
 

 

Witajcie serdecznie w ostatnim numerze „Piątki na Piątkę” 
w tym roku szkolnym. 

      No i doczekaliśmy się upragnionego czerwca. Za chwilkę wymarzone wakacje, a wraz 

z nimi luz, odpoczynek, , wyjazdy, odwiedziny, spacery i wszystko to na co w roku szkolnym 

brakuje czasu a niekiedy tez siły. Wszyscy snujemy plany jak i gdzie spędzić te dwa letnie 

miesiące, aby nabrać sił i chęci do kolejnego roku nauki i pracy. Jesteśmy pewni, że 

wszyscy z nas wspaniale wypoczną i w pełnym składzie spotkamy się 1 września. W dużej 

mierze zależy to od nas samych. Rozsądek i maksymalne bezpieczeństwo to podstawa 

wakacyjnych zabaw i wyjazdów.  W dalszej części naszego periodyku zamieszczamy kilka 

wskazówek  dla wszystkich wczasowiczów. Warto przeczytać i choć niektóre z nich 

zapamiętać!!! 

    Ponieważ ten numer naszej gazetki jest ostatni przed wakacjami, chcemy nim 

wprowadzić Was już w wakacyjny nastrój podróży i przygody. W związku z tym 

zamieszczamy w nim reportaże  z klasowych wycieczek. Nam podobają się wszystkie. 

Zapraszamy do lektury. 

    Zapraszamy również do przeczytania sprawozdania z „Gimnazjady”. Uważamy, że 

impreza była bardzo dobrze zorganizowana i przeprowadzona. No i co najważniejsze – 

wygraliśmy!!! Bardzo miły akcent kończący rok ciężkiej pracy i nauki.  

     Przed nami kolejne z bardzo miłych i rodzinnych świąt – Dzień Ojca. Pamiętajmy o 

naszych tatusiach, którzy choć czasem nie maja dla nas tyle czasu ile byśmy chcieli to  z 



pewnością kochają nas bardzo. P. Paulina przygotowała dla nas przepiękny tekst specjalnie 

na tę okoliczność. Zachęcamy do lektury. 

     To już koniec naszych comiesięcznych spotkań. Wszystkim Wam drodzy koledzy 

życzymy udanego wypoczynku i pięknej pogody gdziekolwiek będziecie, a Wam kochani 

nauczyciele dziękujemy za cierpliwość, dobroć i okazane nam serce...........Do miłego 

spotkania PIERWSZEGO WRZEŚNIA  

REDAKCJA. 

 

 

Poradnik  wczasowicza. 
  

 Oto kilka praktycznych porad dla tych,  którzy zamierzają bezpiecznie i radośnie spędzić 

nadchodzące wakacyjne miesiące. Gorąco polecamy przeczytać i 
starać się zapamiętać  - warto!!!!  

1.   Pamiętajmy by podczas upałów uzupełniać zapasy płynów w 

organizmie. Jest to bardzo ważne, gdyż odwodnienie prowadzi do 

utraty zdrowia a w skrajnych przypadkach nawet życia. Jedynym 

przystosowanym do długotrwałej suszy ssakiem jest wielbłąd. 

Magazynuje on duże ilości wody w tkankach ciała, a zwłaszcza we 

krwi. Wbrew wierzeniom ani w garbie, ani w żołądku wielbłąd nie 

nosi zapasów wody.  

2.      Gdy znajdziemy się już nad wodą, kąpmy się tylko w miejscach do            tego 

wyznaczonych. Najlepiej do pływania przystosowane są ryby – posiadają pęcherz 

pławny, dzięki któremu nie topią się i mogą utrzymywać ciało w bezruchu, więc mogą 

w wodzie odpoczywać. Ponieważ jeśli chodzi o pływanie możemy liczyć tylko na siłę 
własnych mięśni – nie przeceniajmy swoich możliwości. 

3.      Gdy podczas wakacyjnej wędrówki trafimy w góry pamiętajmy o tym, 

że są one dla człowieka nadal bardzo niebezpieczne, a pogoda w 

wyższych partiach zmienia się jak w kalejdoskopie. Najlepiej 

przystosowanym do trudnych, górskich warunków ssakiem jest 

kozica. Jej nogi są bardzo silne, a spód kopyt stanowią elastyczne, 

poduszeczkowate zgrubienia, gwarantujące pewne oparcie na 

gładkim, śliskim podłożu. Pamiętajmy, że tylko kozica może 

bezkrytycznie zapuszczać się w góry - my przed każdym wyjściem na szlak musimy się 

solidnie przygotować, poinformować odpowiednie służby o swoich turystycznych 

zamiarach i przez cały pobyt w górach oprócz nóg nieustannie używać szarych 
komórek. 



4.      Podczas pakowania swojego plecaka lub torby podróżnej nie sugerujmy się 

pogodą, która jest aktualnie za oknem. Wyziębienie organizmu jest równie 

niebezpieczne, co przegrzanie. Ssaki, do których i my należymy są 

stałocieplne, co oznacza, że temperatura ich ciał pozostaje stała bez 

względu na temperaturę otoczenia. Co innego organizmy zmiennocieplne. 

Temperatura ich ciał zmienia się w zależności od warunków klimatycznych. 

