
 

 

 Witam Was kochani październikowo 

           Za nami już dwa miesiące wytężonej pracy i nauki. Zleciało, prawda? 

Czas tak szybko płynie, że ani się obejrzymy, a przyjdą święta Bożego 

Narodzenia, a potem już z górki –  zaczynamy odliczanie do wiosny. I tak na 

okrągło. Każdego roku powtarza się ten sam rytuał. Najpierw czekamy na 

Dzień Nauczyciela, potem na 1 listopada, potem na 11 listopada, następnie 

niecierpliwie odliczamy dni do Bożego Narodzenia i Nowego Roku i tak dalej, 

i tak dalej………..  

           A zastanawialiście się kiedyś jak dużo czasu i energii tracimy na 

OCZEKIWANIE?! Już jakiś czas temu doszłam do wniosku, że to nie ma 

sensu, tym bardziej, że życie to życie i samo pisze swoje scenariusze, nasze 

plany mając w totalnym lekceważeniu. Po głębokiej refleksji postanowiłam 

już na nic nie czekać, tylko cieszyć się każdą chwilą, każdym drobnym 

szczęściem, każdym uśmiechem i życzliwym gestem. Taka postawa nazywa się afirmacją życia, ładnie 

prawda?  

       Cieszenie się drobiazgami, dostrzeganie dobra nawet w tym, co 

pozornie wydaje się niekorzystne, dostrzeganie przyjaciela - nie wroga w 

każdym spotkanym człowieku to niezwykle ważna umiejętność i tak jak 

innych umiejętności,  tego też  można się nauczyć. Proponuję  mały 

trening  - codziennie, tuż przed snem zróbcie „rachunek sumienia” i 

uczciwie- bo siebie nie ma sensu oszukiwać- przypomnijcie sobie wszystkie 

drobne radości i sukcesy mijającego dnia.  

          Ja ten trening nazywam „co dobrego mnie dzisiaj spotkało”, i 

wierzcie mi gdy zaczynam godzina po godzinie przypominać sobie cały 

dzień, okazuje się, że jestem szczęściarą, która spotyka codziennie 

przynajmniej kilku miłych i życzliwych ludzi. Jestem szczęściarą, bo udało 

mi się napisać ciekawy artykuł do naszej gazetki, bo odbyłam miłą rozmowę 

z uczniem, któremu poleciłam swoją ulubioną książkę, do przytulił się do 

mnie pierwszak, bo dziewczynka z trzeciej klasy powiedziała, że lubi 

bibliotekę najbardziej na świecie……… Takie codzienne drobiazgi to 

prawdziwe perełki, które  cierpliwie i systematycznie zbierane tworzą 

mozaikę szczęśliwego życia. Naukę afirmacji zacznijcie już dzisiaj i róbcie to systematycznie, a za 

niedługo przekonacie się sami, że świat wokół nas nagle okaże się piękny i radosny, czego Wam i sobie 

bardzo serdecznie życzę. 



 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

 

           13.10.2015r. tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość ślubowania i 

pasowania uczniów klas pierwszych. Nasi najmłodsi podopieczni przedstawili krótki program 

artystyczny, przygotowany pod opieką wychowawców: p. Beaty Dyły – Fontańskiej (I a), p. Joanny 

Pacześ – Andrzejewskiej (I b), p. Henryka Kurasiewicza (I c) oraz p. Adama Suwalda, który zapewnił 

oprawę muzyczną.  

Emocji nie brakowało w czasie pasowania, zwłaszcza w chwili, gdy Pan Dyrektor podchodził do każdego 

z groźnie wyglądającym ołówkiem. Dzieciaki z niepokojem oczekiwały na ten moment, co widać na 

załączonych fotkach. Delegacja uczniów złożyła kwiaty pod portretem i tablicą upamiętniającą patrona 

szkoły, ks. Grzegorza Piramowicza.  

    W drugiej części spotkania dyrektor podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za 

codzienny wysiłek i zaangażowanie, zwracając uwagę, iż Dzień Edukacji Narodowej  to święto nie tylko 
nauczycieli, ale wszystkich osób związanych z oświatą.  



 

 

 

 

Nagrody Dyrektora otrzymali: p. Beata Florczak, wicedyrektor szkoły, p. Adam Suwald, 

nauczyciel muzyki i plastyki, p. Beata Dyła – Fontańska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, p. 

Janusz Koźlenko, nauczyciel matematyki, p. Henryk Kurasiewicz, nauczyciel edukacji 

wczesnoszkolnej, p. Małgorzata Naumowicz, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, p. Ewa Owsik, 

kierownik świetlicy szkolnej, p. Marta Tomczyk, nauczycielka języka angielskiego, p. Wojciech 
Woźniak, nauczyciel wychowania fizycznego. 

 Gratulujemy! 

 



,,Kanapkowo - smacznie i zdrowo” 

 
 Uczniowie klasy III A i III B  sporo już wiedzą na temat zdrowego trybu życia i potrafią to wykorzystać 

w praktyce.  Mają świadomość, że niezwykle ważne jest to, co jemy. Dlatego włączyli się w działania w 

ramach projektu ,,Warzywa i owoce”, który promuje zdrowe nawyki żywieniowe. 

Trzecioklasiści  postanowili wspólnie przygotować  kanapki  na drugie śniadanie. 

