja nie przepadam za taką literaturą jak „Harry Potter”, dlatego takich pozycji dzieciom nie 

polecam, ale wiem, że chętnie czytają książki takie jak „Tajemniczy ogród”. Często i chętnie wypowiadają 

się na temat tej lektury. Również książki Małgorzaty Musierowicz podobają się młodzieży, ale szczególnie 

dziewczynom. Natomiast chłopcy mniej chętnie czytają tego rodzaju książki. 

p. Dorota O.: Takie jak wcześniej wymieniałam, teraz jeszcze wzbogaciłabym to o na przykład: 

„Harry’ego Potter’a” – to raczej nie, ale na pewno „Hobbit’, a czyli tam i z powrotem” chociaż dopiero 

dzieciom starszym i…radzę im zresztą na co dzień (śmiech). 

Powiem Wam w tajemnicy, że od zawsze uwielbiam kryminały i horrory... 

p. Henryk: Dla chłopców podobne do „Tomka Sawyera”.  Natomiast jeżeli chodzi o literaturę dla 

dziewcząt to trudno mi powiedzieć.  

Basia i Monika: Bardzo dziękujemy za rozmowę. 

 

 

25 października obchodziliśmy - już po raz kolejny- Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych. 

Warto więc przy tej okazji zastanowić się chwilę nad tym czym jest i dla kogo została powołana  SZKOLNA 



BIBLIOTEKA. Wg. Encyklopedii Wiedzy o Książce „ biblioteka szkolna przeznaczona jest dla uczniów i 

nauczycieli, jest ona integralnie związana ze swoją szkołą, której pomaga w realizacji zadań 

dydaktycznych i wychowawczych, a księgozbiór jej jest przystosowany do typu, stopnia i poziomu szkoły 

oraz do treści i zakresu programu nauczania.” To tyle encyklopedia. Mówiąc prostymi słowami- biblioteka 

jest w szkole po to aby ułatwić Wam zdobywanie wiedzy, aby umożliwić Wam dostęp do kulturalnej 

rozrywki, aby wyrobić w Was prawidłowe nawyki czytelnicze. Bibliotekarz chce Was  nauczyć, by w 

chwilach smutku, zwątpienia , samotności, choroby, powodzenia, radości , szczęścia-czyli 

w każdej życiowej sytuacji sięgać po książkę, która jest naszym najwierniejszym 

przyjacielem. 

    Teraz trochę historii. W Polsce pierwsze biblioteki szkolne powstawały przy szkołach 

katedralnych. W XI w. W Gnieźnie, Płocku i Krakowie oraz w XII w. W Poznaniu. Służyły 

ona kształceniu kleru. W Akademii Krakowskiej XV w. Zaczęły powstawać przy 

poszczególnych kolegiatach księgozbiory zawierające w dużej części podręczniki szkolne. 

W okresie Odrodzenia dydaktyka humanistyczna i reformacyjna wyznaczyła bibliotece 

poważną rolę w szkole średniej. W okresie kontrreformacji Kolegia Jezuickie uczyniły z biblioteki jedno z 

najważniejszych narzędzi oddziaływania dydaktycznego i wychowawczego. W okresie Oświecenia 

księgozbiory bibliotek szkolnych świeckich zostały wzbogacone o   cenne dzieła skasowanych zakonów 

(kasata Jezuitów 1773) .  O charakterze bibliotek szkolnych i powszechności ich 

użytkowania  zadecydowała reforma Komisji Edukacji Narodowej (1773-1794). Biblioteki szkolne poza 

działalnością dydaktyczną stały się wówczas ogniskami wychowania narodowego. W okresie 

międzywojennym wszystkie rękopisy, starodruki i inne zabytkowe dokumenty przeniesiono 

ze szkolnych bibliotek do książnic uniwersyteckich i instytutowych.   

    Dzisiejsza szkolna biblioteka jest jak wyżej  wspomniano, księgozbiorem dopasowana do 

rodzaju szkoły i do wieku czytelnika. Trzon księgozbioru szkolnego stanowią lektury 

obowiązkowe, nadobowiązkowe oraz popularne książki z literatury pięknej, a 

także  księgozbiór podręczny (wszelkiego rodzaju informatory).  Biblioteka szkolna jest niejednokrotnie 

pierwszym miejscem, w którym dziecko spotyka się z książką. Dlatego bibliotekarze robią wszystko aby 

to spotkanie zaowocowało miłością do książek na całe życie. 