Czyli krótko mówiąc, nasz organizm nie jest przystosowany do 

ekstremalnych temperatur ani na plus ani na minus. Trzeba go w zależności 
od potrzeb schładzać lub dogrzewać!! 

5.      Następną niezwykle ważną sprawą jest umiejętność rozpoznawania zagrożeń. Dotyczy 

to zarówno zagrożeń żywiołowych typu pożar, czy powódź, ale także zagrożeń jakie 

stanowią dla nas różnego rodzaju używki (nikotyna , alkohol, narkotyki). Używki mają 

ogromny destrukcyjny wpływ na rozwijający się organizm, a w szczególności na mózg. 

Czy wiecie, że naukowcy udowodnili iż alkohol nie tylko poważnie zaburza 

przekazywanie sygnałów nerwowych w rozwijającym się mózgu, ale też uśmierca wiele 

komórek nerwowych. Brzmi to dosyć przerażająco, więc jak tylko ktoś będzie was 

częstował alkoholem lub inną używką – przypomnijcie sobie jaki wpływ na wasz 
organizm ma uleganie takim słabościom!!!!!   

Teraz po spełnieniu obowiązku ostrzeżenia Was przed czyhającymi 

niebezpieczeństwami z czystym sumieniem życzę Wam : tylko 

pięknej pogody, zawsze dobrego humoru, miłego towarzystwa, wielu 

niezapomnianych wrażeń , niezwykłych przygód i dobrego 
wypoczynku.  

Redaktor opiekun 

 

  

 
   

         Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z reportażami 
z wycieczek klasowych, napisanymi przez wasze koleżanki i 

kolegów. Okazuje się, że wszystkie wyprawy były udane i 
przyjemne. Zachęcamy do lektury. Redakcja postanowiła 

ocenić pracę reporterów- ochotników. W pierwszym numerze 
naszej gazetki w nowym roku szkolnym ujawnimy, czyj 

reportaż spodobał się nam najbardziej. Zwycięskich reporterów 
zaprosimy do współredagowania naszego periodyku. 

SPRAWOZDANIE Z OBCHODÓW DNIA DZIECKA W KLASACH I - III 

Na tak wesoły i radosny dzień wszyscy dawno czekaliśmy.  

Dzień Dziecka uczniowie klas I-III świętowali już od rana. Co prawda pogoda pozwoliła 

tylko na średnią porcję lodów, ale za to z całą górą bitej śmietany i czekolady. Tego dnia 



w klasach odbywały się wspólne zabawy i konkursy. Z wielu sal dobiegał gromki śmiech i 

dźwięki muzyki. Na zakończenie wszystkie dzieci obejrzały spektakl teatralny pt. 
„Skrzydlate marzenia”           

Szkoda, że następne takie zajęcia „na luzie” dopiero za rok. 

gościnnie p. E. Chrzęst   

 

SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI SZKOLNEJ kl. Vb i IVc          11 – 13 maja 

Do wyjazdu szykowaliśmy się już tydzień wcześniej, wszyscy byliśmy bardzo 

podekscytowani wyjazdem. Jechaliśmy my - kl. Vb i kl. IVc, opiekunami byli: p. Dariusz 

Sauter, p. Joanna Jarmakowska, p. Lidia Golewska i p. Ewa Owsik. 

         W dniu 11 maja o godzinie 545 spotkaliśmy się pod szkołą. Wyruszyliśmy o godzinie 

600, gdy dojechaliśmy było około godziny 1200. Pan Sauter i pani Golewska zaczęli wybierać 

dla nas pokoje. Po skończeniu wybierania rozeszliśmy się i rozpakowaliśmy. Po około 30 

minutach poszliśmy na pyszny obiadek przygotowany  przez  bardzo miłe kucharki. Po 

zjedzeniu obiadku  poszliśmy do pokoi, trochę odpocząć po podróży i przygotować się do 

wyjścia na Gubałówkę. Na samym początku wędrówki szliśmy spokojnie i wolno. W 

pewnym momencie zaczął padać grad, przyśpieszyliśmy tępa i po wejściu zjechaliśmy z 

Gubałówki wyciągiem, dojechaliśmy na Krupówki. Tam mieliśmy 40 minut czasu dla siebie, 

mogliśmy kupić pamiątki lub coś zjeść. Na Krupówkach pojawił się pan, który miał trochę 

dziwny rower, za przejażdżkę  płaciło się 5zł, ale jeśli ujechałoby się bez żadnych potyczek 

to dostawało się 50zł, lecz nikt nie wygrał pieniędzy, ponieważ kiedy kierownica  skręcała 

w lewo to rower jechał w prawo i na odwrót. Po powrocie z Krupówek Paulina Drobniewska 

biegnąc do swojego pokoju pośliznęła się i potłukła wszystkie swoje pamiątki, Stasi na 

szczęście nic się nie stało. Po tych wrażeniach umyliśmy się i poszliśmy  na kolację. Po 

zjedzeniu posprzątaliśmy ze stołów  i dziewczyny poszły do pokojów, chłopcy grali w ping-

ponga na stole na którym  położył się Kuba i przewrócił się razem z jedną połową stołu. Po 

tym wszystkim była dyskoteka na którą nikt nie przeszedł.  