Przynieśli  odpowiednie produkty, wśród których dominowały warzywa, nabiał i ciemne pieczywo z 

ziarnami. Wiele radości sprawiło dzieciom ozdabianie kanapek, które w efekcie do złudzenia 

przypominały rybki, buźki, domki i muchomorki. Na udekorowanych obrusem stolikach pojawiło się 

mnóstwo kolorowych, apetycznie wyglądających kanapeczek, dlatego dzieci z wielkim zapałem zabrały 
się do jedzenia. Wspólny posiłek bardzo wszystkim smakował. 

 



 

   



      Oprócz kanapek z tradycyjnych artykułów spożywczych były też 

przygotowane z mniej znanych produktów, min. z bardzo zdrowej 

quinoa, czyli komosy ryżowej. Ania Pakuła z III B , która użyła jej do 

zrobienia swojego posiłku, opowiedziała o właściwościach tej zbożowej 

rośliny. Komosa ryżowa uprawiana była już w pradawnych czasach 

przez Inków, a obecnie można ją dostać w sklepach z naturalną 

żywnością. Zawiera więcej wapnia niż mleko i najwięcej tłuszczów 

spośród wszystkich zbóż. Jest źródłem żelaza, fosforu, witaminy E i 

witamin z grupy B. Ze  zmielonej na mąkę komosy ryżowej można 

wypiekać chleb i ciasta Przy smacznym posiłku,  rozmowach o 

spożywczych ciekawostkach oraz ulubionych potrawach bardzo szybko 

minął czas, a na stole nie została ani jedna kanapka. To były wyjątkowo 

,,smaczne i zdrowe zajęcia”. Trzecioklasiści już przygotowują kolejne 

działania w ramach wymienionego projektu. Zbierają  ciekawe przepisy 

na pożywne, zdrowe potrawy. Obiecali, że wkrótce najciekawsze z nich 

opublikują na stronach szkolnej gazetki. Czekamy z niecierpliwością! 

Alicja Zieja 

  

 

Sprawnie i bezpiecznie 

 

        15 X 2015 roku w Powiatowej Hali Sportowej przy ulicy św. Jana odbył się „Konkursu 

Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie” organizowany przez Powiatową Komendę 

Policji w Pabianicach. Do X edycji tego konkursu zgłosiło się jedenaście dwuosobowych zespołów z 

pabianickiego powiatu.  

        Wśród startujących byli reprezentanci naszej szkoły z klasy II c – Aleksandra Turek i Kacper 
Szymański. 

        Zawodnicy w pierwszej części konkursu rozwiązywali test wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu 

drogowym i innych sytuacjach życiowych. Drugim etapem konkursu były sportowe zmagania, które 

polegały na pokonaniu toru przeszkód. Wyniki zawodów ucieszyły nasz duet. Gratulacje za zajęcie 
drugiego miejsca Ola i Kacper zebrali od rówieśników z klasy i wychowawczyni Anny Kmiecik.  

Zapraszamy do obejrzenia http://promok.pl/player?id=1966. 

Opiekun zespołu: Henryk Kurasiewicz  

 

RAJD ROWEROWY 

   Dla nas nowy rok szkolny to wiele zmian. Nowi nauczyciele, nowe przedmioty,  ale przede wszystkim 

nowy wychowawca p. Janusz Koźlenko. Aby lepiej poznać nas i naszych rodziców pan Janusz 

zorganizował integracyjny rajd rowerowy. Dnia 3 października o  godzinie 9.00 spotkaliśmy się przed 

szkołą. Wychowawca wytłumaczył nam zasady poruszania się rowerem po drodze , ponieważ nie mamy 

jeszcze karty rowerowej. Wręczył nam i rodzicom kamizelki odblaskowe, abyśmy byli  bezpiecznymi 
uczestnikami ruchu drogowego.  

http://promok.pl/player?id=1966


 

       Celem naszej podróży był plac zabaw i boisko do gry w piłkę nożną w Łaskowicach. Mieliśmy do 

pokonania około 8 km. Gdy dotarliśmy na miejsce chłopcy od razu rozegrali mecz piłki nożnej. 

Dziewczynki bawiły się na placu zabaw. Niewielka ścianka wspinaczkowa cieszyła się dużym 

powodzeniem. Dziewczynki uznały ,że nie będą gorsze od chłopaków i też zagrały w piłkę nożną. Ruch 

na świeżym powietrzu i zabawa w gronie koleżanek i kolegów z klasy to niesamowita frajda. Pod szkołę 

bezpiecznie wróciliśmy około 12. 

Dziękujemy wychowawcy, opiekunom i rodzicom.  
  

Weronika Łuczak  4b.  

 

WOLONTARIUSZE Z TURCJI I EGIPTU  
W NASZEJ SZKOLE 

       W dniach 5 – 9 października br. gościliśmy w naszej szkole dwoje wolontariuszy, którzy przyjechali 

do Polski w ramach projektu „Inspirator” organizowanego przez międzynarodową organizację AIESEC.  

Gośćmi w naszej szkole byli Aya Saqr z Egiptu, studentka weterynarii oraz Orhun Can z Turcji, 

student ekonomii.  



 

 



 

 

 

       W ciągu pięciu dni goście prowadzili warsztaty kulturowe w klasach czwartej, piątych i szóstych w 

ramach lekcji języka angielskiego. Zajęcia odbywały się oczywiście w języku angielskim.  

