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WIOSENNIE 

 

 

Życie jest teatrem cz. 8 

        Dzisiaj, zgodnie z zapowiedziami,  zajmiemy się wielką reformą teatru. Idąc za Wikipedią:  „Wielka 

reforma teatru to całokształt przemian w teatrze europejskim na przełomie XIX i XX w. postulujących 

uznanie teatru za sztukę samodzielną i przyznających reżyserowi rolę twórcy teatru – inscenizatora”. 

Zerwano wówczas z tzw. grą na gwiazdę – za ideał uznano grę zespołową. Zerwano z koniecznością 

odwzorowywania realnego świata.  Uznano, że teatr nie musi stosować środków będących iluzją 

zachowań ludzkich, nie musi przedstawiać życiorysów bohaterów i nie musi odbywać się w budynku 

teatralnym. Może za to posługiwać się iluzją i niedopowiedzeniem. Aktor powinien grać emocjami i 

budzić przede wszystkim emocje. Muzyka czy dekoracja to już nie równorzędne składowe teatru, a 

wyłącznie narzędzia do osiągnięcia sukcesu.  Na równi z tekstem postawiono grę ciałem i mimiką, którą 

aktor powinien wyrażać przede wszystkim emocje. Kolejnym,  niezwykle ważnym osiągnięciem reformy 
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jest nawiązanie kontaktu z widzem. Niektórzy 

reformatorzy uznawali, że właśnie możliwość 

nawiązania bezpośredniego kontaktu z widzem, czyni 

teatr miejscem doskonałym -  w odróżnieniu od kina 

czy telewizji. Wówczas powstawały również standardy 

pracy aktora. Głównym orędownikiem postrzegania gry 

aktorskiej jako pewnej całości składającej się z 

możliwości ciała, umysłu, doświadczenia życiowego, 

wspomnień, okoliczności historycznych, wizji reżysera 

oraz tekstu był Konstanty Stanisławski - rosyjski 

reżyser teatralny. Napisał on w 1938 r.  podręcznik 

„Praca aktora nad sobą”, który jest do dziś dnia 

wykorzystywany przez kolejne pokolenia adeptów sztuki 

aktorskiej.  Główne przesłanie Stanisławskiego jest 

takie, że aktor przy użyciu wyobraźni, obserwacji oraz 

własnych doświadczeń  powinien  być wciąż gotowy na 

odbiór wszelkich bodźców płynących zarówno od partnera 

jak i od widza i być gotowym w każdym momencie 

spektaklu zaimprowizować. Dodatkowo aktor powinien 

wszystko co ma zagrać umieć wyobrazić sobie cieleśnie - 

wówczas dopiero będzie wiarygodny dla widza.   

Za miesiąc napiszę o współczesnej sztuce popularnej, o 

teatrze amatorskim i awangardzie w teatrze.  

Dorota Olejnik 

 

 

O diable i cyruliku w  „Arlekinie” 

       Dnia 8 marca 2017 roku uczniowie z klasy III a razem z 

wychowawczynią, p.Małgorzatą Naumowicz pojechali do teatru „Arlekin” 

do  Łodzi na spektakl zatytułowany „O diable i cyruliku”. Ponieważ spektakl 

rozpoczynał się o 9.00 spod szkoły wyjechaliśmy o 8.00. Przedstawienie 

trwało  dwie godziny z piętnastominutową przerwą, podczas której 

mogliśmy coś zjeść lub się napić. Główni bohaterowie spektaklu to: Bóg, 

dwa anioły, diabeł i cyrulik.  Spektakl opowiada o młodym aniele, który 

stara się o swoje pierwsze skrzydła i o posadę w niebie oraz o pomocniku 

diabelskim, który chciał wrócić do piekła, gdyż za karę pracował w 

niebiańskiej kotłowni.  Sprawiedliwy Bóg dał obydwu równe szanse i 

zarządził pojedynek o ludzką duszę, a dokładniej o dusze starego cyrulika. 