         Na drugi dzień nikomu nie chciało wstać na śniadanie, bo późno poszliśmy spać. Po 

zjedzeniu śniadania udaliśmy się przygotować się do wędrówki nad Morskie Oko. Była to 

długa i męcząca droga. Kiedy już doszliśmy mieliśmy godzinę na odpoczynek. Niektórzy 

poszli do schroniska aby coś zjeść , a inni nad staw, aby przyjrzeć mu się z bliska. Jak 

wracaliśmy wszyscy robili sobie zdjęcia na tle dwu metrowego śniegu. Było zabawnie, w 

obie strony przeszliśmy 20 km . Po powrocie z Tatrzańskiego PN mieliśmy ognisko, przy 

ognisku przedstawiliśmy skecze i scenki, które musieliśmy wymyślić  po powrocie z 

Morskiego Oka. I miejsce zajęła scenka z oscypkami. Po tej zabawie poszliśmy do pokoi 

myć się i odpocząć. O godzinie 2200 wszyscy byli w swoich pokojach, ale słychać było z nich 

śmiechy i rozmowy. Na trzeci dzień zjedliśmy śniadanie i poszliśmy do Jaskini Mroźnej 

znajdującej w Dolinie Kościeliskiej. Szliśmy najtrudniejszym szlakiem –czarnym. Kiedy 

doszliśmy  do jaskini byliśmy zmęczeni i czekaliśmy na swoją kolej. Jaskinia miała około 
480 metrów, musieliśmy pokonać 8 poziomów. 

1.      Poziom - Cmentarzysko Nacieków 

2.      Poziom – Zwalisko 

3.      Poziom - Biały Chodnik 

4.      Poziom - Komora Złomisk 

5.      Poziom - Wielka Komora 

6.      Poziom - Sabałowe Jezioro 

7.      Poziom - Sala Pochyła 
8.      Poziom - Komora Wstępna 



Po wyjściu szliśmy bardzo stromymi schodami, Monikę (koleżanka z klasy IVc) 

bardzo bolały nogi i pani Lidia Golewska wzięła ją na plecy i doniosła do bacówki. Zjedliśmy 

oscypki i wróciliśmy do pensjonatu. Spakowaliśmy się, posprzątaliśmy pokoje i poszliśmy 

zjeść obiad. Po pożegnaniu się z właścicielami pensjonatu wsiedliśmy do autokaru i 

odjechaliśmy. Od pani Marii dostaliśmy na drogę kanapki, jabłka i soczki. W czasie drogi 

powrotnej mieliśmy zorganizowany Quiz, osiem najlepszych osób dostało  nagrody. 

Dojechaliśmy na miejsce około godziny 2200. W poniedziałek na godzinie wychowawczej 

stwierdziliśmy, że było fajnie i że z miłą chęcią moglibyśmy to powtórzyć. 

Basia Drzewosz Vb 

 

SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI SZKOLNEJ kl. IVa i IVb          23 – 25 maja  

              Cała nasza klasa wyjechała o  600 rano. Wszyscy byli zaspani, ale ciekawi nowej 

przygody. Około 1100  byliśmy w Kłodzku, gdzie zwiedzać mieliśmy twierdzę. Było bardzo 

ciekawie, tym bardziej, że zwiedziliśmy również  labirynt. Był w nim bardzo mały 

korytarzyk, którego wysokość wynosiła 90 cm, a szerokość 70 cm. Po zwiedzeniu twierdzy 

pojechaliśmy do Muzeum Zapałek, lecz było zamknięte. Naszą uwagę przykuł pręgierz, 

stojący przed muzeum, zrobiliśmy sobie przy nim zdjęcia, a pan Woźniak przywiązał do 

niego panią Kukiełę. Potem pojechaliśmy do parku w Polanicy, gdzie mieliśmy godzinę na 

obejście go oraz czas, by kupić pierwsze pamiątki. Następnie udaliśmy się do Łeżyc, miasta 

w którym mieliśmy mieszkać. Obejrzeliśmy tam swoje domki, wprowadziliśmy się do nich, 

zjedliśmy obiad i około 900 poszliśmy spać. Rano po śniadaniu pojechaliśmy na Szczeliniec 

Wielki, gdzie przeszliśmy przez labirynt skalny składający się z różnych skał uformowanych 

w m. in. wielbłąda, kołyskę, słonia małpoluda. Najbardziej podobało nam się piekiełko, 

które znajdowało się w dole pomiędzy dwoma dużymi skałami, a na ziemi leżał śnieg.  

Po zwiedzeniu poszliśmy w Błędne Skały. Było to przejście po kładce przez skalne szczeliny. 