      Na początku uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialne przedstawiające członków ich rodzin, 

zainteresowania, i miejsca zamieszkania wolontariuszy. Zapoznali się także z mapami pokazującymi 

położenie państw i zdjęciami przedstawiającymi najważniejsze zabytki Turcji i Egiptu. Następnie 

nadszedł czas na pytania . Uczniowie zadawali ich setki: o ulubiony kolor, sport, samochód, jedzenie, 

co im się podoba w Polsce, a co nie itp. Kolejne zajęcia związane już były z prezentacją własną 

uczniów. Każdy uczestnik warsztatów miał za zadanie przygotować własną „flagę”, przedstawiając na 

niej rysunki tego, co dla niego jest ważne, a następnie opowiedzieć o sobie na podstawie tego rysunku. 

Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni z przyjazdu gości oraz naszego poziomu znajomości języka 



angielskiego. Mamy teraz dwoje nowych przyjaciół, a rozmowa w języku angielskim nie okazała się 

taka trudna jakby się wydawało.  

 

WARSZTATY EKOLOGICZNE 

 

         6.10.2015r.  uczestnicy szkolnego koła przyrodniczo – ekologicznego oraz kilkoro uczniów klas 

IV – VI, wzięli udział w warsztatach ekologicznych w ramach projektu pt. „20 lat recyklingu 

aluminiowych puszek po napojach w Polsce“. Zajęcia prowadziła p. Beata Bartosiak z Fundacji 

na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL alu  z Warszawy. Tematyka zajęć 

dotyczyła segregacji odpadów oraz produkcji i odzysku puszek aluminiowych w Polsce. Uczniowie 

dowiedzieli się wielu ciekawych informacji, pogłębiając tym samym wiedzę o selektywnej zbiórce 

odpadów w naszym kraju. Okazuje się, że jesteśmy jednym z przodujących krajów w Europie, jeśli 

chodzi o odzyskiwanie aluminium i ponowne jego przetwarzanie.  



 

 

         Na koniec spotkania każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe magnesiki, zakładki i ulotki 

informacyjne. Warsztaty odbyły się dzięki współpracy z p. Sylwestrem Legiędziem, wiceprezesem firmy 

„EKO-REGION“ z Bełchatowa, która od lat wspiera naszą szkołę merytorycznie i finansowo. Zajęcia 
podobały się uczniom i opiekunowi grupy.  

Sylwia Łaguniak.  

 

DYSKOTEKA SZKOLNA 

       W dniu 16 września br. odbyła się w naszej szkole pierwsza w tym roku szkolnym dyskoteka. Jej 

organizatorami byli uczniowie klasy Va wraz z wychowawcą, p. Wojciechem Woźniakiem i  rodzicami. 

Impreza była bardzo udana. Wszyscy świetnie się bawili, zarówno podczas tańców jak i konkursów, 
takich jak na przykład: taniec na kartce czy śpiewanie piosenki.  



 

 

 

         Jednak  nie tylko uczniowie zmagali się z zadaniami konkursowymi, robili to także nauczyciele. 



To właśnie dla grona nauczycielskiego przygotowany został konkurs pod nazwą: „Jaki to sok”. Trzeba 

było odgadnąć jakie warzywo było dominujące w soku. Konkurs wygrała pani dyrektor Beata Florczak. 

Gratulujemy. 

       W przerwie od tanecznych szaleństw  można było odwiedzić  sklepik, w którym zgodnie z nową 

ustawą o żywieniu w szkołach, sprzedawana była tylko zdrowa żywność. I tak były tam: pyszne rogaliki 

i pierożki z owocami, zdrowe ciasteczka owsiane i ciasto drożdżowe. W kąciku z napojami 
były  serwowane świeżo wyciskane soki i napoje - wszystkie słodzone prawdziwym lipowym miodem. 

Całą dyskotekę uważamy za bardzo udaną i czekamy na następną. 

Aleksandra Janiszewska kl. Va 

 

SPOTKANIE Z PANIĄ ILONĄ OSIŃSKĄ – 

INSTRUKTORKĄ TAŃCA W ZESPOLE  
PIEŚNI I TAŃCA „BYCHLEWIANKA” 

            W dniu 21 października 2015 r.  odwiedziła nas mama naszego kolegi Błażeja - pani Ilona 

Osińska. Jest ona instruktorką tańca w Zespole Pieśni i Tańca „Bychlewianka”. Uczy dzieci i młodzież 

tańca ludowego. 

Na spotkaniu dowiedzieliśmy się, że pani Ilona uczy tańczyć już od 15 lat i sprawia jej to dużą 

przyjemność. Mama Błażeja opowiadała nam o tym, że nauka tańca to bardzo ciężka i wyczerpująca 

praca i trzeba bardzo dużo czasu poświęcać na treningi. Usłyszeliśmy też, że tańce ludowe tańczy się w 

pięknych ludowych strojach, takich jak strój krakowski, łowicki, śląski czy góralski. Błażej był ubrany 

właśnie w jeden z takich strojów – krakowski. Pani Ilona powiedziała, że gdyby dziewczynki zobaczyły 
stroje dla dziewcząt to na pewno by się w nich zakochały. 

            Bardzo ciekawą informacją było to, że „Bychlewianka” koncertuje nie tylko w Polsce, ale 
także poza jej granicami, np. w Grecji, Hiszpanii. 

            Na zakończenie naszego spotkania nauczyliśmy się tańczyć jeden z tańców ludowych – polkę. 

Było przy tym bardzo wesoło. Pani instruktor pochwaliła nas i powiedziała, że bardzo dobrze nam 

poszło. 

            Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające. Kto wie, może kiedyś spotkamy się z mamą 
naszego kolegi na sali treningowej i będziemy tańczyć w zespole? 

Jakub Janiszewski kl. II A 



 

Uczniowie kl.II a  przeprowadzili wywiad z zaproszonym gościem. 