  

  

    W naszej szkolnej bibliotece jest serdeczna, ciepła 

atmosfera, dużo ciekawych książek i bibliotekarz, który ma 
dla Was zawsze czas i zawsze bardzo się cieszy z Waszych 

odwiedzin. 
 

 

 

Sąd Ostateczny 

      Po wypełnieniu prostego i pogodnego życia zmarła pewna kobieta i znalazła się natychmiast w 

długiej i uporządkowanej procesji osób, które przesuwały się powoli w stronę Najwyższego Sędziego. 

Przesunąwszy się do połowy kolejki coraz bardziej przysłuchiwała się słowom Boga. 

     Słyszała, jak Bóg mówi do kogoś: 

-          Ty, co mi pomogłeś, kiedy miałem wypadek na drodze i zawiozłeś mnie do szpitala, wstąp do 

mojego Raju. 



Potem mówił do kogoś innego: 

- Ty, co bez żadnego zysku pożyczyłeś wdowie pieniądze, wstąp, aby otrzymać wieczną nagrodę. A potem 

znów: -          Ty, który wykonywałeś bezpłatnie bardzo skomplikowane operacje chirurgiczne, pomagając 

mi przynosić ludziom nadzieję, wstąp do mego Królestwa. I tak dalej. 

Uboga kobieta przeraziła się bardzo, bowiem – choć wysilała się jak tylko mogła – nie była w stanie 

przypomnieć sobie żadnego szczególnego dokonania czy czynu w swoim życiu. Przepuściła nawet kolejkę, 

by mieć trochę więcej czasu na penetrowanie swojej pamięci, ale nie wymyśliła niczego ważnego. Pewien 

uśmiechnięty, ale stanowczy anioł nie pozwolił jej ponownie przepuścić długiej kolejki. 

Z bijącym mocno sercem i z wielkim strachem dotarła przed oblicze Boga. Ogarnął ją natychmiast 

swoim uśmiechem.      - Ty, która prasowałaś wszystkie moje koszule… Dziel się moją Radością.  B. 

Ferrero, Sąd Ostateczny, w: Czy jest tam ktoś? Krótkie opowiadania dla ducha, Warszawa 2000.  

Kolejny długi weekend się właśnie skończył. Ten był wyjątkowy, gdyż pierwszego listopada 

obchodziliśmy Święto Wszystkich Świętych. Dzień, który w liturgii Kościoła obchodzimy bardzo radośnie. 

Łączymy się tego dnia z wszystkimi świętymi, których nie znamy. Są to całe rzesze ludzi, którzy swym 

prostym i pokornym życiem zasłużyli sobie na oglądanie Boga.  

W tych listopadowych dniach szczególnie nawiedzamy groby naszych bliskich. Palimy świece, 

zanosimy kwiaty i modlimy się. Nasza modlitwa nad grobem bliskich zmarłych jest prośbą skierowaną do 

Boga, abyśmy wyprosili im Życie Wieczne. Nie wiemy jednak, czy nasze modlitwa za nich, zmarłych, nie 

jest modlitwą do nich, już świętych. Ile to babć i dziadków, których już nie ma wśród nas pomagało nam, 

troszczyło się o nas, dbało i tym mogli wysłużyć sobie Niebo. I właśnie pierwszy listopada, to jest ich 

święto. To teraz oni mogą nam wypraszać potrzebne łaski u Boga. 

Choć święci kojarzą nam się z osobami, którzy oddali swe życie za wiarę lub którzy jako kapłani, 

siostry zakonne służyli Bogu i człowiekowi, to trzeba zauważyć, że święci są wśród nas. To ludzie, których 

spotykamy na co dzień, w domu, szkole, na ulicy. Swoim skromnych życiem podobają się Bogu.   

Zachęcam wszystkich do nawiedzania grobów bliskich zmarłych i modlitwy za nich, a może już do nich. 

