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W skrócie..... co też przeczytacie w naszym lutowym numerze gazetki: 

Dyskoteka walentynkowa - oj, Walenty!!!!!! 
Ostatki - dyskoteka karnawałowa 

Kto wygrał w konkursie "Szanuj przyrodę - segreguj” .............? 

Jak Nasi spisali się na turnieju koszykówki? 

Sukces Sandry w "Potyczkach poliglotów" 

Klasy I - III świętują Walentynki 

Wizyta IIa i IIb w łódzkim teatrze ARLEKIN 

Nasza p. pielęgniarka radzi, jak ubierać cebulkę ;), albo jak się ubierać na cebulkę? 

Nasze galerie prac plastycznych 

Co tym razem radzi nam Redakcja????? 

   Witam Was Kochani bardzo serdecznie 

        Za chwilę, bo już 25 marca, podsumujemy tegoroczny projekt profilaktyczno – wychowawczy 

zatytułowany „Przeciw wykluczeniu”.  Trwające kilka miesięcy i za każdym razem dotykające innego 

problemu projekty,  na stałe wpisały się w 

harmonogram działań profilaktyczno – 

wychowawczych w naszej szkole.  

          Tegoroczna edycja została poświęcona 

problemowi wykluczenia, czyli krótko mówiąc 

sytuacji, w której dana jednostka będąca członkiem 

grupy ( w naszym przypadku społeczności szkolnej) 

nie może normalnie w niej 

funkcjonować.  Wykluczenie jest zjawiskiem 

wieloprzyczynowym, jednak nigdy nie wynika z chęci 

wykluczonego. Mówiąc wprost, za wykluczeniem 

najczęściej stoi osoba lub grupa, które z określonych 

powodów odsuwają od swoich działań  daną 

jednostkę.  

        Dla Was, być może, sucha definicja jest niezrozumiała, dlatego wytłumaczę Wam na przykładzie. 

Jeśli w grupie (w klasie) jest powiedzmy 20 dzieci o podobnym statusie materialnym i jest również wśród 

nich jedno z rodziny mocno odbiegającej od średniego standardu  życia, to łatwo się domyślić, że ono 

jedno, już choćby z tego powodu będzie odstawało od grupy.  

       Jeśli uczniowie danej  klasy będą dodatkowo organizowali na przykład cotygodniowe spotkania 

powiedzmy w kinie , to jest oczywiste, że ze względów niezależnych od siebie, to  dziecko będzie 
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wykluczone, gdyż jego rodziców po prostu nie stać na dodatkowy cotygodniowy wydatek. Albo 

organizowanie imprezy urodzinowej dla kolegów i koleżanek z klasy.  

        Wiadomo, ze jeśli dziecko żyje w skromnych warunkach w małym  lub ubogim mieszkaniu nie będzie 

w stanie zorganizować imprezy, na której bawi się cała klasa. Teraz pewnie niejedno z Was pomyśli „ to 

nie moja wina, że kogoś na coś nie stać, dlaczego więc 

mam z tego rezygnować?” Rezygnować - nie, ale 

zrobić wszystko, aby unikać sytuacji wykluczania. 

Zamiast  co tydzień chodzić do kina, umówcie się na 

cotygodniowe, klasowe zawody sportowe na przykład 

do parku.  

         Ponieważ jesteście jeszcze niepełnoletni 

powinniście być pod opieką osoby dorosłej. Jest to 

więc świetna okazja, aby poprosić o pomoc rodzica, 

starsze rodzeństwo lub na przykład zaprzyjaźnionego 

harcerza. Taka zabawa (za każdym razem inna 

dyscyplina sportowa, czy  zabawna konkurencja) to 

świetny sposób na integrację grupy.  

        Wszystkie potrzebne rekwizyty można wykonać własnoręcznie, bez ponoszenia kosztów. Mam 

nadzieję, że kończący się projekt pomoże Wam zrozumieć ten poważny problem, który powoduje złe 

samopoczucie u wykluczonego, budzi jego frustrację, a niekiedy prowadzi do agresji.  

         Wykluczenie to bardzo złe zjawisko, które niestety można zaobserwować i w naszej szkole. Jestem 

przekonana, że przygotowany na zakończenie projektu przez „Żaki” i „Żuki” spektakl „Czy nikt mnie nie 

lubi” pomoże Wam znaleźć odpowiedź na pytanie – jak przeciwdziałać wykluczeniu. Pozdrawiam Was 

bardzo serdecznie, do zobaczenie za miesiąc.  