Gdy wracaliśmy do autokaru, grupa pana Woźniaka pomyliła szlak, lecz po krótkim czasie 

dołączyli do reszty. Po zwiedzeni Błędnych Skał  pojechaliśmy do Czermnej, do Kaplicy 

Czaszek. Jest to kaplica, która w środku wyłożona jest kośćmi oraz czaszkami ludzi którzy 

zginęli kiedy panowała czarna ospa. Zginęło wtedy 80% ludności Kudowy Zdrój. Później 

pojechaliśmy na basen, na którym były różne atrakcje i rozluźnieni pojechaliśmy na obiad, 

po czym poszliśmy spać. Rano, po śniadaniu wszyscy ze smutkiem musieliśmy się 

spakować i zanieść swoje torby do autokaru, bowiem do hotelu „U ANNY” (taką nazwę nosił 

nasz ośrodek) mieliśmy wrócić tylko na obiad . Najpierw pojechaliśmy do Duszników, do 

Muzeum Papiernictwa, gdzie obejrzeliśmy wystawę pt.: „Duszniki” i poszliśmy obejrzeć co 

kiedyś wykorzystywano jako papier, z czego było to robione oraz zobaczyliśmy jak robi się 

papier ręcznie czerpany. Później pojechaliśmy do parku w Dusznikach, gdzie mieliśmy 

godzinę na pospacerowanie i później pojechaliśmy na obiad. Po obiedzie wracając do 

Pabianic, pojechaliśmy do Złotego Stoku, do kopalni złota znajdującej się na ulicy Złotej. 

Obeszliśmy całą kopalnię, dowiadując się różnych informacji (np. od złota i soli droższe 

były książki), po czym zobaczyliśmy jedyny w Polsce podziemny wodospad. Po wyjściu 

czekały nas różne atrakcje, m.in. można było wspiąć się po linie na wysoką ścianę, można 

było przejechać całą trasę na kucyku, można było przepłukać złoto. Po powrocie do 

autokaru czekał nas konkurs ze znajomości miejsc i obiektów, które zwiedziliśmy podczas 
wycieczki, nagrodą za dobrą odpowiedź był słodki, owocowy lizak.  

Wszystkim bardzo podobała się wycieczka i do domu wróciliśmy z głową pełną wrażeń, ale 

i ze zmęczonymi nogami. Na wycieczce było bardzo dużo atrakcji, były smaczne posiłki i 
cała wycieczka była ŚWIETNA!!! 

Ewelina Lipińska IVa 



 

SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI SZKOLNEJ kl. Va i Vc          18 – 20 maja 

18 maja 2005 r. o godzinie 6.00 zebraliśmy się przed szkołą i wyruszyliśmy na trzydniową 

wycieczkę. 

     Pojechała prawie cała moja klasa i kilkanaście osób z innej klasy – razem około 48 

dzieci. Opiekę nad nami sprawowały cztery panie : 

- Beata Florczak-  

Sylwia Łaguniak 

- Paulina Dziubczyk 

-  Joanna Pacześ – Andrzejewska 

Trasa wycieczki wiodła  przez Kraków, Zakopane, Wieliczkę i Ojców. 

          Pierwszego dnia udaliśmy się do dawnej stolicy Polski – Krakowa. Na miejscu byliśmy 

około południa. W drodze na Wawel przeszliśmy ulicą Franciszkańską i na chwilę 

zatrzymaliśmy się pod słynnym oknem papieskim.    Dalej poszliśmy do katedry. Tam 

zwiedziliśmy królewskie sarkofagi oraz grobowce słynnych Polaków – A. Mickiewicza, I. 

Słowackiego, I. Piłsudskiego i innych. Pan przewodnik bardzo ciekawie o nich opowiadał. 

Weszliśmy też na wieżę, gdzie znajduje się ogromny dzwon Zygmunta. Każdy pomyślał 

sobie życzenie i dotknął serca dzwonu. Następnie wyszliśmy na dziedziniec. Później 

przeszliśmy na Rynek Starego Miasta. Wysłuchaliśmy hejnału, a następnie odwiedziliśmy 

przepiękny Kościół Mariacki. Potem poszliśmy do sukiennic aby kupić sobie pamiątki. 

Ponieważ dzień się kończył, wróciliśmy do autokary i pojechaliśmy do Gliczarowa 

Górnego.  Tam mieliśmy wspaniałe ognisko z pieczeniem kiełbasek. Pełni wrażeń późną 

nocą poszliśmy spać. 

     Następnego dnia musieliśmy wcześnie wstać, bo czekał nas wyjazd w Tatry. Na początku 

była kiepska pogoda, padał najpierw deszcz, a potem śnieg, ale później się wypogodziło. 

To nie przeszkodziło nam w spacerze do wodospadu Siklawa. Zrobił on na nas ogromne 

wrażenie. Potem zeszliśmy do Zakopanego. Spacerowaliśmy po Krupówkach, gdzie można 

było wydać trochę pieniędzy i potargować się.     Kiedy kupiliśmy już pamiątki, czekała nas 

kolejna atrakcja -  zwiedzanie góralskiej chaty. Góral, który nas tam przywitał, opowiedział 

nam wiele ciekawych śmiesznych historii. Sporo się dowiedzieliśmy, jak kiedyś żyli 

górale.    Na zakończenie dnia panie pozwoliły nam zorganizować dyskotekę. Zmęczeni, 

ale zadowoleni poszliśmy spać. Zanim jednak usnęliśmy na dobre, poszaleliśmy jeszcze w 

pokojach. 

