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Witajcie kwietniowo 

„Ciągle pada!  

Asfalt ulic jest dziś śliski jak brzuch ryby,  
mokre niebo się opuszcza coraz niżej,  

żeby przejrzeć się w marszczonej deszczem wodzie.  
 

A ja?  
A ja chodzę, desperacko i na przekór wszystkim moknę,  

patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople,  
patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie, to nic!” 

     Niestety, praktycznie przez całą wiosnę możemy nucić słynny przebój CZERWONYCH 

GITAR zatytułowany „Ciągle pada”. Piosenka powstała w 1971 i jak wieść niesie była 

odpowiedzią na wyjątkowo kapryśną  wiosnę i lato.  Piszę o tym, aby wszystkich, którzy 

załamują się pogodą uspokoić - tak się w Polsce zdarza. Deszczowa wiosna i chłodne lato, 

choć psują nastrój nie są niczym nadzwyczajnym.  Polska leży w strefie klimatów 

umiarkowanych zmiennych, nad którą napływa aż sześć różnych mas powietrza. Dociera do 

nas zarówno powietrze znad Arktyki,  jak i z Afryki oraz bliskiego Wschodu.  Tak więc 

widzicie, zmienność i dynamika to cechy naszego klimatu i nie pozostaje nam nic innego jak 

się z tym pogodzić. Lepsze to niż nieustanne utyskiwanie i nos spuszczony na kwintę. Jako 

osoba posiadająca pogodne usposobienie w każdej sytuacji,  staram się dostrzec plusy i 

wycisnąć coś dla siebie.  Wymyśliłam sobie ostatnio, że choć bardzo brakuje mi słońca - 

deszczowa pogoda stwarza  idealną okazję aby zawinąć się w koc i czytać, czytać, czytać… 

Życzę Wam Kochani dużo pogody ducha i wielu ciekawych lektur  

Do zobaczenia za miesiąc. 

Redaktor opiekun 
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 Życie jest teatrem cz.9 

        Dzisiaj porozmawiamy o teatrze awangardowym i 

amatorskim.  Teatr awangardowy nazywany inaczej 

eksperymentalnym , laboratoryjnym lub alternatywnym to taki, 

który szuka nowych środków wyrazu. Jest to teatr 

niekonwencjonalny, unikający  tradycyjnych rozwiązań i  przyjętych 

norm.  Jedną z ciekawszych form praktykowaną w teatrze 

amatorskim jest  zamiana miejsca aktorów z widzami. Polega to na 

tym, że widz przychodząc na przedstawienie staje się  niejako 

również  jego twórcą. Do teatrów awangardowych możemy również 

zaliczyć  taki, który w całości oparty jest na improwizacji. No 

przykład widzowie podają temat spektaklu, a  aktorzy tworzą na 

poczekaniu historię opartą na zadanym temacie.  Jak wspominałam 

w poprzednim odcinku naszego cyklu  –  improwizacja jest 

niezwykle trudną metodą ekspresji, ponieważ wymaga od aktorów ogromnego skupienia, 

błyskawicznego podejmowania decyzji, błyskotliwości i przytomności umysłu. Poza tym aktorzy, którzy 

podejmują się wspólnej improwizacji muszą znać nawzajem swoje możliwości, ograniczenia, reakcje 

oraz sposób myślenia.  Teatr awangardowy  często ucieka się również do deformacji rzeczywistości, 

groteski i absurdu, karykaturalnego przedstawienia  postaci, braku spójności fabuły lub przerostu formy 

nad treścią. Teatr awangardowy jest niezwykle ciekawym nurtem sztuki dramatycznej, który z 

powodzeniem znalazł swoje miejsce tuż obok teatru klasycznego. 

