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Witam Was Kochani jesiennie i refleksyjnie 

               Wg Słownika Języka Polskiego PWN t. 3 Warszawa 1995, wyd.1.  refleksja, 

to „głębsze zastanowienie, zastanawianie się, rozmyślanie nad czymś, rozważanie 

połączone z analizowaniem czegoś, myśl będąca wynikiem zastanowienia się, 

rozmyślania”. Nas interesuje pierwszy człon tej definicji, czyli refleksja jako 

rozmyślanie.  

     16 listopada, czyli już niedługo obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. 

Może warto przy tej okazji zastanowić się, dlaczego mimo wielotorowych działań 

mających na celu wyeliminowanie negatywnego zjawiska jakim jest wykluczenie, wciąż na nowo 

obserwujemy jego występowanie w naszej szkole.  

      Dochodzą do mnie słuchy, że są wśród nas osoby, które czują się pominięte, wyobcowane, izolowane, 

odsuwane od informacji lub wyrzucane poza margines. To bardzo przykre. Postawcie się w sytuacji kogoś 

takiego. Osoba wykluczona o wszystkim co się dzieje w zespole dowiaduje się ostatnia lub wcale, wciąż 

jest pomniejszana jej (tej osoby) rola i działalność, a 

większość  pomysłów  jest bojkotowana…  Może warto usiąść i 

tak na serio zrobić rachunek sumienia i odpowiedzieć sobie na 

pytanie: Czy i ja nie mam w tym swojego udziału? Czy zawiść, 

zazdrość, niedojrzałość, niska samoocena i  kompleksy nie 

przysłaniają mi drugiej osoby i nie pozwalają się cieszyć 

sukcesami bliźnich? Czy może w mojej ocenie inny znaczy 

gorszy?  

         Czy ktoś, kto odstaje od grupy jest wrogiem? A może 

gdyby spojrzeć na to z innej strony  i zamiast zwalczać „innego” 

spróbować poznać go i zrozumieć to kim jest? Niejednokrotnie z 

wyraźną korzyścią dla siebie, ponieważ ktoś kto ma 

inne  postrzeganie świata wnosi coś nowego i do mojego życia. A może czyjś ubogi ubiór czy brak drogich 

gadżetów stanowi dla nas barierę nie do pokonania? A może czyjaś religia działa na nas odstręczająco? 

Warto pokusić się o głęboką refleksję i absolutną szczerość w stosunku dla samego siebie i 

odpowiedzieć sobie na powyższe pytania.  

Do zobaczenia za miesiąc 

Redaktor opiekun 
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Życie jest teatrem cz.4 

Dzisiaj pochylimy się nad historią teatru. Jak 

zapewne doskonale wiecie,  jego początków 

należy szukać już w starożytnej Grecji. Teatr – jak 

niemal każda sztuka, ma swoje źródła w religii, to 

znaczy wykształcił się jako  jedna z form kultu 

religijnego. W starożytnej Grecji były to obrzędy 

ku czci Dionizosa, boga wina, urodzajów oraz 

radości. W ówczesnym teatrze mogli grać tylko 

mężczyźni, dlatego greccy aktorzy nosili maski 

aby odegrać role kobiece. Nosili również koturny, 

dzięki którym wydawali się wyżsi. Co ciekawe – 

kobiety, cudzoziemcy i niewolnicy nie mogli 

uczestniczyć  w przedstawieniach !!!!! Cóż za 

barbarzyństwo. Sztuka teatralna rozwijała 

się  również w starożytnym Rzymie. 

         

     Pierwsze spektakle odbywały się zwykle na świeżym powietrzu (na przykład na zboczach gór), 

najczęściej na terenie poza 

miastem, tak aby jednorazowo 

duża liczba widzów mogła 

podziwiać przedstawienie. 

Spektakle rozpoczynały się 

najczęściej o wschodzie słońca i 

kończyły późnym wieczorem. 