    Ostatniego dnia wycieczki znów musieliśmy wcześniej wstać. Po śniadaniu pojechaliśmy 

do Wieliczki. To przepiękna kopalnia soli. Zwiedzaliśmy ją około dwóch godzin. Z 

zainteresowaniem słuchaliśmy opowieści przewodnika. W kopalni zjedliśmy tez obiad, a po 

nim udaliśmy się do Ojcowskiego Parku Narodowego. Tam odwiedziliśmy grotę, w której 

podobno ukrywał się król Władysław Łokietek, dlatego nazwa się „Grota Łokietka”.  Bardzo 

mi się tam podobało, chociaż porządnie zmarzłem. Panuje tam bardzo niska temperatura 

– około 7 stopni, a ja miałem na sobie podkoszulkę i nie zabrałem bluzy. Po południu 

nadeszła pora powrotu do Pabianic. Na miejscu byliśmy około 23.00 Taka wycieczka bardzo 

mi się podobała, mimo że następnego ranka okazało się ze jestem chory. Mam nadzieję, 

że na taką fajną wycieczkę jeszcze kiedyś pojadę. 

 Tomasz Kociołek kl. Va 



 

SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI SZKOLNEJ kl. VIa      2 - 4 czerwiec 

 Dzisiaj nikomu nie chciało się uczyć. Wszyscy żyli jeszcze chwilami spędzonymi w górach 

-Ach, jakże było cudownie! – wzdychała Aneta. 

-Nie chce tego słuchać! Przestańcie wspominać, bo nie mogę ochłonąć i skoncentrować 

na matematyce. 

Cały czas myślę o wycieczkach, o trudach przy wchodzeniu i schodzeniu i o wszystkim, co 

ma choć trochę wspólnego z pensjonatem w Małym Cichym, w którym mieszkaliśmy....-

Ja nie mogę zapomnieć krajobrazów znad Morskiego Oka i .... pieczonej kiełbaski nad 

ogniskiem – szepce sam do siebie Daniel. 

-Uspokój się, bo zaraz dostaniemy jedynkę, ja też myślę tylko o wycieczce. W nocy śnił 

mi się cudowny krajobraz z Gubałówki. Lśniące w słońcu góry, porośnięte lasami. Aż, 

żałowałem, że się obudziłem. Czułem, że byłem tam po raz drugi – wzdychał Chrystian. 

-Proszę żeby było cicho! – przywołała nas do porządku pani nauczycielka. 

Wspomnienia minionych dni były jednak silniejsze od rzeczywistości. Właśnie przed 

moimi oczami stanął widok Jaskini Mroźnej. Poczułem chłód wody z górskiego strumienia, 

i zapach wędzonych oscypków. Nawet mowy nie było o rozwiązywaniu zadania z 

matematyki. Może lepiej żeby była to historia, bo wtedy wspomnienie z Wawelu byłoby 

bardziej na miejscu. Chociaż w Krakowie spędziliśmy też miło czas w przepięknym i 

bardzo nowoczesnym Parku Wodnym. 

I tak nie wiadomo kiedy minęła pierwsza lekcja. Przed nami jeszcze cztery i na pewno nie 

będziemy myśleć o niczym innym tylko o Małym Cichym. 

 

TO NAS INTERESUJE 

          20 maja 2005 uczniowie klasy II a postanowili praktycznie przygotować się do Dnia 

Mamy i uczyli się robić kanapki. Dzień wcześniej p. Beata podzieliła dzieci na pięć grup i 

rozdzieliła zadania. Każde dziecko miało przynieś inny składnik do kanapek i inne narzędzie 

kuchenne. Już od rana w klasie wrzało, jedni myli produkty, inni smarowali kromki chleba 

masłem, jeszcze inni układali fantazyjne wzory z przyniesionych pomidorów, ogórków, 

papryki...... 

Dzieciaki napracowały się solidnie – ale efekt był niesamowity. Wiosenne kanapki były 

kolorowe, śliczne i wesołe. Nawet największy niejadek skusiłby się na skosztowanie. Dzieło 

rąk i pomysłowości uczniów klasy IIa oceniał p. dyrektor (niestety tylko wizualnie ) oraz 

panie z administracji szkolnej i panie ze świetlicy. Pochwałom nie było końca. Redaktor 

opiekun zastanawiała się tylko ile mam dostało w swoje święto kanapki wykonane przez 

własne dziecko... 

Aby choć trochę wczuć  się w nastrój i atmosferę „dnia kanapkowego w IIa” zapraszamy 

do obejrzenia fotoreportażu.  

http://sp5pabianice.szkoly.lodz.pl/fotografie/kanapki.2a/index.htm
http://sp5pabianice.szkoly.lodz.pl/fotografie/kanapki.2a/index.htm


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

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  XI DNIA EKOLOGII  

   Dzień Ekologii został zaplanowany w tym roku w dniu 10. 06. 2005r. w formie szkolnego 

rajdu ekologicznego na terenie Leśnictwa Rydzyny należącego do Nadleśnictwa Kolumna. 

Rajd odbył się w zaplanowanym terminie. W rajdzie wzięło udział 393 uczniów naszej szkoły 

oraz 37 osób opieki (nauczyciele i rodzice).  