Redaktor opiekun 

 

      

 

Dyskoteka Walentynkowa 

       Dyskoteka Walentynkowa odbyła się 14 

lutego 2014r. a  zorganizowała ją klasa VB. 

Dyskoteka poprzedzona była dwutygodniowymi 

przygotowaniami. Została wykonana skrzynka na 

listy walentynkowe i plakat informacyjny o przebiegu 

akcji walentynkowej oraz dyskoteki. Organizując 

zbiórkę „Walentynek”, przyłączyliśmy się jako szkoła 

do wsparcia akcji PCK i za każdą „Walentynkę” 

płaciliśmy „symboliczny grosik”. W sumie w klasach 

III – VI zebrane zostało ok. 120 zł. Dziękujemy 

wszystkim uczniom i uczennicom, którzy nie 
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szczędzili pieniążków, aby wesprzeć akcję PCK. Najwięcej „Walentynek” przygotowały Julia Szymczak i 

Oliwia Grzegorzewska z kl. VB. Gratulujemy! 

   

   

     Tym razem na dyskotece oprócz  fantastycznej muzyki, która wprost porywała do tańca było 

mnóstwo niespodzianek. Odbyły się trzy konkursy, w których każdy uczestnik otrzymał nagrodę. 

Sponsorem nagród był przewodniczący Rady Rodziców  - Tomasz Grzegorzewski. 

Konkurs nr 1. Piłeczka ping pongowa na 

łyżeczce 

Zawodnicy ustawiali się na linii startu trzymając w 

buzi łyżeczkę, a na niej piłeczkę. Kto pierwszy 

dobiegł do mety wygrywał ( jeśli po drodze nie 

spadła mu piłka). W tym konkursie zwycięzcami 

zostali: 

 Ola Kot z kl. VIB (I miejsce),  Mateusz Dziedziczak 

z kl. VB (II miejsce), Alicja Łowicka z kl. IVB (III 

miejsce). Czy ktoś widzi pewną zależność ? Jasne, 

wszyscy z klas B i  kto starszy, ten sprawniejszy! 

Konkurs 2. Jabłko  na sznurku  
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Uczestnicy w parach musieli zjeść jak najszybciej jabłko (jedna osoba trzymała je na sznurku , a druga 

jadła). Ta para, która pierwsza  zjadła cały owoc wygrywała. Tutaj najszybsi byli: 

reprezentanci klas IIIB, IIIA i VIA i oni otrzymali najwięcej nagród. 

   

Konkurs 3. Jedzenie cytryny  

Pary musiały zjeść kawałek cytryny tak, by żadna osoba się nie 

skrzywiła.  

W tej konkurencji nie było przegranych i zwycięzców, gdyż prawie 

nikt się nie skrzywił. Cóż, widać z tego, że zjedzenie cytryny, bez 

grymasu na twarzy, dla uczniów naszej szkoły,  to „pestka”. 

Organizatorzy konkursu nie byli przygotowani do tak wysokiego 

poziomu uczestników, dlatego przy rozdawaniu nagród pojawił się 

mały problem, jak je sprawiedliwie przydzielić, ale z pomocą 

obserwatorów szybko  poradziliśmy. 

Po dwóch i pół godzinach przyszła pora na Listonoszy 

Walentynkowych i  rozdawanie walentynek. Każdy z 

niecierpliwością otwierał swoją korespondencję i zastanawiał się 

od kogo ją dostał. Towarzyszyły temu niemałe emocje. 

Jednak największą atrakcją Walentynkowej Dyskoteki okazał się 

sklepik, w którym po raz pierwszy był tak urozmaicony 

asortyment, jak : Afrodyzjaki tzn. ciasteczka 

domowego wypieku w kształcie serca polane 

czerwonym lukrem, z wróżbą walentynkową w 

środku; Popcorn, Chipsy, galaretki owocowe z 

breloczkiem jako bonusowym dodatkiem, lody, 

napoje i największy HIT – wata cukrowa. Oprócz 

przekąsek, można było za drobną opłatą 

pomalować twarz w Walentynkowe Motywy.  