Niejednokrotnie trwały przez 

kilka dni z rzędu. Związane to 

było prawdopodobnie z ideami 

teatru greckiego, które głosiły, 

że sztuka to  przede wszystkim 

radość, przyjaźń i życie w 

zgodzie z naturą. Dla kontrastu 

– najczęściej wystawiane w 

teatrze greckim były tragedie! 

Jednak samo uczestniczenie w – 

jak to dzisiaj byśmy nazwali 

„maratonie teatralnym” było 

idealną okazją do świętowania, biesiadowania i spotkań z mieszkańcami z całej okolicy. (W Atenach 

jednorazowo gromadziło się nawet do 30 tysięcy widzów). Teatr więc był doskonałym 

narzędziem  propagandowym i informacyjnym. W starożytnym Rzymie, który czerpał pełnymi garściami 

z greckich doświadczeń wykształciła się pantomima, czyli spektakl bazujący na grze ciałem i mimiką. 

Starożytni Rzymianie byli również pomysłodawcami kurtyny, którą po raz pierwszy użyto w 56 r. p.n.e. 

Za miesiąc opowiem Wam o teatrze w średniowieczu.   Dorota Olejnik 
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„Wstrzymał słońce, ruszył Ziemię……..” 

czyli z wizytą w Toruniu 

       W piątek 28 października, klasy czwarte wraz z wychowawcami: panią Sylwią Grzeszną i panem 

Tomaszem Klimkiem wyruszyły na wycieczkę do Torunia.  Opiekunów wspierała pani Ewa Owsik – 

kierownik świetlicy.  Podróż trwała około trzech godzin.  Zwiedzanie osiemsetletniego miasta 

rozpoczęlismy  od wizyty w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Na 6 piętrach znajdują się tam liczne 

interaktywne wystawy, gdzie dzieci przez doświadczenie i zabawę mogą poznawać  zjawiska fizyczne  i 

zdobyć  wiele informacji o świecie.  Atrakcją tego miejsca jest Wahadło Foucaulta. Zawieszone na bardzo 

długiej lince, waha się  przewracając co kilkadziesiąt minut ustawione specjalne kołeczki. Powolna zmiana 

płaszczyzny ruchu wahadła względem Ziemi dowodzi jej obrotu wokół własnej osi. 

Zwiedzanie Starego Miasta rozpoczęliśmy od obejrzenia krzywej wieży. Jej odchylenie od pionu wynosi 

1,4 metra na całej wysokości. Tu zrobiliśmy sobie również pamiątkowe zdjęcia klasowe. Następnie 

odwiedziliśmy kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – ogromną gotycką świątynię w 

zabytkowej części miasta. Spacer po starówce prowadził przez takie miejsca jak: pomnik 

Kopernika,  fontannę z żabkami,  ratusz  i dom urodzenia Mikołaja Kopernika.  

Po pysznym obiedzie czekały nas kolejne atrakcje. Byliśmy uczestnikami  warsztatów pieczenia pierników 

w Żywym Muzeum Piernika przy ul. Rabiańskiej 9. Wszyscy uczniowie, po krótkim przeszkoleniu i złożeniu 

odpowiedniej przysięgi,  zostali włączeni w poczet czeladników piernikowych i mogli przystąpić do 

własnoręcznego wyrabiania tych słodkości, pod okiem Mistrza Piernikarskiego i Wiedźmy 

Korzennej.  Swoje toruńskie specjały zabraliśmy na pamiątkę do domu. Wyjątkowy klimat tego miejsca 

tworzą nie tylko zabytkowe wnętrza, stroje, stare receptury i zapachy, ale również piękny  język 

(stylizowany na średniowieczną i XIX-wieczną polszczyznę),  jakim opowiadają  pracownicy. 

Ostatnim punktem  była wizyta w Domu Legend Toruńskich. Tam, w baśniowej atmosferze, 

wysłuchaliśmy wielu legend o Toruniu, a większość  z uczniów miała okazję  osobiście wcielać się w role 

legendarnych postaci. 