  Zajęcia terenowe trwały dla poszczególnych klas ok. 4 godzin, a dla całej szkoły 8,5 

godziny. Uczniowie byli dowożeni na miejsce startu specjalnie do tego przeznaczonymi 

autokarami należącym do firmy transportowej Stanisława Szczesio. Koszt przejazdu 

każdego dziecka ponieśli rodzice w wysokości 3zł. Wyjazd i przyjazd kolejnych klas odbywał 

się według opracowanego harmonogramu. W pierwszą stronę nie było oczekiwania na 

przejazd, w powrotną – ze względu na zbyt szybkie zjechanie jednego autokaru z trasy, 

niektóre klasy musiały poczekać na przejazd. I tak ostatnie klasy – V a i VI a zamiast o 

godzinie 15, były przed szkołą pół godziny później. Dla zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniów na punkcie sprawnościowym obecni byli wolontariusze z pabianickiego oddziału 

PCK, a na miejscu startu i mety pielęgniarka szkolna. Nad przebiegiem rajdu czuwali też 

pan Dyrektor szkoły, Jerzy Kaczmarek i pani Dyrektor Urszula Gajewska. Każda klasa była 

zobowiązana do posiadania apteczki z lekami i środkami opatrunkowymi. Dodatkowo na 

starcie obecni byli przez jakiś czas pracownicy Straży Miejskiej, którzy uatrakcyjnili rajd 

pokazem tresury psów. Godziny wyjazdu, wyjścia na trasę, przyjścia na metę oraz powrotu 

pilnowały zobowiązane do tego osoby – nauczyciele: p. S. Łaguniak, B. Florczak , A. Zieja. 

   Rajd odbywał się na trzech trasach pieszych –najkrótszej dla klas I – II, średniej dla klas 

III - IV i najdłuższej dla klas V - VI. Uczniowie uczestniczący w rajdzie startowali w odstępie 

ok. 10 minut. Wszystkie klasy zostały wyposażone w informację wstępną nt. zachowania i 

przebiegu rajdu, mapki z zaznaczonymi trasami i stanowiskami, opisy trasy rajdu oraz 

koperty z zadaniami do wykonania na kolejnych punktach kontrolnych a także worki na 

śmieci. Przed wyjściem na trasę każda klasa była dzielona na pięć grup, w których 

wykonywano zróżnicowane dla poszczególnych grup zadania. Zadania były też 

dostosowane do poziomów klas. W czasie rajdu realizowano oprócz zadań o treści 

ekologiczno – leśnej, zadania zawierające elementy ratownictwa i obrony cywilnej oraz 

wychowania komunikacyjnego. Wszystkie klasy kończyły rajd w jednym punkcie, miejscu 

parkingowym w Rydzynach. Tutaj na uczestników rajdu czekał posiłek – bigos, 

przygotowany przez kuchnię szkolną.  Termosy (wypożyczone na ten dzień z Hufca 

Pabianice) z posiłkiem i naczyniami zostały przewiezione autokarem jednym z kursów. 

Uczniowie z klasy Va zajęli się przeniesieniem pustych kotłów, worków ze śmieciami i 

uprzątnięciem parkingu po rajdzie. Nad wydawaniem posiłków czuwały wychowawczynie 

ze świetlicy – p. J. Pacześ -  Andrzejewska i p. E. Owsik. Za pieniądze otrzymane z funduszy 

Rady Rodziców i ze zbiórki kasztanów  zakupiono serwetki, talerzyki, papier wizytówkowy 

na dyplomy, koperty do pakowania zadań i papier ksero, środki opatrunkowe 

oraz  nagrody. Na mecie dzieci oddawały wykonane zadania organizatorom i 

przeprowadzona była ewaluacja wśród uczniów, uczestniczących w rajdzie rodziców i 

nauczycieli. 

   Opiekę wychowawczą dla dzieci oczekujących na wyjazd i po ich powrocie oraz dla tych, 

które nie mogły uczestniczyć w rajdzie pełniła wychowawczyni świetlicy. 

   16. 06.2005r. w szkole, na czwartej i piątej godzinie lekcyjnej odbyło się podsumowanie 

Dnia Ekologii. W podsumowaniu rajdu wzięły udział wszystkie klasy z wychowawcami.  

   Zadania ocenione zostały przez organizatorów według ustalonego wcześniej klucza 

rozwiązań i punktacji. Zostały wręczone nagrody i puchary dla klas, które uzyskały 

największą ilość punktów:  



W pionie klas IV- VI zwyciężyły klasy: 

I miejsce – klasa IV b 

II miejsce – klasa V c 

III miejsce – klasa V a  

W pionie klas I - III zwyciężyły klasy: 

I miejsce – klasa II c 

II miejsce – klasa I a 

III miejsce – klasa II b 

  Za pierwsze miejsce klasy otrzymały przechodni puchar oraz piłki i apteczkę, za drugie – 

piłki, nagrodą za trzecie miejsce były apteczki dla klas. Poza tym każda klasa otrzymała 

pamiątkowy dyplom za uczestnictwo w rajdzie. 

   Wszyscy wspomagający organizację rajdu ekologicznego (p. leśniczy z Leśnictwa 

Rydzyny, p. Aleksander Powalisz, pabianicki oddział PCK, Hufiec Pabianice) otrzymali 

podziękowania w formie dyplomów przygotowane przez organizatorów Dnia Ekologii. Tak 

wygląda oficjalna wersja sprawozdania. Mniej oficjalne relacje spisane na gorąco były 

niezwykle entuzjastyczne. Wszystkim nam bardzo podobało się maszerowanie po 

rydzyńskim lesie. Niektórzy z nas troszkę się pogubili, ale zawsze czujny i troskliwy p. 

dyrektor przemierzając trasę rajdu na rowerze, wskazywał zbłąkanym właściwą trasę. 