           Teatr amatorski natomiast  to taki teatr , w którym 

udzielają się wykonawcy nie mający aktorskiego 

wykształcenia. Mówiąc  krótko, teatr amatorski tworzą ludzie, 

dla których bycie aktorem nie jest sposobem zarabiania na 

życie.  Traktują to jako realizacje marzeń, hobby, pasję lub 

ciekawy sposób spędzania wolnego czasu. Teatr amatorski 

wywodzi się od czasów renesansu, kiedy to  na dworach mniej 

zamożnej szlachty powstawały jak grzyby po deszczu 

przeróżne trupy aktorskie.  Czasami do takich grup trafiają 

wybitnie utalentowani twórcy czy odtwórcy amatorzy i 

wówczas scena amatorska staje się dla nich odskocznią do 

teatru zawodowego. Gra aktorów amatorów opiera się przede wszystkim  na emocjach, którymi 

niejednokrotnie z ogromnym powodzeniem zastępują  warsztat zawodowy.  Działalność w teatrze 

amatorskim to doskonały sposób wyrażania siebie, swoich emocji, poglądów czy spojrzenia na świat. 

Uczy autoprezentacji, pomaga poznać siebie i swoje ograniczenia, umożliwia twórczą pracę nad 

pokonywaniem tremy i nieśmiałości. Udział w warsztatach teatralnych to doskonała inwestycja w siebie 

i własny rozwój. J 

Dorota Olejnik 
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NASZE SREBERKA 

         Wielki sukces naszego zespołu w wojewódzkim finale piłki mini koszykowej dziewcząt, który 

odbył się dzisiaj,11 kwietnia, w Skierniewicach. Po zwycięstwach w kolejnych eliminacjach (miejskich, 

powiatowych i rejonowych) drużyna koszykarek wywalczyła drugie miejsce w województwie. Oto 

relacja naszego specjalnego wysłannika: "Rozegrano dwa mecze w grupie i obydwa „Piąteczki” wygrały 

(32:19 i 28:17). Mecze grane były jeden po drugim z bardzo krótką przerwą na odpoczynek, podczas 

gdy przeciwnicy grali je jako pierwsze. Były to pojedynki z SP Kolumna-Łask i SP Bełchatów. W 

kolejnym meczu nasze zawodniczki zagrały z faworytkami turnieju SP Kutno. W tej drużynie wszystkie 

zawodniczki były reprezentantkami miejscowego klubu koszykarskiego.  

 

     Spotkanie zakończyło się wynikiem 16:39. Porażka uplasowała reprezentantki SP5 na drugim 

miejscu. Jest to niewątpliwie wielki sukces dziewcząt grających pod opieką p. Lidii Golewskiej. Wszak 

był to FINAŁ WOJEWÓDZKI. W przypadku zwycięstwa drużyna awansowałaby do FINAŁÓW 

OGÓLNOPOLSKICH. Warto wspomnieć o wspaniałym wsparciu koleżanek i kolegów z rówieśniczych klas 

oraz grupy najwierniejszych kibiców - rodziców, którzy towarzyszą zespołowi na wszystkich zawodach i 

głośno dopingują zawodniczki (m. in. przy pomocy ogromnego bębna). GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY!!!  
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(foto i tekst: W. Woźniak). 

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK. 

 

Kiermasz świąteczny 

                   W dniach 6 – 10 kwietnia br. w naszej szkole po raz kolejny odbył się kiermasz, 

zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Tym razem sprzedawano na nim ozdoby wielkanocne.  

 

Uczniowie wszystkich klas, zarówno młodszych jak i starszych chętnie i bardzo kreatywnie włączyli się 

w ich wykonywanie.  

Wśród wielu pięknych i pomysłowych przedmiotów można było znaleźć własnoręcznie wykonane kartki 

wielkanocne, pisanki ozdabiane różnymi technikami, stroiki świąteczne i wiele innych ciekawych 

przedmiotów nawiązujących do tematyki Wielkanocy.  

https://www.facebook.com/pg/sp5pabianice/photos/?tab=album&album_id=592371337636082
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                Kiermasz upłynął w miłej atmosferze i  cieszył się dużym zainteresowaniem. Nauczyciele i 

uczniowie chętnie oglądali i kupowali wyroby świąteczne. 

Zebrane pieniądze w wysokości  1151,00 zł będą przeznaczone na organizację jubileuszu 100-lecia 

szkoły.  
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Wszystkim osobom, które wspomogły tę akcję  i przyczyniły się w ten sposób do tworzenia tej ważnej 

dla szkolnej społeczności uroczystości Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem składa serdeczne 

podziękowanie.  