Wracaliśmy do Pabianic zadowoleni, zaopatrzeni w  wiele pamiątek  (oraz pierników oczywiście). 

W drodze powrotnej odbył się quiz dla wszystkich uczestników. Pytania dotyczyły zwiedzanych miejsc 

oraz wszystkiego tego, co się działo na wycieczce. Liczyła  się dobra pamięć, spostrzegawczość i uważne 

słuchanie przewodników, a  także szczęście  w losowaniu pytań.  Najlepsze w konkursie okazały się 

uczennice:  Amelia Otto  z kl. 4b oraz Patrycja Maślak z kl. 4a. Gratulujemy. 

Wysiadając z autokaru przed szkołą, niektórzy uczniowie pytali już wychowawców o kolejne 

wycieczki…  Poczekajmy do wiosny… 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia


4 
 

Konkurs o Językach Europejskich 

           W dniu 19.10. 2016 r. po raz drugi w naszej szkole odbył się Konkurs o Językach 

Europejskich, który składał się z części językowej dla przedstawicieli  uczniów klas 4-6 i części 

plastycznej dla uczniów klas 1-6. Uczniowie klas starszych  rozwiązywali różne zadania i odpowiadali na 

pytania konkursowe, które  przepełnione  były wiadomościami o językach Europy. 

Zadania  w części językowej  konkursu  obejmowały: 

- rozpoznawanie  języków, usłyszanych w piosenkach. 

- naukę podstawowych słówek z  języka rumuńskiego na podstawie obejrzanego filmu. 

- odgadywanie nazwy państwa europejskiego na podstawie obejrzanego zabytku. 

- zabawę  w języku angielskim o nazwie „Dashing rain" polegającą na tworzeniu  jak najwięcej słów 

angielskich z wyrazu podstawowego. 

- przygotowanie plakatu na temat wylosowanego wcześniej państwa. 

Zadania w części plastycznej konkursu polegały na przygotowaniu  flagi danego kraju 

angielskojęzycznego dowolną techniką. 

Klasy 1 - flaga Anglii lub Wielkiej Brytanii 

Klasy 2 – flaga Irlandii  

Klasy 3 – flaga  Szkocji 

Klasy 4 -  flaga Walii 

Klasy 5 -  flaga Kanady 

Klasy 6 -  flaga USA 

 Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i kreatywnością. Najwięcej radości dostarczyło dzieciom zadanie 

polegające na dopasowywaniu słów polskich do ich rumuńskich  odpowiedników po obejrzeniu krótkiego 

filmu. Uczestnicy bez problemu poradzili sobie z  odgadnięciem  języków usłyszanych w piosenkach. 

Udało im się również rozpoznać  państwa na podstawie obejrzanych zabytków. Każda klasa włożyła wiele 

trudu w przygotowanie plakatu o danym kraju oraz flagi,  stosując różnorodne techniki, co nie ułatwiło 

oceny powołanemu jury. 

 Wyniki w konkursie językowym: 

I miejsce ex aequo zajęły  klasy:  4b i 6c 

II miejsce: klasa 6a 

III miejsce:  6b 

  

Wyniki  w konkursie plastycznym: 

na poziomie klas pierwszych  - Julia Oleksy zajęła  I miejsce  

na poziomie klas drugich - Kacper Bal a wyróżnienie zdobyła  Gabriela Szubert 
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na poziomie klas trzecich - Wiktoria Szubert i Kinga Wenek 

na poziomie klas czwartych - Amelia Otto 

na poziomie klas piątych - Natalia Grodzka 

na poziomie klas szóstych - Aleksandra Janiszewska. 

  

Konkurs przygotowały i przeprowadziły  nauczycielki języka angielskiego. 

Marta Tomczyk, Małgorzata Kuna 

 

Złota Maska  

   VII Powiatowy Konkurs Recytacji z elementami gry aktorskiej „Porozmawiajmy poezją” ZŁOTA MASKA 

odbył się w środę 19.10.2016r. w Młodzieżowym Domu Kultury. 