Paulina Dziubczyk 

 

 

Za nami kolejny miesiąc nauki, a wraz z nim kolejne sukcesy w rywalizacji sportowej. Nasza 

szkoła wzięła udział w dwóch imprezach sportowych. Pierwszą z nich były Drużynowe Zawody Pływackie 

odbywające się na basenie pabianickiego MOSiRu. Drużynowo dziewczęta zajęły VII miejsce a chłopcy 

VI. Wierzymy gorąco, że ten początek jest tylko rozgrzewką a w przyszłości nasi zawodnicy pokażą 

prawdziwego ducha walki.  

Kolejna impreza sportowa z udziałem naszych zawodników to Mistrzostwa 

Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym w których, dziewczęta zajęły II 

miejsce a chłopcy III. Obie reprezentacje spisały się na medal. A oto skład 

zwycięskich drużyn: dziewczęta: Paulina Hiller, Miller Patrycja, Zellmer Karolina, opiekun: pani 

Lidia Golewska; chłopcy: Adrian Olszewski, Jakub Holweg, Piotr Biegajło, opiekun: pan Wojciech 

Woźniak.  

  

Naszym sportowcom gratulujemy i czekamy na kolejne 
sukcesy!!! 

  



Od listopada w każdy wtorek w naszej szkole na sali gimnastycznej będą 

odbywały się zajęcia z aerobiku. Zajęcia prowadzić będzie pani Joanna 

Jarmakowska. Zapraszamy wszystkie chętne dziewczęta z klasy IV-VI, które 

kochają ruch, taniec i dobrą zabawę. Celem zajęć będzie nie tylko propagowanie 

aktywnego spędzania czasu wolnego, ale również zapoznanie ze współczesnymi 

formami rekreacji ruchowej i fitness. 

Czy wiecie, że  Aerobik, którego 

tradycyjne ćwiczenia gimnastyczne połączone są z 

nowoczesnymi formami ruchowymi i muzyką 

dyskotekową, jest świetnym treningiem dla całego 

ciała. Ćwiczenia przy muzyce tak wciągają do 

ruchu, że podczas ich wykonywania zupełnie 

zapomina się o zmęczeniu. Celem areobiku jest 

zatem doskonalenie wydolności fizycznej, układu 

krążeniowo-oddechowego, kształtowanie sylwetki 

przez doskonalenie układu stawowo mięśniowego. 

Za twórcę aerobiku uważa się amerykańską 

aktorkę Jane Fonda, która wylansowała nową formę 

ćwiczeń kształtujących sylwetkę i kondycję fizyczną przy muzyce pod 

nazwą „aerobik dance”. W ciągu wielu lat ta popularna zwłaszcza wśród 

kobiet forma gimnastyki rekreacyjnej była poddawana wielu 

modyfikacjom, dzięki czemu powstają ciągle nowe jej odmiany:  
Ø     hi-low - połączenie ćwiczeń o dużym natężeniu, w szybkim tempie z 

elementami wykonywanymi wolniej i o mniejszym natężeniu, dominują tu układy 

choreograficzne, ćwiczeniom towarzyszą przeboje muzyczne, które 

są przeplatanką stylów muzycznych (hip-hop, rap, pop), 
Ø     step aerobik - polega na rytmicznym wchodzeniu i schodzeniu 

ze stopnia, 
Ø     total body condition (tbc) - ćwiczenia statyczne wykonywane 

powoli z użyciem ciężarków, taśm gumowych, 
Ø     callanetics - ćwiczenia wykonywane w dużej liczbie powtórzeń 

(50-100), celem jest spłaszczenie brzucha, wyszczuplenie nóg, 

bioder i utwardzenie mięśni, 
Ø     streching - ćwiczenia rozciągające, 
Ø     aeroboxing - ćwiczenia o charakterze wytrzymałościowym, 

wykorzystujące podstawowe kroki i ciosy karate i boksu dla osób o 

wysokiej wydolności, 

Ø     body ball - ćwiczenia z dużymi piłkami, wzmacniające mięśnie 

głębokie, kształtujące zmysł równowagi i dające relaks, 

sinning – ćwiczenia przy muzyce z jednoczesnymi ćwiczeniami wykonywanymi podczas jazdy na 

rowerze stacjonarnym. 