Kuba Grabowski zapytał:  Ile lat uczy Pani tańca ? 

Pracuję w zespole Bychlewianka od 15 lat. 

Wiktoria Rzeszutek : Skąd macie takie piękne stroje? 

Stroje kupujemy, ale przede wszystkim mamy świetną krawcową, która potrafi je pięknie dopasować, 

czasem coś przerobi, dosztukuje, upiększy. 

Stroje pochodzą z różnych regionów Polski z sieradzkiego, opoczyńskiego, krakowskiego, łowickiego. 

Filip Lewandowski : Jak wyglądają buty krakowskie? 

Błażej jest ubrany w strój krakowski, więc ma na sobie także buty z tego regionu. Są długie, czarne, 

skórzane. 

Zuzia Ciszewska: Jak nazywają się tańce, które tańczycie. 

Tańczymy m.in. polkę ,oberka, krakowiaka. 

Mamy w repertuarze tańce  łowickie, lubelskie, śląskie. 

Jako jedyny zespół ludowy tańczymy taniec górali żywieckich. To nasza „perełka”. 

Maja Waszczykowska: Ilu członków liczy zespół? 

Obecnie zespół liczy stu członków + 8 osób kapeli. 

Kuba Janiszewski: Ile lat mają członkowie zespołu? 

Zespół jest wielopokoleniowy 

Najmłodszym członkiem zespołu jest 5 letnia dziewczynka. 

Najstarszy członek ma ponad 60 lat. 
Tańczy również wasz kolega Błażej i jego młodsza siostra. 



 

 

Mikołaj Piechowski: Ile lat istnieje zespół? 

Zespół istnieje 40 lat. 

Wojtek Maurer: Jak długo trzeba się uczyć jednego tańca? 
Są tańce, których można się nauczyć w 15 min, ale np. oberka uczyliśmy się dwa lata. 

Michalina Duniec: Gdzie można zobaczyć wasze występy? 

Występujemy głównie w Polsce, ale także na świecie. Byliśmy w Czechach, Rumunii, Albanii, Grecji. 

Alan Szafrański: Na jakich instrumentach gra kapela? 

Skład kapeli to: akordeon, skrzypce, klarnet, bęben, kontrabas. 

Łukasz Słupski : Jak długo trwa wasz występ? 

Występ trwa dwie i pół godz. 

Kuba Janiszewski : Na tym zakończymy nasz wywiad.  
Dziękujemy, że zechciała Pani przyjąć nasze zaproszenie. 

Małgorzata Naumowicz: Dziękujemy Pani Ilonie – mamie naszego kolegi. 

To była naprawdę piękna lekcja , nie tylko tańca, ale również kultury żywego słowa, tolerancji i 

szacunku dla mieszkańców innych regionów naszego kraju, dla ich tradycji, kultury i obyczajów.  
Podsumowując powiem, że Pani Ilona jest absolwentką naszej szkoły.  

Uczyła się tutaj, kiedy dyrektorem była p.Papiernik  

 

"POROZMAWIAJMY POEZJĄ" 

       Dnia 28 października 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach odbył się   XVI 
Powiatowy Konkurs Recytacji z elementami gry aktorskiej „Porozmawiajmy poezją”. 

http://mdk-pabianice.pl/index.php/startowa/konkursy-artystyczne/167-protokol-z-xvi-powiatowego-konkursu-recytacji-z-elementami-gry-aktorskiej-porozmawiajmy-poezja
http://mdk-pabianice.pl/index.php/startowa/konkursy-artystyczne/167-protokol-z-xvi-powiatowego-konkursu-recytacji-z-elementami-gry-aktorskiej-porozmawiajmy-poezja


        Do konkursu zgłoszono 19 prezentacji (49 uczestników) z 12  szkół w kategorii klas I-III oraz 28 

prezentacji (70 uczestników) z 10 szkół w kategorii klas IV-VI z terenu powiatu pabianickiego. Jury 

oceniało nie tylko dobre opanowanie tekstu,  ale również odpowiednią dykcję, intonację, grę aktorską i 
przygotowane rekwizyty.  

 

Naszą szkołę reprezentowały następujące uczennice:  

Angela Budz  z kl. IVb 

Kalina Gorzkiewicz  z kl. VIa 

Roksana Gacka  z kl. VIa 

Anna Bigoszewska  z kl. VIa 

Daria Kudra  z kl. VIa 

Julia Pisarek  z kl. VIb 
Michalina Nowak  z  kl. VIb 



 

WYRÓŻNIENIE w kategorii klas IV-VI  otrzymała ANGELA BUDZ  z kl. IVb za wykonanie 

wiersza  „Pan Maluśkiewicz i wieloryb” Juliana Tuwima. 

  Uczennice do konkursu przygotowywały się pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego: p. 
Małgorzaty Grzywacz  i  p. Tomasza Klimka 

 

„Aby język giętki powiedział co pomyśli głowa” 

 

       Piąta edycja konkursu „Na złamanie języka”, zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną Filia dla dzieci w Pabianicach, była jak zwykle na bardzo wysokim poziomie. Nie 

przypuszczałam, że zgłosi się aż tylu wspaniale przygotowanych młodych recytatorów. Ja 

prezentowałam przygotowany przez siebie wiersz jako ostatnia, co oczywiście miało niebagatelny 

wpływ na poziom mojego stresu, ponieważ przez ponad godzinę oglądałam doskonałe występy 

pozostałych uczestników. Jednak, gdy tylko wyszłam na scenę i rozpoczęłam swój występ trema 

zniknęła jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Po przerwie, podczas której posilaliśmy się 

słodkościami przygotowanymi przez organizatorów, jury ogłosiło wyniki. Nasza szkoła wypadła 

rewelacyjnie, ponieważ zdobyła drugie miejsce i dwa wyróżnienia. Udział w konkursie to  było 
niezwykłe  przeżycie. Przyszłym trzecioklasistom już z radością polecam udział w nim za rok. 