Za przygotowanie atrakcji kulinarnych i malowanie 

twarzy odpowiedzialni byli rodzice uczniów klasy 

VB, którzy dzielnie pomagali do samego końca 

dyskoteki, a nawet jeszcze dłużej. Tymi 

„Cudownymi rodzicami” byli: państwo Magdalena i 



5 
 

Tomasz Grzegorzewscy, pani Joanna Szymczak, pani Marzena Madalińska, pani Sylwia Rosiak, pani 

Dorota Brauer, pan Piotr Prochuń.  

Dziękujemy  z całego serca rodzicom oraz naszej wychowawczyni Sylwii Łaguniak za przygotowanie i 

zorganizowanie tak wspaniałej dyskoteki.  

Ola Koźlenko i Julia Różańska z kl. VB 

 

DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA 

        Dyskotekę kończącą karnawał, tzw. ostatkową, przygotowała i poprowadziła klasa Va pod opieką 

swojego wychowawcy Pana Janusza i Pani Sylwii – opiekunki SU. 

Ostatki – to jak łatwo domyślić się z nazwy – ostatnia zabawa przed nadchodzącym okresem Wielkiego 

Postu, który ma nas przygotować do najważniejszego katolickiego święta, do Wielkanocy. W zabawie 

brali udział uczniowie z klas od  trzeciej do szóstej - prawie wszyscy przebrani. Stroje były naprawdę 

imponujące i bardzo różnorodne. Jak co roku został przeprowadzony konkurs na najciekawszy i 

najbardziej  pomysłowy kostium.  

           W tym roku jury złożone z wychowawców klas oceniało kostiumy w czterech kategoriach: stroje 

historyczne, „straszne”, postacie bajkowe oraz tzw. inne.  

W poszczególnych kategoriach zostali wyróżnieni: 

Stroje historyczne - Kalina Gorzkiewicz, Zuzia Prochuń, Filip Stankiewicz 

Stroje straszne – Julia Szymczak z piekła rodem, Natalia Ruszer, Zuzia Marcinkiewicz 

Stroje bajkowe- Weronika Pietrzak, Ola Górna, Andżelika Wierzbicka,  

oraz przebrania „ Inne” - Julia Różańska, Ola Koźlenko, Bartek Wróblewski 

Oprawą muzyczną imprezy zajęli się Kacper Krawczyk i Patryk Janeczek, obaj z klasy VIb. 

chcecie zobaczyć więcej zdjęć -  zapraszamy do Galerii - kliknij 

 

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty 

      W naszej szkole realizowany jest program ekologiczny pn. "Szanuj przyrodę - segreguj”. Jednym z 

priorytetowych zadań jest nauczenie segregowania odpadów i sposobów ich zagospodarowywania oraz 

sprawienie, by stało się to nawykiem naszych uczniów i zostało przeniesione na grunt domów rodzinnych. 

W ramach programu realizowane są  spotkania, pogadanki, warsztaty oraz konkursy. W lutym odbył się 

szkolny konkurs plastyczny "Kartka kalendarza”. Wzięły w nim udział wszystkie klasy uczące się w szkole. 

Wśród zwycięzców znaleźli się następujący uczniowie: 

I A- Kacper Szczepański, Patrycja Maślak, Kinga Bryńska, 

I B- Amelia Otto, 

http://sp5pabianice.szkoly.lodz.pl/galeria.zdjec.html
http://sp5pabianice.szkoly.lodz.pl/galeria.zdjec.html
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II A- Patrycja Kielanowska, 

II B- Kamil Chrzęst, Mateusz Łowicki, Roksana Seliga, Szymon Szymański, 

III A- Aleksandra Goclik, Aleksandra Janiszewska, Natalia Karczewska, 

III B – Joanna Stefańska, Zuzanna Tarnowska, 

III C- Emilia Banaszkiewicz, Aleksandra Polc 

IV A- Dominik Zdziech, Iza Orzeszek, Nicol Solarczyk, Aleksandra Szubertowicz, 

IV B- Paulina Krajewska, Joanna Skowronek, Alicja Łowicka, 

VA- Malwina Socha, Angelika Wieścicka, 

VB- Julia Szymczak, 

VIA- Jakub Ramisz, Weronika Stręgiel, Julia Stefańczyk, Klaudia Zastrużna, 

VI B- Aleksandra Kot, Julia Tadejczyk, Natalia Duniec.   

 Renata Adler 

 

TURNIEJ KOSZYKÓWKI 

W dniu 20.02.2014roku odbył się turniej 

koszykówki międzyszkolnej. Do pojedynku 

przystąpiły szkoły nr 17,14,13,3,1 oraz 

nasza 5. Grałyśmy z SP nr 3 i SP nr 1. 