Joanna Jarmakowska 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

  
ŚWIETLICOWY KĄCIK NUDZIARZA 

     Zbliżają się deszczowe, pochmurne dni. Coraz 

szybciej zapada zmrok i przez to więcej czasu siedzimy 

w domu. Co robić by się nie nudzić? Oczywiście zajrzeć 

do „ŚWIETLICOWEGO KĄCIKA NUDZIARZA”!!! 

    W tym numerze gazetki zaproponujemy Wam pracę 

plastyczną , którą dzieci ze świetlicy szkolnej już 

wykonały pod opieką p. Ewy Owsik. Do wykonania tej 

pracy potrzebujecie: nieduży kawałek styropianu ( 

wielkość zależy od tego jak dużą pracę chcecie zrobić), 

ścinki materiałów i jedną, dużą wykałaczkę. Materiały 

należy pociąć na małe kawałki. Najlepiej, żeby 

były to koła o średnicy około 3-4 cm, ale mogą 

to też być kwadraty o kilkucentymetrowych 

bokach. Kolejnym krokiem jest zaplanowanie 

tego, jak praca ma wyglądać i delikatne 

naszkicowanie konturów rysunku. 

Najłatwiejsze do wykonania tą techniką wydają 

się krajobrazy. Koła z materiałów należy wbijać 

w styropian wykałaczkami. Pamiętajcie o 

dobieraniu odpowiednich kolorów tkanin! 

     Dzięki pomocy rodziców pracę możecie 

wykonać troszeczkę inaczej. Potrzebny do tego 

jest dodatkowo nożyk do cięcia tapet. Poproście 

rodziców, aby nożykiem ponacinali wam kontury, które wcześniej narysowaliście. Z tkaniny wytnijcie 

kawałek pasujący do konturu (lepiej, żeby był trochę większy) i brzegi materiału wepchnijcie wykałaczką 

w nacięcia. Materiał powinien być lekko napięty. Obetnijcie skrawki tkanin, których nie udało Wam się 

wepchnąć.  

Ewa Skiba 

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

KTO POZNAJE BAŚNIE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ?  

    Od października ruszyła w naszej szkole akcja czytelnicza „POZNAJEMY BAŚNIE KRAJÓW UNII 

EUROPEJSKIEJ” . Nad jej prawidłowym przebiegiem czuwają wychowawczynie świetlicy  pp.: Ewa Skiba, 

Ewa Owsik , Joanna Pacześ - Andrzejewska oraz nauczyciel bibliotekarz p. Dorota Olejnik. 

     Pracowite i pełne gotowości „starszaki” z szóstych klas czytają baśnie milusińskim z klas trzecich. 

Dodatkowo przekazywane są informacje o naszych sojusznikach z UE. Dzieci poznają lub przypominają 

sobie ważne wiadomości o tych państwach, o ich strukturze, symbolach narodowych i dorobku 

kulturowym. W październiku nasi uczniowie mięli  przyjemność słuchać baśni „KNYPS Z 

CZUBKIEM”  francuskiego autora CH. Perrlault. Utwór cieszył się dużym zainteresowaniem. Akcja 

zakończyła się rozdaniem drobnych nagród dla aktywnie słuchających.   

Ewa Skiba 



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

W dniu 28-10-2005 r w naszej szkole odbył się apel dla 
klas I-III pt. „Sport to zdrowie”. 

Apel przygotowali uczniowie klasy Vb (Agnieszka 
Lewandowska, Małgorzata Kwasek, Justyna 

Krosowska, Paulina Gertner, Anna Zakrzewska, 
Natalia Urbańska, Krzysztof Mik). 

Myślą przewodnią przedsięwzięcia było przekazanie 

klasom młodszym wiedzy na temat wpływu aktywności 
fizycznej na zdrowie człowieka. W apelu widzowie brali 

czynny udział poprzez rozwiązywanie sportowej krzyżówki, a także obejrzeli 
przedstawienie mówiące o aktywnym spędzaniu wolnego czasu. 