 
Martyna Barłożewska z klasy IIIb 

 

„Szkolne Kasy Oszczędności 

są najstarszym programem 



edukacji finansowej uczniów 

funkcjonującym już od 80 lat.” 

SKO w Naszej Szkole 

 

      Od września 2012 roku w naszej szkole działa Szkolna Kasa Oszczędności, w skrócie nazywana – 

SKO. Opiekunami SKO są w klasach I – III p. Ranata Adler, a w klasach IV – VI p. Janusz Koźlenko. 

Konta uczniów są prowadzone przez PKO Bank Polski.  

Już w XVIII wieku, w wytycznych jakie utworzyła w 1773r. Komisja Edukacji Narodowej, zauważono 

potrzebę wprowadzenia do programów szkolnych tematyki związanej z oszczędzaniem. Jednak dopiero 

w 1925 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego – Stanisław Grabski wydał okólnik, w którym stwierdza, że dzieci i młodzież należy uczyć 

umiejętności i zasad oszczędzania pieniędzy. Dzięki temu okólnikowi w roku 1935 Szkolne Kasy 

Oszczędności zostały uregulowane prawnie i działały pod kuratelą Pocztowej Kasy Oszczędności 

(dzisiejszego PKO Banku Polskiego). 

 

   

        Po roku 1945 działalność SKO była organizowana na dużą skalę. Idee SKO były realizowane przez 

dostarczanie do szkół materiałów informacyjnych i broszur. Organizowano również konkursy dla szkół i 

uczniów. Działania te spowodowały, że w okresie rozkwitu, SKO funkcjonowało w prawie 24 tysiącach 
szkół podstawowych, średnich i zawodowych, w których oszczędzało kilka milionów uczniów. 

 

Możemy zadać sobie pytanie: Dlaczego ludzie oszczędzają i po co uczyć się oszczędzania?  
Jest kilka powodów dla których warto oszczędzać. 

      Po pierwsze: Ludzie oszczędzają ponieważ nie potrafią dokładnie przewidzieć przyszłości. Nie 

można wykluczyć możliwości, że nasze dochody się obniżą lub zachorujemy i będziemy potrzebowali 



pieniędzy na leczenie. Oszczędności pozwolą nam na funkcjonowanie w okresach niższych dochodów 

lub niespodziewanych wydatków. Jest to tak zwany motyw zapobiegawczy oszczędzania. 

      Po drugie: Ludzie oszczędzają odkładając część bieżącego dochodu na poczet wydatków w wieku 
emerytalnym, aby zagwarantować sobie, po przejściu na emeryturę, odpowiedni poziom życia. 

      A po trzecie: Motywem oszczędności jest zbieranie środków na dobra trwałe lub inwestycje, 
prowadzące do podniesienia naszych przyszłych dochodów. 

Dlatego uczmy się oszczędzać od najmłodszych lat! 

Janusz Koźlenko  

opiekun SKO  

Źródło: 

http://www.pkobp.pl 
 http://zrozumfinanse.pl/poland/portal/wszystko_o/oszczedz_378.htm 

 

Samorządowe ABC…… 

 

Przewodnicząca Radu Samorządu Uczniowskiego  

– Kalina Gorzkiewicz z klasy VI A 

Zastępca przewodniczącej Rady Samorządu Uczniowskiego  
– Kinga Łoboda z klasy VI B 

Poczet Sztandarowy tworzą: 

I skład:     Natalia Rzepkowska z klasy VI B 

Joanna Skowronek z klasy VI B 

Sebastian Majewski z klasy VI VI B 

II skład:    Tatiana Tokarczyk z klasy V B 

Alicja Waszczykowska z klasy V B 

Michał Grala z klasy V B 

 

W skład sekcji porządkowej wchodzą:                    Opiekun: p. Marta Tomczyk 

- Natalia Karczewska z klasy V A 

- Julia Zawierucha z klasy V B 

- Martyna Borowska z klasy V C 

- Paulina Trzanek z klasy VI A 

- Wiktoria Jahn z klasy VI B 

 

W skład sekcji imprezowej wchodzą:                      Opiekunowie: p. Adam Suwald, 

- Aleksander Ciemnoczołowski z klasy V B,                          p. Lidia Golewska 

- Kalina Gorzkiewicz z klasy VI B,                                            p. Paulina Hryniewicz 

- Nadia Retelewska z klasy V C, 

- Kinga Łoboda z klasy VI B, 
- Natalia Rzepkowska z klasy VI A, 

W skład sekcji dekoracyjno plastycznej wchodzą:       Opiekunowie: p. Adam Suwald, 

- Kalina Gorzkiewicz z klasy VI A,                                                    p. Ewa Owsik 

- Aleksandra Mikuta z klasy V B, 
- Weronika Kubik z klasy V C 

W skład sekcji naukowej wchodzą:               Opiekunowie: p. Sylwia Łaguniak 

- Aleksandra Janiszewska z klasy V A,            p. Małgorzata Wójtowicz-Kuna 



- Kinga Łoboda z klasy VI B, 

- Kalina Gorzkiewicz z klasy VI A, 

- Wiktoria Jahn z klasy VI B 

 

Osoby współpracujące z ramienia SU z gazetką szkolną „Piątka na Piątkę”:  

- MichalinaNowak z klasy VI B,  

- Aleksandra Mikuta z klasy V B,  

- Aleksander Ciemnoczołowski z klasy V B,  

-  Karczewska z klasy V A,   

- Aleksandra Janiszewska z klasy Va, 
- Aleksandra Goclik z klasy V A. 