Kto  przeciągnie ją na swoja stronę – osiągnie  cel.  Oczywiście dobro 

zwyciężyło! Jeśli chcecie dowiedzieć się w jaki sposób anioł przechytrzył 

diabła wybierzcie się do teatru Arlekin. Serdecznie polecamy, bo to świetne przedstawienie. 
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SZKOLNY KONKURS - PICTURE DICTIONARY 

 

            W trakcie szkolnych obchodów Dnia Wiosny uczniowie naszej szkoły mieli możliwość 

podziwiać wspaniałe prace uczniów przygotowane w ramach konkursu „Picture dictionary” („Słownik 

obrazkowy”). Zadaniem uczniów było napisanie słowa w języku angielskim przy użyciu przyborów lub 

materiałów, które oznaczają to słowo. Ku naszemu zaskoczeniu, oprócz produktów żywnościowych (tj. 

cukier, herbata, kawa, ryż), znalazły się tam też między innymi wyrazy wykonane z korków plastikowych, 

wstążki, folii aluminiowej czy baterii.  

Prawie 70 uczniów klas 1- 6 podjęło się tego niezwykle wymagającego zadania. I tak nauczycielki 

języka angielskiego po długich naradach wybrały najlepsze prace na poziomie każdej klasy. Nie było to 

łatwe, ponieważ wszystkie prace były bardzo pomysłowe i starannie przygotowane.  
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Pierwsze miejsce uzyskali: 

Ryszard Karcz  – klasa pierwsza a – lion (lew) 

Maja Łaguniak – klasa druga c – ribbon (wstążka) 

Kinga Wenek – klasa trzecia c – spring (wiosna) 

Szymon Kopczyński – klasa czwarta b – newspaper (gazeta) 

Natalia Grodzka – klasa piąta b – heart (serce) 

Jakub Gorządek – klasa szósta a – screw (śrubka) 

 Prace wyróżnione: 

Gabriela Szubert – klasa druga a – amber (bursztyn) 

Julia Warzycka – klasa trzecia b – candy (cukierek) 

Aleksandra Michalak – klasa czwarta a – eye (oko) 

Małgorzata Słupska – klasa piąta b – flower (kwiat) 

Aleksandra Janiszewska – klasa szósta a – candles (świeczki) 

Wszyscy autorzy zwycięskich prac otrzymali dyplomy oraz drobne upominki, których sponsorami 

są wydawnictwa językowe Macmillan Education oraz Oxford University Press. Serdecznie gratulujemy 

wszystkim zwycięzcom!!! 

 Nauczycielki języka angielskiego: Małgorzata Wójtowicz - Kuna i Marta Tomczyk 

 

Proza Sienkiewicza w interpretacji uczniów SP5 

             29 marca 2017 roku odbył się finał Szkolnego konkursu recytatorskiego z elementami gry 

aktorskiej. Uczestnicy recytowali utwory pierwszego polskiego noblisty w dziedzinie literatury, 

występując w prezentacjach jednoosobowych, duetach i grupach:  

 1.      P. Antoniewski, kl. VIb,  „W pustyni i w puszczy”. 

2.      M. Barłożewska, kl. IVb, „Ta trzecia”. 

3.      M. Borowska, A. Kościukiewicz, E. Lenard, A. Polc, N. Retelewska, N. Ruta, kl. VIc, „Pan 

Wołodyjowski”. 

4.      A. Ciemnoczołowski, kl. VIb, „W pustyni i w puszczy”. 

5.      E. Gerula, N. Grodzka, A. Kowalczyk, J. Suwald, kl. Vb, „W pustyni i w puszczy”. 

6.      J. Gorządek, K. Janasiak, Z. Koźlenko, I. Skrynnyk, kl. VIa, „Janko Muzykant”.  

7.      Sz. Kopczyński, kl. IVb, „W pustyni i w puszczy”. 

8.      M. Kozakowska, A. Otto, kl. IVb, „Latarnik”. 

       Ocenie podlegały następujące kategorie: stopień pamięciowego opanowania tekstu, wymowa i 

intonacja, interpretacja (umiejętności aktorskie), dobór repertuaru oraz ogólne wrażenie artystyczne. 

Komisja konkursowa - p. Dorota Olejnik, p. Henryk Kurasiewicz, p. Alicja Zieja – wyłoniła dziesięciu 

najlepszych uczestników. Laureatami konkursu recytatorskiego zostali ex aequo: 

Martyna  Barłożewska, Aleksander Ciemnoczołowski, Amelia Otto i Maja Kozakowska. Miejsce 

drugie zajął Szymon Kopczyński, a trzecie Emil Lenard. Wyróżnienia otrzymali: Kacper Janasiak, 

Joanna Suwald, Martyna Borowska i Jakub Gorządek.  
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Wszyscy uczestnicy konkursy wykazali się ogromnym zaangażowaniem oraz udowodnili, że 

współcześni uczniowie nie mają żadnych kłopotów z zapamiętywaniem obszernych fragmentów tekstu. 