Pamiętajmy wszyscy, że nie mózg dziecka chodzi do 

szkoły, lecz ono całe. 

gościnnie: Agnieszka Lewandowska 

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

WYCIECZKA KL. V B W OKOLICE TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO 

 O godzinie 6.45 wszyscy czekali na autokar do Tomaszowa Mazowieckiego. W autokarze było głośno i 

słychać było śmiechy. Najpierw pojechaliśmy do szkoły w , której znajdowało się planetarium. Pan 

opowiadał o planetach m.in. o Plutonie,  Marsie, Ziemi, Słońcu, Księżycu. Mówił też o gwiazdach : Która 

to jest gwiazda polarna ? Gdzie jest mały i duży wóz ? itd. Potem pojechaliśmy do Ośrodka Sportowego 

w Spale, gdzie mają treningi wielkie gwiazdy sportowe. Później poszliśmy do parku, gdzie pan Woźniak 

zrobił zdjęcia chłopakom w lokomotywie, Justynie na huśtawce i całej klasie przy żubrze. Następnie 

poszliśmy do małego kościółka, który podobno jest zbudowany bez żadnego gwoździa. Jeszcze później 

pojechaliśmy do Bunkrów w Konewce, gdzie znajdowały się tory kolejowe zbudowane podczas wojny w 

dużym i długim budynku w, którym na jednej ze ścian  znajdowały się zapiski Niemców. W Bunkrze było 

dużo podziemnych korytarzy. Po zwiedzeniu Bunkrów pojechaliśmy do Niebieskich Źródeł , które swą 

nazwę zawdzięczają niespotykanemu kolorowi wody. Wydobywająca się z nich woda jest zabarwiona  na 

kolor turkusowy. Potem pojechaliśmy na kręgle. Wszyscy się świetnie bawili choć nie umieli grać. Później 

pojechaliśmy nad Zalew Sulejowski, gdzie pan Woźniak opowiadał o zaporze , z której wytwarza się 

energię elektryczną .Z zalewu czerpie się też wodę do Łodzi.  Później poszliśmy do baru, gdzie coś 

zjedliśmy i bawiliśmy się na placu zabaw. Potem przyjechał autokar i pojechaliśmy do domu. 

Naszym zdaniem wycieczka była SUPER ! ! !   

Natalia Pyrka 

Agata Ratajczyk 

 

 

 

 



 

 Halloween - jest to zwyczaj, który od niedawna gości także w Polsce-ma zarówno swoich zagorzałych 

zwolenników jak i przeciwników. Jedni robią dyniowe latarnie w których 

drążą otwory tak, aby układały twarze, przebierają się za straszne postacie z 

filmów grozy np. Draculę czy Robbiego Krugera z ,,Koszmaru z ulicy 

Wiązów’’. Czasem urządzają mroczne bale, na których profanują straszne 

stroje czy nawet drinki w barach (to dotyczy tylko barmanów). Inni oburzają 

się z powodu ,,profanacji’’ Święta Zmarłych i nie akceptują anglosaskiej 

tradycji. 

   Tradycja ta nawiązuje do starych rytuałów  wykonywanych przez 

szamanów, którzy tańcząc, krzycząc, używając narzędzi rytualnych lub 

czasem nawet dając ofiary (zwierzęta, owoce, dobytek) próbowali wypędzić 

złe duchy zmarłych z wioski. 

                   Teraz ,,dyniowa tradycja’’ powoli 

osadza się w Polsce. Polacy szybko się z nią 

zapoznali, ale kościół w Polsce jest całkowicie przeciwny tej 

,,maskaradzie’’. Księża uważają, że Hallowen epatuje 

satanizmem.  

W Rzeczpospolitej nie wprowadzono tego zwyczaju. Wiele 

ludzi żyje zgodnie z tradycją oryginalną, czyli chodzi na 

cmentarze, zapala znicze na grobach 

zmarłych i modli się za nich. Szczególnie 

osoby starsze pielęgnują tradycję 

Wszystkich Świętych i zdecydowanie 

sprzeciwiają się Halloween. 

    Halloween jest przede wszystkim świetnym biznesem. 

Producenci potrzebnych do przeprowadzenia tradycji rzeczy 

zarabiają gigantyczne sumy pieniędzy na sprzedaży środków na 

Halloween. Większość młodzieży spędza dyniową tradycję w 

pubach z przyjaciółmi. Oczywiście w barach i pubach również 

tworzy się nastrój typowy dla tego zwyczaju. 