 

Pracowite Świetliczaki 

      Bardzo pracowicie rozpoczęły rok szkolny nasze Świetliczaki. Na samym początku, bo 18.09  przy 

użyciu wyłącznie ekologicznych materiałów, dzieci wykonały swojego świetlicowego pupilka. Piesek ma 

na imię Pimpek i jest prawdziwą świetlicową maskotką.  

   

 19.09  wykonały Plakat Wzorowego Świetliczaka, który dosłownie „świeci przykładem”. 

  21.09. zaczęły  budować delfinarium. Do jego wykonania wykorzystują również wyłącznie ekologiczne 

materiały. Ponieważ to bardzo ambitne i trudne zadanie prace nad budową posuwają się dość wolno, 

ale systematycznie. O wynikach oczywiście poinformujemy. 

 23.09 z okazji Dnia Ziemi świetliczaki wykonały plakat zachęcający do dbania o wspólne dobro 

wszystkich ludzi – o naszą planetę. 

 24.09 dzieciaki urządziły Twister leśny, który jest nie tylko doskonałą zabawą ale i świetnym 

sposobem na przyswojenie sobie podstawowej wiedzy o budowie i mieszkańcach lasu. 



    

 02.10 dzieci miały bardzo ważne zadanie- wykonać podziękowania dla gości – wolontariuszy, którzy 

przez tydzień prowadzili w szkole warsztaty językowe. Oczywiście wywiązały się z zadania koncertowo. 

 05.10 świetlica gościła lekarza weterynarii, który opowiedział dzieciom jak dbać o swojego domowego 

pupilka. Okazało się, że to wcale nie taka prosta sprawa, ponieważ czasami – całkiem 

nieświadomie,  możemy zrobić krzywdę nieprawidłowym postępowaniem z psem, kotem czy 

chomikiem. Jako „żywy model” podczas lekcji weterynaryjnej posłużył pies p. Pauliny Hryniewicz, który 

tego dnia był prawdziwą gwiazdą.  

 23.10 świetlicowi „architekci” rozpoczęli budowę zamków. Planują zbudować całe pałacowe osiedle. Na 

chwilę obecną możemy podziwiać dwie „wykończone pod klucz budowle”. O postępach będziemy 

informować. 

 

  29.10 powstał plakat okolicznościowy o Święcie Zmarłych. Dzieci napisały z czym kojarzy im się to 

święto, rozmawiały również o sposobie wspominania zmarłych w różnych krajach. 

 30.10 Przyszedł czas na zabawy literackie. Świetliczaki postanowiły napisać opowiadanie  i 

własnoręcznie je zilustrować. Tak powstała „Piracka przygoda”, z którą można zapoznać się przy okazji 

odwiedzin w świetlicy szkolnej 

 30.10 odbyły się zajęcia poświęcone agresji i przemocy. Dzieci przeszły prawdziwy test ze znajomości 

podstaw savoir vivre. Rozmawiały na temat zasad współżycia społecznego, kultury osobistej i 

pozytywnego spojrzenia na świat.  



 W listopadzie planują spotkanie z policjantem. Dzieci chcą poznać pracę policjantów oraz zasady 

bezpieczeństwa. Inicjatorką i głównym realizatorem tych pomysłów jest p. Elżbieta Ratyńska, która w 

tym roku dołączyła do grona nauczycielskiego w naszej szkole. To się nazywa „wejście smoka”. 

Gratulujemy pomysłów i czekamy na dalsze projekty. 

 Redakcja 

 

 MIEJSKI RAJD EKOLOGICZNY 

       Dnia 29.09.2015r. odbył się Miejski Rajd Ekologiczny organizowany przez MOK w 

Pabianicach.  Celem rajdu było poznanie miejsc, w których znajdują się w naszym mieście pomniki 

przyrody: kilka bardzo pięknych, starych drzew oraz aleja dębowa.  

 



 

 

        W rajdzie uczestniczyło 6 szkół, a naszą reprezentowała klas VB wraz z wychowawczynią, 

p.  Sylwią Łaguniak i p. Dorotą Stolińską – szkolnym koordynatorem rajdów pieszych. Nasz zespół oraz 

oraz SP1 i SP13 wędrowały  ulicami: Kolbego, Kilińskiego, Zamkową do Muzeum Miasta Pabianic. Druga 

trasa wiodła na koniec miasta, czyli do alei dębowej w okolice szpitala miejskiego. W muzeum był 

pierwszy punkt kontrolny -  krzyżówka przyrodnicza. Dalej trasa wiodła przez Park im. J. Słowackiego, 

gdzie szukaliśmy trzech pomników przyrody. Na nich znajdowały się przyczepione litery, które 

wpisywane po kolei miały utworzyć hasło. Tutaj też wykonaliśmy drugie zadanie konkursowe. 