Wrażeń było, co niemiara! Udzielaliśmy sobie nawzajem (oczywiście tylko i wyłącznie w 

ramach ćwiczeń) pierwszej pomocy przedmedycznej. Rozpoznawaliśmy liście z wybranych 

drzew i w poszczególnych konkurencjach doskonaliliśmy swoja wiedzę przyrodniczą. Rajd 

przebiegał w miłej i wesołej atmosferze. Wszyscy cali i zdrowi dotarliśmy na metę, gdzie 

czekał na nas bardzo smaczny bigos ugotowany przez panie kucharki z naszej szkoły. 

Mamy taki świetny pomysł aby lekcje w terenie odbywały się najlepiej codziennie, 

obawiamy się jednak, że ta propozycja nie znajdzie aprobaty ani  u naszych rodziców ani 

u  nauczycieli.............. wielka szkoda. Ale co tam – za rok znowu pójdziemy na rajd i 

znowu będziemy się świetnie bawić. 

        GALERIA ZDJĘĆ     Wersja oficjalna – (gościnnie) B. Florczak 

Wersja  „z przymrużeniem oka” - redakcja 

 

 

Bóg stworzył ojca  

     Kiedy dobry Bóg zajmował się tworzeniem ojca, wykonał najpierw konstrukcję dosyć 
wysoką i potężną. 

Ale pewien anioł, który znajdował się akurat w pobliżu powiedział: 

-         Ojejeku, a co to za ojciec? Jeśli dzieci uczyniłaś tak malutkie, jak dziurki w serze, 

dlaczego robisz tak potężnego ojca? Nie będzie mógł grać w warcaby dopóki nie uklęknie. 

Nie utuli dziecka do snu bez zwijania się w kłębek, ani nawet nie ucałuje bez składania się 
w pół. 

Bóg uśmiechnął się i odpowiedział: 

http://sp5pabianice.szkoly.lodz.pl/fotografie/dzien.ekologii/index.htm


-         Masz rację, ale jeśli uczynię go mniejszym, to dzieci nie będą miały nikogo, na kogo 
będą mogły patrzeć zadzierając w górę głowę. 

Kiedy potem lepił jego dłonie, uczynił je dosyć dużymi i silnymi. 

Anioł przechylił głowę i z dezaprobatą powiedział: 

-         Ojejku, jak takie olbrzymie ręce będą mogły zawiązać dziecku kokardkę, zapiąć lub 
odpiąć guzik, zapleść warkocz albo wyjąć drzazgę z paluszka? 

Bóg uśmiechnął się i rzekł: 

-         To prawda, ale za to są wystarczająco duże, by pomieścić wszystko to, co można 
znaleźć w dziecięcej kieszeni,  

a jednocześnie wystarczając małe, by pogłaskać go po głowie. 

Bóg właśnie rozpoczął tworzenie dwóch nóg, tak dużych, jakich jeszcze nikt nie widział, 

kiedy anioł znowu wybuchnął: 

-         Tak nie może być! Czy Ty, naprawdę myślisz, że takie dwie barki będą w stanie na 

czas wyskoczyć rano z łóżka, by móc ukoić płaczące dziecko? Czy przeciśnie się on między 
grupką dzieci, bez zmiażdżenia co najmniej dwojga z nich? 

Bóg uśmiechnął się i powiedział: 

-         Nie obawiaj się, będą bardzo dobre. Zobaczysz: utrzymają równowagę dziecka, 

które się z nim bawi w: „jedzie, jedzie pan, na koniku sam…” Będą wypędzały myszy z 
wielkiej chaty i chwaliły się butami, a dużymi na kogokolwiek innego. 

     Bóg pracował całą noc, aby powierzyć ojcu jedynie niewielką ilość słów, ale za to silny 

i budzący zaufanie głos; oczy, które wszystko widzą, ale pozostają spokojne i wyrozumiałe. 
A w końcu,  

po długim namyśle, uczynił ostatnim dotknięciem łzy. Po tym wszystkim zwrócił się do 
swojego anioła z pytaniem: 

-         Czy teraz już się przekonałeś, że ojciec może kochać tak bardzo, jak matka? (Erma 
Bombeck) 

 B. Ferrero, Bóg stworzył ojca, w: Czy jest tam ktoś? Krótkie opowiadania dla ducha, Warszawa 2000. 

  

 

 

halę sportową oraz przy wsparciu władz miasta oraz szkolnych Rad Rodziców, odbyła się 

siódma edycja imprezy pod nazwa „ Gimnazjada ". Pomysłodawcą imprezy, która ma na 

celu integrację uczniów klas VI szkół podstawowych  będących w obwodzie Gimnazjum Nr 