Aleksandra Janiszewska VI A 

 

GRATULACJE DLA PATRYCJI! 

  Ach co to były za emocje! W  czwartek 27 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej  nr 3 w Pabianicach odbył się 

Miejski Konkurs Języka Angielskiego English is Fun  adresowany do uczniów klas trzecich, wszystkich 

pabianickich  szkół. Z naszej szkoły do II etapu przeszły uczennice z klasy 3c: Patrycja Słabiak, Julia Niewiadomska i 

Wiktoria Szubert. 

Z  częścią pisemną   i ustną konkursu  najlepiej  poradziła sobie  Patrycja Słabiak  zajmując III miejsce w konkursie 

indywidualnym. 

Życzymy Patrycji kolejnych sukcesów językowych !. 

 Małgorzata Kuna 

 

 

          Dzisiaj chcę Wam przypomnieć podstawowe zasady higienicznego stylu 

życia, na który składają się: higiena osobista, zdrowe odżywianie, 

odpoczynek, unikanie używek  oraz pogodne nastawienie do życia. Zacznijmy 

od higieny osobistej. Nikomu chyba nie muszę przypominać o codziennym 

myciu całego ciała, codziennej zmianie bielizny osobistej czy myciu zębów 

dwa razy dziennie. Nie zapominajcie  o dłoniach, które są nasza 

wizytówką.  Tu podstawą są krótko przycięte i czyste paznokcie. Równie 

istotne są czyste, dobrze ostrzyżone  i schludnie uczesane włosy.  

           Kolej na zdrowe odżywianie, które jest podstawą prawidłowego 

funkcjonowania organizmu. Na zdrowe odżywianie składają się  zbilansowana dieta oraz odpowiednia 

ilość i częstotliwość przyjmowania posiłków.  Więcej na ten temat pisałam w zeszłym miesiącu, wiec 

zainteresowanych odsyłam do poprzedniego numeru „Piątki na Piątkę”. 

            Odpoczynek to zarówno regeneracja organizmu podczas długiego , co najmniej ośmiogodzinnego 

snu w nocy jak i kilkudziesięciominutowe przerwy relaksacyjne w ciągu dnia. I tak jak w nocy powinniście 

spać (w porządnie przewietrzonym, suchym i czystym pomieszczeniu), tak przerwy dzienne zaleca się 

spędzać w ruchu  –  odrobina sportu, spacer, jazda na rowerze. Ważne jest aby czasu przeznaczonego 
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na relaks nie marnotrawić przed komputerem czy telewizorem. To tyle na dzisiaj. Za miesiąc napiszę  o 

unikaniu odżywek i pozytywnym nastawieniu do życia.  

 

Wasza szkolna pielęgniarka 

 

  

                Dziś chcę Wam polecić książkę naszej dobrej znajomej, 

pani Joanny Krzyżanek, która wraz z gąską Walerką kilka lat temu 

odwiedziła nasza szkołę. Pani Joasia jako była nauczycielka zdaje 

sobie sprawę jak ciężko przychodzi dzieciom nauka prawidłowego 

posługiwania się językiem polskim. Ponieważ kocha 

dzieci,  postanowiła im trochę dopomóc i napisała „Księgę 

językowych porad Lamelii Szczęśliwej”.  Jest to bardzo zabawny 

poradnik językowy, który w prosty, przystępny i ciekawy sposób 

wyjaśnia zawiłości języka polskiego, który uchodzi za jeden z 

najtrudniejszych do nauczenia na świecie. Twórcy książki  – Pisarka 

i Ilustrator - artyści z niewyczerpanymi pokładami fantazji przenoszą 

nas w wyjątkowy świat, gdzie spotkamy  równie wyjątkowe, 

fantastyczne postacie: Panią Mola, Tysię, Latysię, czy wujka Kornela. 

Poradnik ten, to nie tylko świetna zabawa ale dużo wiedzy podanej 

w niezwykle przyjemny sposób. 

Serdecznie polecam. 

 Bibliotek 