Konkurs jest imprezą cykliczną. W przyszłym roku będziemy prezentować utwory Władysława 

Reymonta, w kolejnych latach – innych polskich mistrzów pióra.   

 Sylwia Grzeszna 

 

       Organizacją konkurs zajmowali się nauczyciele języka polskiego: p. Sylwia Grzeszna i p. Tomasz 

Klimek. (tekst, S. Grzeszna; foto: D. Sauter) 

Zapraszamy do galerii zdjęć na portalu FACEBOOK. 

 

SZKOLNE OBCHODY DNIA ŚW. PATRYKA PATRONA 

IRLANDII  

I KONKURS MIĘDZYKLASOWY „FEEL GREEN” – NA 

NAJBARDZIEJ ZIELONĄ KLASĘ 

Zorganizowane w ramach European Spring Day w Szkole 

Podstawowej numer 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach 

  

https://www.facebook.com/pg/sp5pabianice/photos/?tab=album&album_id=586887391517810
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            W ostatni czwartek, tj. 16 marca 2017 r. w naszej szkole zawitały zielone skrzaty, zwane 

Leprechauny. Leprechauny są samotnikami, mieszkającymi w odległych miejscach i zajmującymi się 

wyrobem butów. Mają zawsze przy sobie dwie sakiewki: jedna zawiera srebrną, a druga złotą monetę. 

Leprechauny znają miejsca, w których zakopane są skarby, jakimi często są gliniane naczynia 

wypełnione złotem. Jeżeli jeden z nich zostanie złapany, to zdradzi to miejsce, ale kosztowności nie odda 

łatwo, stąd wzięło się powiedzenie, że skarb leprechauna leży „po drugiej stronie tęczy” (czyli jest nie do 

zdobycia).  

 

         Te mityczne stworzenia przyjechały do nas prosto z Irlandii … a może to byli jednak uczniowie 

naszej szkoły ubrani na zielono, w związku z obchodami dnia patrona Irlandii? 

Tak czy inaczej, w szkole było zielono i wesoło. A każdy uczeń na zawsze 

zapamięta z czym kojarzy mu się Irlandia i jak wygląda flaga tego kraju. W 

czasie kilku przerw w pracowni języka angielskiego można było usłyszeć 

irlandzką muzykę i obejrzeć tradycyjny irlandzki taniec.  

            Uczniowie wchodzący w skład Samorządu Uczniowskiego przeliczyli ile 

osób z każdej klasy ubrało się na zielono i okazało się, że aż 111 uczniów klas 

starszych przyszło ubranych tego dnia na zielono, a zwycięstwo zapewnili sobie 

uczniowie dwóch klas piątych: „a” i  „b”.  

Gratulujemy serdecznie zwycięzcom, ale także uczniom wszystkich klas i dziękujemy 

wychowawcom i rodzicom za pomoc. Teraz wiemy, że każdy uczeń naszej szkoły zapamięta jak nazywa 

się patron Irlandii, jak wygląda flaga oraz z jakimi kolorami kojarzy się wszystkim to państwo. Przecież 

najlepsza nauka to nauka przez zabawę!  
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Nauczycielki języka angielskiego: Małgorzata Kuna i Marta Tomczyk 

 

Piżamowy Dzień Wiosny  
w Szkole Podstawowej nr 5 w Pabianicach 

          W dniu 23.03.2017  r. po raz pierwszy  w naszej szkole odbył się Piżamowy Dzień Wiosny w 

celu rozwijania zainteresowań  artystycznych uczniów, propagowania nauki języka angielskiego oraz 

kultury krajów anglojęzycznych. 

         Zadanie konkursowe polegało  na zaprezentowaniu pokazu mody strojów  piżamowych  w 

kategoriach: najbardziej zabawna, oryginalna, kolorowa piżama. Każda  klasa reprezentowana 

była  przez  czterech  uczniów - trzech  do pokazu mody  oraz komentatora.  