      Konkurs polegał na recytacji wierszy polskich z elementami gry aktorskiej. Pojawili się bardzo 

utalentowani uczniowie z różnych szkół podstawowych. Oceniały ich jurorki:  Olga Żukowicz (aktorka) 

oraz Katarzyna Lesisz (reżyserka).  

Do konkursu w kategorii klas IV-VI zgłosiło się 49 uczestników, którzy pokazali  

26 prezentacji. 

Nagrody w występach grupowych: 

1. miejsce - Julia Bednarek, Zuzanna Karbownik, Zuzanna Jeżowska, Aleksandra Zajunc  ze Szkoły 

Podstawowej nr 9 w utworze ,,Nie otwierać''- Michał Daniel Mordarski. 

2. miejsce - Julia Stańczyk, Jagoda Mastalerz, Vanessa Kosecka ze Szkoły Podstawowej nr 9 w utworze 

,,Zdjęcie żyrafy''- Michał Daniel Mordarski. 

3. miejcse - Lena Frontczkowiak, Zofia Szafrańska, Kamil Zawichrowski ze 

Szkoły Podstawowej nr 9 w utworze ,,Bajka o siedmiu kwiatkach głupich''- 

Konstanty Ildefons Gałczyński. 

Nagrody w występach indywidualnych: 

1. miejsce - Angela Budz ze Szkoły Podstawowej nr 5 w utworze 

,,Mucha w szklance wody" - Łukasza Dębskiego 

2. miejsce - Blanka Garbińska ze Szkoły podstawowej w Pawlikowicach w utworze ,,Kaczki'' 

 3. miejsce - Martyna Barłożewska ze Szkoły Sodstawowej nr 5 w utworze ,,Orzeszek'' Igora 

Sikiryckiego. 

Wyróżnienia: 
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1. Nikola Górska, Sandra Górska, Adrian Sencio ze Szkoły Podstawowej w Dutowie w 

utworze  ,,Dusiołek'' - Bolesława Leśmiana 

2. Julia Koryłek, Krystian Guziak ze Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach w utworze ,,Kangurzyca'' 

,,ZŁOTĄ MASKĘ" wygrały dwie siostry Magdalena Reguła oraz Nadia Reguła ze Szkoły Podstawowej nr 

14 w utworze ,,Kompromitacja wieszcza''. 

Wszyscy bawili się świetnie i każdy występ był naprawdę wyjątkowy. 

Gratulujemy naszym koleżankom:  Angeli Budz i Martynie Barłożewskiej !  

Uczennice te przygotowywali do konkursu nauczyciele języka polskiego: pan Tomasz Klimek 

i pani Sylwia Grzeszna. 

 Ola Goclik 

 

Warsztaty kulturowe 

      W październiku do naszej szkoły przyjechał wolontariusz z Algierii – Safiane Kherchaoni. Jest to 

student, który w ramach współpracy z organizacją AIESEC przyjechał do Polski, żeby prowadzić w 

szkołach podstawowych i gimnazjalnych warsztaty kulturowe w języku angielskim. Zajęcia były 

zaplanowane na 5 dni, jednak z nam bliżej nieznanych przyczyn, nasz gość przyjechał do naszej szkoły 

tylko dwa razy. Bardzo żałujemy, ponieważ tego typu zajęcia bardzo urozmaicają pracowitą szkolna 

codzienność. Mamy nadzieję, że w kolejnej edycji projektu wszystko odbędzie się zgodnie z planem. 