Następnie szliśmy pabianicką “starówką“ aż do kościoła pw. św. Floriana, w otoczeniu którego 

odczytaliśmy litery na kolejnych trzech pomnikach przyrody i rozwiązaliśmy zadania z trzeciego punktu 

kontrolnego – rozsypankę wyrazową. Jeszcze tylko fotka przy Pomniku Legionisty  i „bulwary“, gdzie 

odnaleźliśmy koleje dwa pomniki przyrody i napisaliśmy dyktando stanowiące czwarte zadanie na 

punkcie kontrolnym.  Z „bulwarów“ przeszliśmy na cmentarz od strony ul. Ewangelickiej i tu znadował 

się ostatni pomnik przyrody.  



        

 

        Kolejna litera uzupełniła hasło: „ZAMCZYSKO“, a my rozwiązaliśmy ostatnie, matematyczne 

zadanie rajdowe. Na mecie, w budynku MOK-u oddaliśmy koperty z bezbłędnie naszym zdaniem 

rozwiązanymi zadaniami, dokończyliśmy zadanie plastyczne - namalowanie na tekturowym pudełku 

rzekotki drzewnej – zwierzęcia prawnie chronionego. Wróciliśmy zmęczeni, ale zadowoleni do szkoły. 

Ostateczne wyniki rajdu nie są jeszcze znane, ale mamy nadzieję, że znajdziemy się w ścisłej czołówce 

pabianickich podstawówek i otrzymamy ciekawe nagrody. Jeśli to nam się nie uda, to i tak mamy 

ciekawe wspomnienia z jesiennego, świetnie zorganizowanego ekologicznego rajdu i wiemy gdzie 
szukać w naszym mieście pomników przyrody.  Cel rajdu został więc osiągnięty. 

Sylwia Łaguniak, opiekun zespołu 

 



WIZYTA W TEATRZE MUZYCZNYM W 

ŁODZI 

     21.10.2015 klasy IIIa i IIIb wraz z wychowawczyniami p. Edytą Chrzęst i p. 

Alicją Zieją wybrały się do Teatru Muzycznego w Łodzi na spektakl pt. „Zorro”. 

      Miejsca wypełnione były po brzegi dziecięcą publicznością. I nic dziwnego, bo 

każdy chciałby zobaczyć muzyczną opowieść o legendarnym Zorro. Gdy podniosła 

się kurtyna na scenie pojawił się na rowerze Dionizy- łowca bajek i piosenką 

zachęcił do obejrzenia spektaklu. Refren śpiewała wspólnie z aktorem cała 

zebrana publiczność. 

        Następnie ujrzeliśmy młodzieńca Diego de la Vegę, który po latach spędzonych w szkole , 

powrócił do domu. W rodzinnym mieście rządy sprawował wówczas okrutny kapitan Monastario. 

Wiadomość o złym kapitanie oburzyła Diego. Postanowił nałożyć na twarz czarną maskę, okrył się 

długą, czarną peleryną i z szablą w ręku stanął jako Zorro w obronie słabszych i pokrzywdzonych. 

          Może wydawać się, że to 

zapowiedź smutnej historii. Przeciwnie. 

Publiczność często reagowała głośnym 

śmiechem, a to za sprawą: grubego, 

nieporadnego sierżanta Garcia, 

sympatycznego służącego Diega 

Bernardo oraz mówiących koni. Dobro 

zwyciężyło zło. Mądrość wzięła górę nad 

głupotą. Zorro pokonał zachłannego 

komendanta, a tym samym zdobył serce 

przepięknej Esmeraldy.  

Przedstawienie wszystkim się podobało. 

Publiczność długo oklaskiwała aktorów. 

Niektórzy zrobili sobie na scenie zdjęcia z Zorro i Esmeraldą. 

W drodze powrotnej pobrzmiewała w uszach hiszpańska melodia ze słowami: Zorro, Zorro, Zorro … 

To była bardzo pouczająca, zabawna i udana wizyta w teatrze. 

Dorota Stolińska 

 

„Bo wypadek to dziwna rzecz. 

Nigdy jej nie ma, dopóki się nie wydarzy.” 

Alan Alexander Milne (z książki Kubuś Puchatek) 

15 listopada 2015 – Światowy Dzień Pamięci o 

Ofiarach Wypadków Drogowych 

         Jak co roku, w trzecią niedzielę listopada jest obchodzony Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach 

Wypadków Drogowych. Wypadki drogowe pochłaniają wiele ofiar. Według statystyk Komendy Głównej 



Policji w roku 2014 zgłoszono 34 970 wypadków drogowych, w których zginęło 3 202 osób, a 42 545 

zostało rannych. W tym roku, w okresie od stycznia do września zanotowano już 24 138 wypadki 

drogowe, w których zginęły 2 064 osoby, a 29 407 osób odniosło obrażenia ciała. 

 

Wypadki drogowe i ich skutki w latach 2012 – 2014 (źródło: www.policja.pl)  

Głównymi sprawcami wypadków drogowych są kierujący pojazdami (około 82%), którzy między 

innymi: nie dostosowują prędkości do warunków ruchu, nie przestrzegają pierwszeństwa przejazdu, 

nieprawidłowo przejeżdżają przez przejścia dla pieszych (rowerzyści) i nie ustępują pierwszeństwa 

pieszemu.  

        Trzeba również zauważyć, że około 9% wszystkich wypadków jest spowodowane przez pieszych. 

Najczęstszą przyczyną wypadków spowodowanych przez pieszych jest: wejście na jezdnię bezpośrednio 

przed jadącym pojazdem, wejście na jezdnię z zza pojazdu (przeszkody), przekraczanie jezdni w 

miejscu niedozwolonym, czy wejście na jezdnię przy czerwonym świetle. Dzieci do 14 roku życia 

uczestniczyły w 3 210 wypadkach. 