 Miejmy nadzieję, że polska tradycja przetrwa i ten styl na Halloween przejdzie i znowu 

będziemy widzieli młodych ludzi na cmentarzach modlących się lub zapalających znicze... 

Kajetan Wyrzykowski 

 

 

Niewątpliwie interesują nas seriale. Aktualnie najbardziej podoba nam się serial „Niania”, 

który emitowany jest od 10.10. 05 w sobotę o godzinie 20.05 w TVN. Jest to serial 

komediowy, który rozśmiesza nas do łez. Reżyserem serialu jest Jurek Bogajewicz, za 

zdjęcia odpowiedzialny jest Marcin Figurski.  

Panna Frania Maj po utracie posady w salonie sukien ślubnych i po rozstaniu z chłopakiem 

postanawia nie tracić wiary w siebie. Podejmuje prace jako akwizytorka kosmetyków. Szukając 

pierwszych klientów trafia do domu Maksymiliana Skalskiego, słynnego producenta seriali 



telewizyjnych. Maks przyjmuje pannę Franię jako nową opiekunkę do trójki swoich dzieci, które 

niedawno straciły matkę. Niania zaprowadza nowe porządki w nieco sztywnym i nienaturalnie 

ugrzecznionym domu Skalskich. Pełna humoru i energii Frania okazuje się skarbem i 

prawdziwym wybawieniem dla pana domu, oraz świetną opiekunką, przyjaciółką i przewodniczką 

po zawiłych meandrach życiowych dla uzdolnionej Małgosi, sympatycznego Adama i ułożonej 

Zuzi Skalskich. Serial jest bardzo śmieszny, wesoły i optymistyczny. Obejrzyjcie a nie będziecie 

żałować. Polecamy.  

 materiały pobrano: www.niania.pl 

 Monika Kuśmierek 

 

 

HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH 

Historia  

  August II był elektronem Saksonii  
Cesarz Klaudiusz był nieśmiały, wiec nie odważył się zabić swojej żony  

Wars i Sawa zbudowali Warszawę z jednej i z drugiej strony stolicy  
Barbarzyńcy byli bardzo miłymi i uprzejmymi ludźmi  
Powstanie Listopadowe było w listopadzie, a Rewolucja Październikowa tez  

W roku 1863 w Ameryce wybuchła wojna sensacyjna  
Komisja Edukacji Narodowej obejmowała wszystkie dziewczęta  

W XVI wieku Polacy mieli wojsko ciężarne  
Washington był prezydentem Stanów Zjednoczonych, a Lincoln - USA  
Hitler był najgroźniejszym z hitlerowców  

Koń trojański to była zdradziecka sztuka 
Kara śmierci ma charakter nieodwracalny 

Pięta Achillesa to miejsce, które jest wrażliwe na śmierć 
Żeby Kolumb mógł odkryć Amerykę to najpierw musiała być zakryta 
Całemu oddziałowi wojska złożono najserdeczniejsze życzenia ekshumacji  

Duży wpływ na rozwój kultury miał Cyryl i jego metody 
W dawnych czasach chłopi żyli dłużej bo orali sami a nie traktory 

noszą zielone mundury żeby udawać trawę  
Król nosi na głowie czapkę, zwana przez niektórych korona  
Pod bron powołano cala młodzież od 16 do 60 lat  

Skrzydła husarskie ważyły pół metra  
Niewolnicy rzymscy byli używani do najcięższych prac, niektórzy jako nauczyciele  

Na mordy carów państwa Europy patrzyły złym okiem  
Polacy byli waleczni i walczyli w walce o Anglie, walcząc o niepodległość Anglii  

Dokument składał się z trzech części: pierwszej, drugiej i trzeciej  
Mumie służyły jako wkłady do grobów i były robione przez Egipcjan  
W XVI wieku uprawiano wiele roślin, których jeszcze nie znano  

Ludzie pierwotni gdy chcieli rozpalić ogień musieli pocierać krzemieniem o krzemień a pod 
spod podkładali stare gazety 

Dawniej wszystkie prace na roli wykonywano ręcznie za pomocą wołów  
Dzięki seppuku Japończycy mogli pokazać swoje prawdziwe wnętrze  

na podstawie: http://humor.fazi.pl 

 

http://www.niania.pl/
http://www.humor.fazi.pl/