 Kryteria oceniania: 

- kreatywność 

- zgodność z kategoriami strojów 

- przekaz treści 

 

Program imprezy obejmował:  

Wprowadzenie  - zaproszenie do wspólnej zabawy  

Prezentacje poszczególnych klas  

Wspólne śpiewanie amerykańskiej kołysanki  Hush Little Baby  

Ogłoszenie wyników konkursu na najmodniejszą piżamową klasę. Oto wyniki: 
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I   miejsce  - 5a 

II  miejsce  - 6b 

III  miejsce - 4a 

 Ogłoszenie wyników konkursu indywidualnego „Picture Dictionary” 

Ogłoszenie wyników konkursu FEEL GREEN na najbardziej zieloną klasę 

 Myślę, że to spotkanie na długo pozostanie w pamięci naszych uczniów. Planujemy  tego typu imprezę 

na stałe umieścić w harmonogramie uroczystości szkolnych. 

Małgorzata Kuna 

 

Lekcja biblioteczna o Wielkiej Brytanii 

W poniedziałek 6 marca klasa 6c pod opieką nauczycielki języka angielskiego p. Marty Tomczyk 

uczestniczyła w lekcji bibliotecznej na temat Wielkiej Brytanii. Zajęcia odbyły się w Bibliotece dla Dzieci 

i Młodzieży przy ul. Św. Jana.  Na początku obejrzeliśmy prezentację multimedialną i posłuchaliśmy 

opowieści pani bibliotekarki na temat historii, geografii, literatury i systemu politycznego  Wielkiej 

Brytanii. Dowiedzieliśmy się jakie są symbole państw wchodzących w skład Wielkiej Brytanii oraz 

poznaliśmy historię flagi. Po prelekcji, zostaliśmy podzieleni na zespoły dwu lub trzyosobowe i zaproszeni 

do stołu wyłożonego encyklopediami, biografiami i leksykonami na temat Wielkiej Brytanii. Każda grupka 

otrzymała do wykonania inne zadanie – pytanie, na które musieliśmy odnaleźć odpowiedź w 

przygotowanych książkach. Nie było to łatwe, ale wszystkim udało się znaleźć wyjaśnienie. Lekcja była 

bardzo ciekawa i zachęcała nas do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi w książkach. 

 

Matematyka jest królową wszystkich nauk, jej 

ulubieńcem jest prawda, a prostota i oczywistość 

jej strojem. 

Jędrzej Śniadecki 

                         27 lutego nasza klasa 5b obchodziła setną lekcję matematyki. Nasz nauczyciel i 

zarazem wychowawca p. Janusz Koźlenko zaproponował zorganizowanie tej lekcji w sposób inny niż na 

co dzień. Przewodnicząca klasy Asia Suwald zaproponowała quiz matematyczny. Wszyscy uczniowie 

odpowiadali na zadawane pytania dotyczące obliczania w pamięci i szybkiego myślenia. Następnie był 

mały poczęstunek, po którym w rytm muzyki utworzyliśmy węża i wszyscy wspólnie tańczyliśmy. 

Dodatkowym elementem była zabawa w odbijanie kolorowych baloników. W tak sympatyczny sposób 

uczciliśmy lekcję matematyki numer 100. Dziękuję wszystkim uczniom 5b za wspólną zabawę. 

 Weronika Łuczak 5b 
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SZKOLNY DZIEŃ LICZBY >>PI<< 

      Magiczna liczba π, zwana ludolfiną... Choć jej symbol wprowadzony został dopiero w 1706r., to już 

w odległej starożytności biegli w rachunkach uczeni zauważyli, iż średnica i obwód każdego koła 

pozostają wobec siebie w takim samym stosunku. Wykorzystywali go już Babilończycy ponad 4000 lat 

temu... Nauczyciele matematyki, p. Janusz Koźlenko i p. Beata Florczak, w ramach popularyzacji i 

upowszechniania wiedzy matematycznej zaproponowali uczniom zabawę z matematyką i liczbą π. W 

dniach 13 – 17 marca 2017 odbył się tydzień matematyki. Obchody rozpoczęły sie w poniedziałek 

turniejem matematycznym, w którym trzech reprezentantów każdej klasy z poziomu IV – VI 

odpowiadało na pytania testowe. Pytania zostały przygotowane przez Stowarzyszenie Doskonalenia i 

Rozwoju 4improve, a patronat objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zadania były wymagające. 

Wśród 21 uczniów tylko pięcioro 

otrzymało maksymalną liczbę 

punktów. Są to: Kamil Chrzęst, 

Ksawery Gaweł i Adrian Grzelka z 

klasy piątej oraz Tatiana 

Tokarczyk i Kacper Więclewski z 

klasy szóstej. 