 Dzień pierwszy 24.10.2016 

        W poniedziałek przyjechał do naszej szkoły gość z Algierii. Po krótkim przywitaniu, poprosił nas o 

podanie swoich imion. Gdy wszyscy już je podaliśmy, obejrzeliśmy filmy związane z Algierią i Saharą. Po 

ich obejrzeniu, rozmawialiśmy o swoich zainteresowaniach, a następnie pan przedstawił wszystkim 

prezentacje o potrawach i strojach w jego kraju. Pokazał nam swój taniec narodowy i poprosił całą klasę 

o zadawanie pytań. Poszło to dosyć szybko, ponieważ  nie było ich wiele. Zaprosił część naszej klasy do 

zabawy na środek i ustawił tę część uczniów w krótkiego wężyka. Zabawa była podobna do ,,Głuchego 

telefonu”, ale zamiast przekazywania wyrazu za pomocą słów, uczniowie mieli pokazywać kolejnej osobie 

dany przedmiot. Następnie pan zaprosił kolejną część uczniów, włączył muzykę i prosił kolejno uczniów 

do tańca. Było to bardzo zabawne zakończenie lekcji. Cała klasa niecierpliwie czeka na kolejne spotkanie. 

Maja Zdybek - Va 

  Dzień drugi 25.10.2016r. 

      Dziś również lekcje języka angielskiego odbywały się w towarzystwie naszego wolontariusza z 

Algierii. Bawiliśmy się z nim w ,,kalambury'', śpiewaliśmy znane na całym świecie piosenki oraz 

tańczyliśmy do nieznanych nam dotąd melodii. To były ciekawe lekcje. 

Karolina Woźniak - VIa 
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„ Na Złamanie Języka” 

        6 października 2016r. sześcioro uczniów  klas trzecich naszej 

szkoły  wzięło udział w konkursie recytatorskim  „ Na Złamanie Języka” 

zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jana 

Lorentowicza w Pabianicach. W konkursie  występowali  trzecioklasiści 

szkół podstawowych z Pabianic.  

Nasi przedstawiciele  zaprezentowali wiersze:   

Mikołaj Piechowski z kl. 3a  „Komar i homar” Izabeli Mikruty,  

Maja Waszczykowska  kl. 3a  ”Kleszcze” Anny Wojteckiej,  

Julia Warzycha z kl. 3b  „W Śmiecholandii”  Ewy Skorek,   

Julia Niewiadomska z kl. 3c  „Parasol” Marii Konopnickiej,  

Oliwia Jurek z kl. 3d   „Bańkowice Mydlane”  Wandy Chotomskiej, 

 Antoni Ogiński z kl. 3d  „ Chrząszcz” Jana Brzechwy.  

      Dzieci pięknie recytowały i pokazały swój talent artystyczny. 

Oceniane były przez jury pod przewodnictwem pani dyrektor 

biblioteki.  Wybrano trzech najlepszych, pośród których znalazła się nasza uczennica - Julia 

Niewiadomska z kl. 3c zdobywając drugie miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i 

drobne upominki. Na koniec były zdjęcia i wpisy do księgi pamiątkowej. 

 

 

„Piątkowe”  szczypiornistki na „piątkę”! 

W dniu 19.10.2016r. odbyły  się Międzyszkolne Zawody  w Piłkce Ręcznej.  

W zawodach tych startowało 5 szkół podstawowych: SP5, SP1, SP3, SP9, SP14 

Na podium stanęły: 

Pierwsze miejsce - drużyna  SP5 

Drugie miejsce – drużyna   SP14 

Trzecie miejsce – drużyna   SP1 

Nasza "5" wygrała wszystkie mecze. Gra była bardzo zacięta, ale szczypiornistki z 

SP5 nie uległy nikomu. Teraz dwie najlepsze drużyny czeka walka na szczeblu 

powiatowym. 

Zuzia Prochuń 
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Z tarczą czy na tarczy…? 