2, jest dyrektor SP5. Impreza ma charakter sportowy i została przygotowana przez 

nauczycieli wychowania fizycznego, w tym przede wszystkim naszej szkoły. Udział wzięli 

przedstawiciele uczniów oraz dyrektorzy szkół podstawowych nr 1, 5, 9 i 13. Uczniowie 

walczyli w 10 konkurencjach, a widzowie i dyrektorzy mieli do wykonania po 3 zadania 

zręcznościowe. Zabawa była wspaniała, zawodnicy walczyli z pełnym zaangażowaniem. Nie 

zawiedli również kibice, którzy okrzykami i transparentami zagrzewali do walki swoich 

kolegów. Ku wielkiej naszej radości,  przechodni Puchar Dyrektora Gimnazjum  zdobyła 

nasza szkoła. Drugie miejsce zajęła SP9, trzecie SP13 a czwarte SP1. Podczas 

zawodów  mogliśmy podziwiać układy taneczne przygotowane i zaprezentowane przez 

formacje taneczne ze szkół  nr 5 i 13. Nie zawiedli również nasi goście honorowi 

:Viceprezydent  Miasta Pabianic p. dr inż. Krystyna Rendecka, Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury i Zdrowia, p. Mirosław Niepsuj oraz kierownik referatu tegoż  wydziału, p. Maria 
Nowak. 

        Dnia 1.06.2005 dzięki uprzejmości władz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, które 

wypożyczyły  

To tyle oficjalnej relacji.  Teraz czas na nasze wrażenia spisane na gorąco. 

      Wyruszyliśmy spod szkoły pod opieką wychowawców o godzinie 8.15. Spokojnie i bez 

przykrych niespodzianek dotarliśmy na miejsce akcji – hala sportowa MOSiR. Zajęliśmy 

miejsca w swoim sektorze i czekaliśmy na rozpoczęcie imprezy. 

Zaczęło się jak u Hitchoocka – najpierw rewelacyjny występ naszych koleżanek z Ia, które 

zaprezentowały taki układ taneczny, że zawodowe tancerki mogą już się bać konkurencji! 

    Kolejne konkurencje zarówno dla zawodników, widowni i dyrektorów szkół były tak 

zaplanowane, że właściwie napięcie rosło z każdą chwilą. Kibice z poszczególnych szkół 

spisali się na medal, no może było tylko zbyt głośno (opinia p. redaktor opiekun). Ale 

przecież po to się kibicuje, żeby nasz zawodnik dobrze nas słyszał, nie? Żeby wiedział, że 
całym sercem i całym gardłem jesteśmy z nim. 

    Najlepszym zawodnikiem wśród dyrektorów okazał się nasz dyrektor , p. J. Kaczmarek. 

My wiemy dlaczego tak się stało. Gdy tylko nasz dyrektor stawał do konkurencji,  sektor 

zajmowany przez widownię z  SP5 dosłownie szalał!!! Jesteśmy pewni, że to nasz doping 

tak zadziałał. 

     Formacje taneczne jeszcze trzy razy umilały nam życie swoimi występami. Podczas, 

gdy zawodnicy odpoczywali, a załoga techniczna przygotowywała następne konkurencje 

dziewczyny z SP1 i SP5 dostarczały nam wrażeń estetycznych w rytm modnej muzyki. 

Fajnie, że Gimnazjada odbywa się w Dniu Dziecka. Jest to dla nas wielka frajda i traktujemy 

ją jako prezent od pomysłodawcy, organizatorów i opiekunów. 

 Największą radość mieliśmy po ogłoszeniu wyników – wygrała „Piątka”, więc okrzykom i 

piskom radości nie było końca. Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy – ok. 11.30 

impreza dobiegła końca i choć niechętnie musieliśmy wracać. Już czekamy na następną 

Gimnazjadę pełni nadziei, że przechodni puchar  Dyrektora Gimnazjum Nr 2 zagości u nas 
na dłużej. 

 

Uroczyste zakończenie  roku szkolnego w świetlicy 

   Do naszej świetlicy  ogromnymi krokami zbliżają się wakacje. Z tej właśnie okazji dnia 

16.06.2005r. odbyła się uroczystość podsumowująca pracę dzieci i nauczycieli w tym roku 

szkolnym. Wśród wielu dostojnych gości była nasza pani wicedyrektor Urszula Gajewska, 

a także nauczycielki p. Dorota Olejnik, p. Renata Adler, p. Beata Florczak oraz  rodzice z 
dziećmi .  



   Na początku wystąpiły dzieci z koła teatralno- muzycznego w przedstawieniu wg Jana 

Brzechwy pt. „Kopciuszek”. Początkowa trema nie przeszkodziła małym artystom w 

przeniesieniu widzów  w cudowny świat baśni. Owacje były głośne , a pochwałom nie było 

końca.  

   Pani dyrektor rozdała dzieciom dyplomy za twórczą pracę w kole teatralno- muzycznym 

oraz za wzorowe wypełnianie obowiązków w świetlicy szkolnej i aktywne uczestnictwo w 
zajęciach.  

  Ostatnim punktem programu był drobny poczęstunek i otwarcie wernisażu prac 

plastycznych uczestników świetlicy. Prawdziwa uczta dla oczu!  Dzieła sztuki dziecięcej 

można  podziwiać do końca roku szkolnego. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!  

  Gościnnie p. Ewa Skiba.  
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