Dzień drugi – wtorek – był dniem 

obchodów liczby (Pi). Data 14 

marca zapisana w systemie 

amerykańskim ma postać 3,14 co 

stanowi przybliżenie liczby. Na ten 

dzień każda klasa przygotowała 

okolicznościowe plakaty, które 

zostały rozwieszone na szkolnym 

korytarzu. Samorządy klasowe 

oraz nauczyciele oceniali każdy 

plakat przyznając punkty. W tych dwóch dniach uczniowie walczyli o najlepsze wyniki dla siebie 

indywidualnie i dla swoich klas. 

      Dzień trzeci był poświęcony edukacji ekonomicznej. Dzięki materiałom dydaktycznym 

udostępnionym przez bank PKO BP S.A. w ramach programu SKO (Szkolne Kasy Oszczędności) w 

klasach 4 – 6 zostały przeprowadzone zajęcia, na których uczniowie mogli usłyszeć o pochodzeniu 

pieniądza, ocenić, czy pieniądze są nam potrzebne oraz dowiedzieć się jak działają banki. 

W czwartym dniu został przeprowadzony międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur 

Matematyczny 2017”. W tym roku w konkursie wzięło udział 55 uczniów, w tym 30 uczniów z klas 

drugich i trzecich  

Ostatniego dnia, zostały ogłoszone wyniki konkursu oraz rozdano nagrody. 

Uczniowie, którzy najlepiej rozwiązali test otrzymali tytuł: πerwszorzędny MATEMATYK 2017 Szkoły 

Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach, 

a klasa, która uzyskała najwięcej punktów w Turnieju Matematycznym i plakat otrzymała tytuł: πlna 

MATklasa 2017 Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach. W tym roku 

powyższy tytuł uzyskała klasa 5b. 

Dni Matematyki obchodzono w naszej szkole po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że wszystkim bardzo się 

podobały i zostaną na stałe wpisane do kalendarza szkolnego. 

Janusz Koźlenko 
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Cicha woda brzegi rwie… 

               25 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wody. 

Z tej okazji 24 marca nasza klasa 5b z wychowawcą p. Januszem Koźlenko wybrała się do 

Pabianickiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który znajduje się przy ul. 15 Pułku Piechoty Wilków. 

Spod szkoły wyruszyliśmy o 8.00 i na miejsce dotarliśmy miejskim autobusem. 

W ZWIKU bardzo miło przywitali nas pracownicy, którzy opowiadali ciekawostki na temat zastosowania 

wody na naszej planecie. 

W Pabianicach znajdują się 2 studnie głębinowe, które zaopatrują w wodę wszystkich mieszkańców 

naszego miasta. Wodę ze studni filtruje się i napowietrza, wytrącając szkodliwe żelazo.  

 

Pabianicki woda jest czysta i zdrowa, można pić ją prosto z kranu. 

Na terenie zakładu znajduje się laboratorium, w którym podziwialiśmy ciekawe doświadczenia. 

Obserwowaliśmy jak zabarwia się woda przez dodanie soku z czerwonej kapusty lub soku z cytryny.  

Pod  koniec wizyty czekała na nas niespodzianka. Wraz z panią Ewą przystrojoną w rybie łuski oddaliśmy 

się zabawie. Tańczyliśmy w rytm muzyki, można było pomalować na buzi kolorowy rysunek. Na odchodne 

jeszcze pamiątkowe zdjęcie i można było wracać do szkoły. Bardzo dziękujemy ZWIK-owi za przybliżenie 

nam licznych informacji dotyczących wody. Dziękujemy wychowawcy za zorganizowanie wycieczki. 

Weronika Łuczak 5b 
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Cheerleaders z SP5 

 

        Nasz zespół zadebiutował w Turnieju Sportowo - Tanecznym Zespołów Cheerleaders, który od 

kilku lat znakomicie i z rozmachem organizuje Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi. 

Życzymy, by doświadczenia wyniesione z tegorocznej rywalizacji zaowocowały sukcesem w kolejnej 

edycji zabawy. (Zdjęcia dzięki uprzejmości SP8) 

 

Mistrzynie Powiatu - znowu na podium 

         Gratulacje dla dziewcząt i ich nauczycielki - p. Lidii Golewskiej. (zdjęcia: p. Wiesław Dobiech - 

dziękujemy za udostępnienie). Sprawozdanie z Mistrzostw Powiatu poniżej, ale to nie koniec znakomitych 

informacji. W pierwszym dniu wiosny, 21 marca, w hali koszykówki MOSiR w półfinałach rejonowych nasz 

zespół rozgromił drużynę z Głowna (45:14) i awansował do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w 

Skierniewicach. Będziemy gorąco dopingować i życzymy kolejnego sukcesu !!!  
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http://www.mdk-pabianice.pl - Sprawozdanie z mistrzostw powiatu w mini -  

koszykówce dziewcząt szkół podstawowych 2017. 