        W środę 12 października uczestniczyliśmy w zawodach RUGBY. Tego dnia było bardzo zimno i 

mokro. To wyjątkowo trudne warunki do gry. Brak odpowiednich 

butów (korków) mógł zakończyc się wybiciem zębów.Turniej 

odbywał się w Łodzi na orliku jednego z łódzkich gimnazjów. Z 

reprezentacją naszej szkoły w składzie: Piotr Antoniewski, 

Aleksander Ciemnoczołowski, Aleksandra Dudzińska, Michał Grala, 

Mikołaj Michalak oraz Julia Zawierucha, pojechała drużyna 

sąsiedniej  Szkoły Podstawowej nr 1. Wszystkie pięć meczy 

graliśmy w deszczu…  Po rozegraniu wszystkich spotkań, zajęliśmy 

czwarte miejsce, a SP1 - szóste ;) 

PS. W przyszłym roku zawalczymy znów o medal!  

Aleksander Ciemnoczołowski 

  

          Dzisiaj chcę opowiedzieć Wam o tym, jaki ogromny wpływ na zdrowie ma aktywny sposób 

opędzania wolnego czasu. Ruch sprzyja mocnym kościom, pomaga utrzymać prawidłową wagę ciała i 

sprawia, że skóra ma zdrowy, różowy kolor. Aktywność fizyczna poprawia humor, ponieważ pod 

wpływem wysiłku uwalniają się  endorfiny, czyli hormony szczęścia.  

 

          Dodatkowo, po odpowiednio długim i prawidłowo zaplanowanym wysiłku, najlepiej na świeżym 

powietrzu, organizm jest prawidłowo dotleniony, co ma niebagatelny wpływ na prawidłowe 

funkcjonowanie wszystkich organów wewnętrznych oraz mózgu. Jak widzicie – ruch to zdrowie! Nie 

unikajcie lekcji wychowania fizycznego i jeśli tylko jest taka możliwość, wybierzcie sobie najbliższą 

waszym oczekiwaniom dyscyplinę sportu i zacznijcie regularnie trenować.  

      Może to być nawet taniec. Podstawa to systematyczny, dopasowany do możliwości organizmu 

wysiłek. Jeśli po konsultacjach sami ze sobą dojdziecie do wniosku, że nic Was jakoś specjalnie nie 

pociąga, zawsze zostaje energiczny spacer. Jeśli macie możliwość zamiany jazdy tramwajem czy 

autobusem na spacer - nawet przez chwilę się nie zastanawiajcie. Zawsze lepszy będzie spacer! Nie 

zapominajcie również o kilkuminutowej gimnastyce porannej. Prawidłowo przeprowadzona (nie musi 
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trwać dłużej niż 5 min), 

pomoże Wam się 

rozciągnąć, uelastyczni 

mięśnie i doskonale 

rozbudzi, a przy tym 

pomoże ochronić się  przed 

ewentualnymi kontuzjami. 

Naukowo udowodniono, że 

systematyczny wysiłek 

fizyczny podnosi odporność 

organizmu oraz skraca 

czas rekonwalescencji, gdy już dojdzie do infekcji.  

Życząc dużo zdrowia i wytrwałości serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia za miesiąc. 

Wasza Szkolna Pielęgniarka. 
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        Chciałabym polecić interesującą książkę, którą 

niedawno przeczytałam. Jej tytuł to „Awantura o 

Basię”.  Autorem jest Karol Makuszyński. Bohaterka to 

kilkuletnie dziewczynka o imieniu Basia. Opowieść 

zaczyna się tragicznie. Pod kołami pociągu ginie jej 

matka. Początkowo opiekę nad dzieckiem  przejęła pani 

doktorowa. Jednak ostatecznie postanowiono odesłać 

Basię do Warszawy. Dziewczynka na szyi miała 

zawieszoną informację na karteczce z adresem dokąd 

ma trafić. Jednak podczas podróży pociągiem, pijąc 

szklankę mleka, zalała częściowo kartkę z adresem. 

Dokąd teraz miała się udać bohaterka? Omyłkowo 

odczytano ul. Chmielna zamiast ul. Zielna. 

Od tego momentu  zaczęły się jej niesamowite przygody 

i awantury... 

 

Jeśli   moja krótka recenzja Was zainteresowała, to polecam  przeczytać tę książkę. 

 Poleca: Weronika Łuczak 5b 

 

 