 Niestety pierwszy mecz z "trójką" 

przegrałyśmy. 

Nie poddałyśmy się jednak. Grałyśmy 

także z "jedynką". Ten mecz wygrałyśmy, 

ale nie było łatwo. 

 Dzięki temu, że pokonałyśmy drużynę z SP nr 1, nasza drużyna dostała się do finału. 

 Drugiego dnia w piątek, tj. 21.02.2014 roku grałyśmy przeciwko dwóm dobrym reprezentacjom szkół 

podstawowych (SP 3 i SP 4). 

 Oba mecze niestety skończyły się dla nas  klęską. 

 Zajęłyśmy 4 miejsce, co z pewnością zmotywuje nas do ciężkiej pracy i poprawienia wyników w 

przyszłych rozgrywkach.  

Z porażek bowiem należy wyciągać wnioski na przyszłość i ciągle dążyć do doskonalenia się. 

Kalina Gorzkiewicz 
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„Wierszem po 

angielsku” 

                   W dn.24.02.2014 r. odbył się I 

Powiatowy Konkurs Recytatorski w języku 

angielskim - Potyczki Poliglotów. Naszą 

szkołę reprezentowały dwie  uczennice 

klasy VI B - Sandra Sawicka i Julia 

Kubicka. Przedmiotem oceny był 

dobór  repertuaru, interpretacja utworu, 

poprawna wymowa oraz ogólny wyraz 

artystyczny. 

       Sandra Sawicka z klasy VI b 

zaprezentowała wiersz „Our teacher 

sings The Beatles” i zdobyła II miejsce. W nagrodę otrzymała podręczny słownik języka angielskiego 

oraz podręcznik gramatyki angielskiej. 

Małgorzata Wójtowicz- Kuna 

 

Walentynki – święto zakochanych 

            14 lutego przypada święto zakochanych, potocznie zwane WALENTYNKAMI. Nazwa pochodzi od 

imienia św. Walentego, który -zgodnie z tradycją- wspierał ludzi zakochanych. Do niedawna było to 

święto powszechne w kulturze zachodu, obecnie robi się coraz bardziej popularne i u nas.  
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            Nie ma chyba miejsca na Ziemi, gdzie by nie słyszano o Walentynkach. Miłym zwyczajem 

związanym z tym dniem jest obdarowywanie drogich nam osób drobnym upominkiem, czerwoną różą 

lub liścikiem. W naszej klasie również świętowaliśmy Dzień  św. Walentego – było miło i wesoło. 

Wręczaliśmy sobie prezenty i kartki walentynkowe.  

                

Roksana Seliga II b 
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Baśniowy Andersen 

          W środę, 19 lutego klasy II a i II b pojechały do łódzkiego teatru 

Arlekin, na przedstawienie zatytułowane „Mała Syrenka”. Jest  to 

spektakl kukiełkowy, zrealizowany na podstawie baśni H. Ch. Andersena. 

Opowiada on o wielkiej miłości. Mała Syrenka mieszkająca wraz z rodziną 

w wodach oceanu, pewnego dnia ratuje z topieli pięknego księcia. 

Oczarowana jego urodą i charakterem oddaje mu swoje serce i marzy już 

tylko o tym, aby stać się człowiekiem i zamieszkać wraz z ukochanym. 

Nie jest to jednak takie proste. Syrenka musi dużo poświęcić, aby 

osiągnąć swój cel. Niestety mimo wielu wyrzeczeń i cierpienia nie udaje 

się jej rozkochać w sobie księcia, który poślubia inną. To bardzo piękna, 

mądra, ale i smutna bajka. Jeśli nie macie okazji obejrzeć przedstawienia, 

zachęcam do przeczytania baśni.  

  

    

          Po spektaklu wszyscy uczniowie udali się do sąsiadującego z teatrem budynku, gdzie odbyły się 

warsztaty sizalowe. Każdy z nas własnoręcznie wykonał kukiełkę- sizalową laleczkę.  

         Był to bardzo udany wyjazd. 