 

INTERNECIAKI 

        W ostatnich dwóch dniach i każdorazowo przy dużej frekwencji rodziców uczniów 

klas starszych odbyły się spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Tematem 

prelekcji były zagrożenia wynikające z korzystania z zasobów internetu przez uczniów. Warto także 

zapoznać się z dostępnymi informacjami i poradnikami, np.: http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/ 

 

http://www.mdk-pabianice.pl/index.php/startowa/wspolzawodnictwo-sportowe-szkol/igrzyska-mlodziezy-szkolnej/436-sprawozdanie-z-mistrzostw-powiatu-w-mini-koszykowce-dziewczat-szkol-podstawowych-2017
http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/
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„BIEG PIASTÓW” JEST SŁYNNY  

NA CAŁY ŚWIAT. 

W DNIACH OD 3 DO 5 MARCA 2017 R.  

ODBYŁA SIĘ W JAKUSZYCACH  

41 EDYCJA FESTIWALU NARCIARSTWA 

BIEGOWEGO  

„BIEG PIASTÓW”.  

         „BIEG PIASTÓW” powstał dzięki pomocy pana Juliana 

Gozdowskiego, który przez kilkadziesiąt lat pełnił zaszczytną 

funkcję Komandora tej imprezy. Historia tego biegu sięga roku 1976 

kiedy to  po raz pierwszy wystartowało w kilku biegach 531 osób 

dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym roku startowało w biegach na 

różnych dystansach około 8000 uczestników z 28 krajów. „Bieg 

Piastów” stał się wydarzeniem na miarę światową i zalicza się do 

światowej ligi Worldloppet. Do największych biegów narciarskich 

dla zawodowców i amatorów zalicza się między innymi: „Bieg 

Wazów” w Szwecji, „Marcialonga” we Włoszech, biegi w Japonii 

i odległej Australii, czy też na Antarktydzie. 

Koronnym dystansem, który ściąga w Góry Izerskie biegaczy 

jest bieg na 50 km, w której startowało około 1700 osób. 

Uczestniczyła w nim nasza olimpijka Justyna Kowalczyk. 

Kolejny rok z rzędu mamy, jako szkoła Naszych „Bohaterów” – zwycięzców na miarę swoich 

możliwości. Na dystansie 9km i 25km wystartował pan Wojciech Woźniak i na dystansie 25km i 50km 

wystartował pan Dariusz Sauter. Wystartowali i ukończyli z sukcesem, każdy poprawił swój 

ubiegłoroczny wynik, ale łatwo nie było. 

Jako potwierdzenie powyższego wyczynu prezentujemy trofea w postaci koszulek startowych z 

numerami i  

eko – medali. 

Dariusz Sauter 
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            W ramach promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, uczniowie klas trzecich odbyli lekcję 

poświęconą zdrowemu żywieniu. Lekcję tą poprowadziła pani dietetyk z poradni 

dietetycznej  Naturhouse. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się jak wygląda prawidłowa 

piramida żywieniowa, jak powinien wyglądać zdrowy, zbilansowany posiłek, czego należy unikać i jakie 

są najczęstsze grzechy żywieniowe młodych Polaków.  

 

         Na zakończenie pani dietetyk przedstawiła korzyści płynące z aktywnego trybu życia i aktywnego 

odpoczynku. Mam nadzieję, że dobre rady i wskazówki osoby, która na co dzień pomaga walczyć z 

otyłością i chorobami z tym związanymi, trafią do świadomości naszych uczniów i przyniosą oczekiwane 

efekty zgodnie z sentencja: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. 

Zapraszamy do galerii zdjęć na portalu FACEBOOK. 

Dorota Olejnik 

 

 

https://www.facebook.com/pg/sp5pabianice/photos/?tab=album&album_id=580247022181847
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KLASY IV BUDOWAŁY NA ZAJĘCIACH TECHNICZNYCH  

MAKIETY SKRZYŻOWAŃ DROGOWYCH 
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