Piesi stanowili też najbardziej liczną grupę ofiar wypadków drogowych (około 21%). 

       Pamiętaj, że pieszy w kontaktach z pojazdem jest narażony na znacznie większe 

niebezpieczeństwo niż kierujący pojazdem, dlatego apeluję: 

Nie powiększaj statystyk policyjnych! 

Janusz Koźlenko 

 

 

„Jeść zdrowo każdy może. 

Raz kanapkowo, raz sałatkowo…” 



 

       W przedostatnim tygodniu października klasy drugie przystąpiły do odkrywania w sobie talentów 

kulinarnych. Wykonały  jesienną surówkę „ Samo zdrowie” oraz „Kolorowe kanapki”, które zjadają 

niejadki. Dzieci przyniosły ulubione owoce i warzywa, rozmawiały o ich wyglądzie, smaku, zapachu, 

zawartych w nich witaminach i wartościach odżywczych. Na początku pracy zadbały o higienę rąk oraz 

umyły przyniesione ze sobą produkty.   

 

 

        A wszystko to w ramach szkolnej akcji „Warzywa i owoce w szkole” oraz bloku tematycznego: 

„Polskie smaki”. Kucharzenie sprawiło dzieciom wiele radości, a potrawy przez nie przygotowane mogli 

posmakować wszyscy pracownicy szkoły. Z góry cieszymy się, że to nie jest ostatnia taka akcja, 
ponieważ  nasza szkoła  uczestniczy w projekcie „Zdrowe - nietrudne” 

Renata Adler 



 

 

MOJA ŁEZKA 

          Chciałabym przedstawić Wam moje zwierzątko. To 

chomik dżungarski, którego nazwałam Łezka. Dostałam go od 

rodziców 2 lata temu. Łezka jest biała z charakterystyczną dla 

tego rodzaju chomików ciemniejszą pręgą na  grzbiecie. Ma 

bardzo krótki ogon i prawie niewidoczne łapki. 

Łezka mieszka w dużej, piętrowej klatce, w której ma kącik do 

jedzenia i dużo miejsca do zabawy. 

Moja chomiczka żywi się głównie mieszanką ziaren, nasion i 

orzechów. Bardzo często dostaje też do jedzenia świeże 

warzywa i owoce – najbardziej lubi jabłko. Muszę też pamiętać 

żeby zawsze miała dostęp do wody dlatego co jakiś czas 

napełniam jej poidełko.  

Mając w domu zwierzątko należy pamiętać o tym, żeby nie 

tylko miało ono co jeść i co pić. Musi mieć także czysto w 

swojej klatce. Co tydzień wymieniam Łezce trociny i sprzątam, 
żeby miała czysto. 

      Łezka uwielbia bawić się w drewnianym tunelu, a w nocy 

jest bardzo aktywna i kręci się w swoim kołowrotku. Zabawnie 
wygląda jak podczas jedzenia chomikuje je sobie w buzi.   

Polecam każdemu posiadanie zwierzątka ponieważ można się 
wtedy doskonale uczyć obowiązkowości i odpowiedzialności. 

 Ola Janiszewska kl. Va 

  

  

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziarniak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nasiono


 

 

 

 

 



 

  

 

 

 



 

 

 

          Dzisiaj chcę się podzielić z Wami moją wielką radością i 

satysfakcją płynącą z dobrze wykonanej pracy, dzieki uporowi i 

wytrwałości. Otóż nasza biblioteka wzbogaci się w nowiutkie, 

pachnące jeszcze farbą drukarską nowości wydawnicze, za 

niebagatelna kwotę ponad dwóch tysięcy zł.  

        Huuuura! Już nie mogę się doczekać, kiedy przyjadą 

do nas paczki z książkami. Nie będą to jednak książki 

przypadkowe, tylko takie, o których istnienie w naszej bibliotece 

zabiegaliście. Projekt „Książka moich marzeń” rozpoczął się 

dokładnie rok temu od zorganizowania w szkole wyborów książek.  

 

          Nauczyciele języka polskiego: p. Sylwia Grzeszna, p. 

Dorota Stolińska i p. Tomasz Klimek przeprowadzili w klasach 

tzw. wybory książek. Listy nowości wydawniczych przygotowałam 

w oparciu o katalogi wydawnictw, strony internetowe poświecone 



literaturze, wizyty w księgarniach oraz skonsultowałam z naszą 

byłą uczennicą - Martyną Biszczak, która była dla mnie 

prawdziwą ekspertką preferencji czytelniczych wśród dzieci i 

młodzieży. Ze wszystkich zaproponowanych przeze mnie tytułów 

wybraliście 63 pozycje, które już na dniach staną dumnie na 

półkach w naszej bibliotece.  

         Będą to bajki psychologiczne, powieści obyczajowe, książki 

o wampirach i herosach, poradniki na temat pielęgnacji 

domowych zwierzaczków, książki o lesie, powieści podróżnicze i 

wiele, wiele innych. Mam nadzieję, że zakwalifikowanie się do 

tego projektu i w konsekwencji uzyskanie dotacji na zakup 

książek ucieszy nie tylko mnie ale i każdego z Was. Wierzę w to 

głęboko, że jeśli jeszcze nie doceniacie szczęścia jakie daje 

czytanie, to  stanie się to właśnie teraz! 

Zapraszam po nowości już po 15 listopada! 

 Szkolny bibliotekarz 

 

 