Wiktor Balcerzak 

 

Maluchy żegnają karnawał 

        W ostatni dzień lutego, a co za tym idzie w przeddzień ostatniego weekendu karnawału uczniowie 

z klas I-III bawili się na balu, zorganizowanym w sali gimnastycznej. Tego dnia wszystkich uczniów 

obowiązywały przebrania, świetny humor i chęć do zabawy. Przebrały się również nasze 

wychowawczynie- co bardzo nam się podobało. Już od ósmej rano szkołę opanowały diabełki, elfy, 

królewny, rycerze. Pojawił się policjant, mim, Indianka a nawet …..Św. Mikołaj. Zabawę prowadził 

prawdziwy wodzirej, p. Piotr Pająk, który oprócz zachęcania do wspólnego tańca w rytm najmodniejszych 



10 
 

tegorocznych hitów prowadził konkursy i zabawy, w których nagrodami były słodkie drobiazgi.  

        Był to bardzo udany bal karnawałowy.  

Weronika Łuczak klasa II b 

 

„W zdrowym ciele zdrowy duch” 

cz. 2 

         Zgodnie z zapowiedzią z zeszłego miesiąca, dzisiaj 

zastanowimy się wspólnie nad doborem stroju. Po pierwsze, ubranie 

ma bardzo dokładnie określone zadanie- przede wszystkim ma 

chronić ciało człowieka przed zmiennymi warunkami pogodowymi. 

             Aby dobrze spełniało swoje zadanie musi być  odpowiednio i z rozmysłem dobrane. 

Najważniejsze w naszym klimacie to ubieranie się na tzw. cebulkę, to 

znaczy zakładanie na siebie kilku warstw odzieży, którą można w razie 

potrzeby szybko  z siebie zdjąć lub szybko założyć.  

         Najlepiej gdy najbliżej ciała znajduje się koszulka z naturalnych 

włókien (len, bawełna), na to możemy założyć bluzeczkę, na koniec 

lekki sweterek. Ten model obowiązuje wiosną i jesienią. W zimę lekki 

sweterek możemy zamienić na grubszy lub na bluzę, na przykład z 

polaru. Latem należy ubierać się przewiewnie i też najlepiej w 

ekologiczne, chłonące pot tkaniny.  

            Dlaczego na cebulkę zapytacie, otóż dlatego, że jeśli ubrani 

zbyt ciepło, spocicie się i w takim stanie wyjdziecie na mróz, wiatr, czy 

zimno, prawie zawsze skończy się 

to, co najmniej solidnym 

przeziębieniem.   

              Mam nadzieję, że nie muszę przypominać, iż ubranie 

powinno być czyste i schludne i to nie tylko ze względów 

estetycznych, ale i zdrowotnych. Brudne , a jeszcze „nie daj Boże” 

mokre ubranie, to doskonała pożywka dla bakterii i wirusów.  

           Za miesiąc pochylimy się nad zagadnieniem zdrowego stylu 

życia, czyli zdrowym odżywianiem, dostateczną ilością snu oraz 

aktywnym spędzaniem wolnego czasu 

Wasza szkolna pielęgniarka 
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Witajcie Kochani 

            Ostatnio wpadła mi w ręce książka "O Żabce, co nie 

została królewną" autorstwa dyrektora Teatru Lalek „ Arlekin” w 

Łodzi, pana Waldemara Wolańskiego. Jest to, mówiąc w 

największym skrócie, bajka dla dorosłych, która jednakowoż bardzo 

podoba się dzieciom. Idąc za przykładem najlepszych autorów bajek 

ezopowych, p. Wolański pod maskami zwierząt ukrył ludzkie wady i 

przywary. Pokazuje nam, jak wielką szkodę może poczynić plotka, 

jak wiele złego niesie ze sobą brak lojalności, czy  chore ambicje. 

Jest to jednocześnie bardzo zgrabnie napisany utwór, dający 

czytającemu prawdziwą przyjemność obcowania z literaturą. 

Dodatkowym atutem dzieła jest to, że zostało ono w bardzo barwny 

i ciekawy sposób przeniesione na deski teatru. Przedstawienie aż 

iskrzy! Aktorzy i  grający na żywo muzycy, dają z siebie wszystko, 

aby zainteresować widza. Myślę, że tę  książkę możecie przeczytać 

razem z rodzicami, bo każdy z Was wyniesie z niej coś innego. 

Bardzo zachęcam również, abyście wybrali się razem, całą rodziną na spektakl, 

ponieważ  przedstawienie „O Żabce, co nie została królewną" to  jak już wspomniałam bajka dla 

dorosłych, na której doskonale bawią się dzieci. 

Redaktor opiekun 

 


