
 

 

Witajcie w siódmym numerze „Piątki na Piątkę w roku szkolnym 2006/2007 

„Czas płynie jak woda”….Niestety. To mądre ludowe przysłowie jak ulał pasuje do uczuć, które 

targają moją duszą przy pisaniu tego tekstu. Wydaje mi się, że dopiero wczoraj witaliśmy się po 

wakacjach, a tu za trzy miesiące przyjdzie nam się pożegnać.  

Mam nadzieję, ze ten czas, który pozostał do wakacji wykorzystacie mądrze i z pożytkiem.  

Od dwóch dni mamy już kalendarzową wiosnę i choć aura nie jest jeszcze wiosenna, to jestem 

przekonana, że za kilka dni zaświeci piękne słońce i pozostanie z nami już na dłużej. Zachęcam Was 

do spędzania maksymalnie dużo czasu na świeżym powietrzu. Oczywiście wolnego czasu!!! Najpierw 

odrabianie lekcji a potem spacer, rower, gra w piłkę. Ruch na świeżym powietrzu jest bardzo zdrowy- 

poprawia humor, dotlenia organizm, pomaga prawidłowo się rozwijać, ale to wszystko pod jednym 

warunkiem. Wszystkie Wasze zabawy muszą być BEZPIECZNE. Pamiętajcie o tym wszystkim, co 

przy każdej okazji powtarzają nauczyciele i rodzice.  

1. NIGDY NIE BAW SIĘ NA ULICY 
2. NIE STWARZAJ ZAGROŻENIA DLA SIEBIE I INNYCH 
3. O WSZYSTKIM, CO CIĘ PODCZAS ZABAWY ZANIEPOKOI POWIADOM OSOBĘ 

DOROSŁĄ 
4. NIEZWŁOCZNIE POWIADOM RODZICÓW LUB INNĄ OSOBĘ, KTÓREJ UFASZ O 

OBCYCH ZACZEPIAJĄCYCH CIĘ PODCZAS ZABAWY 
5.  ZAWSZE POWIADAMIAJ RODZICÓW, Z KIM I GDZIE BĘDZIESZ PRZEBYWAŁ 
6. ZAWSZE WRACAJ O UMÓWIONEJ GODZINIE - ZAOSZCZĘDZISZ RODZICOM 

NIEPOTRZEBNEGO NIEPOKOJU I ZMARTWIENIA 
7. MIEJ ZAWSZE DOBRY HUMOR I SZEROKI UŚMIECH NA TWARZY 

Jeśli zastosujesz się do powyższych wskazówek, to z całą pewnością wiosenne zabawy będą 

udane i BEZPIECZNE. 

Zachęcam Was również do uważnego przeczytania naszej gazetki. W tym numerze ostatnia z 

Wartości Uniwersalnych, zakończenie cyklu Nasze Symbole Narodowe, wiosenny Kącik Sportowy 

sprawozdania z akcji „Powiedz komuś, podaj dłoń”, wycieczki do rozgłośni Radia Łódź, oraz 

konkursu czytelniczego „ Świat baśni Andersena” 

       Na zakończenie chce Was jeszcze zaprosić do wzięcia udziału w kiermaszu świątecznym. 

Wzorem ubiegłego roku, pracownicy szkoły przygotowali dla was przepiękne pisanki oraz inne 

świąteczne ozdoby, które możecie nabywać w bibliotece szkolnej.  

Część dochodu przeznaczamy na paczki świąteczne dla dzieci pozostających w trudnej sytuacji 

materialnej, a za pozostałą kwotę zakupimy książki do biblioteki szkolnej.    



 Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH ŻYCZĘ WAM WSZYSTKIEGO 

NAJLEPSZEGO, MOKREGO DYNGUSA I SMACZNEGO JAJKA. 
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215 rocznica uznania „bieli i czerwieni„ za barwy narodowe. 

 

Polska flaga utworzona jest z dwóch równych, poziomych pasów: białego i czerwonego.  

Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792 roku, natomiast oficjalnie przyjęto 

je za flagę państwową w 1919 r. 

 Ulegały one pewnym modyfikacjom, choć w zasadzie były to innowacje o charakterze technologicznym. Czerwień 

określana była jako karmazyn, amarant czy cynober. Od 1980 r. jej nasycenie określone jest przez współrzędne 

trójchromatycznych barw i stanowi dość skomplikowany wzór CIELUV . 

Ciekawostką jest, że Rzeczpospolita Polska posiada w zasadzie dwie flagi: jedna, to ta opisana, którą znają 

chyba wszyscy, druga, to niejako flaga "eksportowa", na której w białym polu umieszczono godło państwa. 

Wersja z orłem przeznaczona jest do eksponowania poza granicami RP - przy placówkach dyplomatycznych, 

w celach reprezentacyjnych, na przejściach granicznych, międzynarodowych lotniskach i statkach. Używanie 

jej na terenie Polski, poza wymienionymi przypadkami, jest niewłaściwe.  

Flaga –jeden z trzech symboli suwerenności państwa, które dla wszystkich Polaków powinny być 

przedmiotem szczególnego szacunku i oddania. Symbole te świadczą o tym, że jako naród stanowimy jedność. 

Pod polskim sztandarem polscy żołnierze walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej, za śpiewanie 

podczas tajnych kompletów Mazurka Dąbrowskiego można było dostać wyrok śmierci a powstaniec 

warszawski, który miał nie raz tyle lat, co Ty teraz- a czasem nawet mniej- czuł się prawdziwym żołnierzem, 

bo na jego czapce znajdował się, przyszyty drżącą ręka matki orzełek- herb Polaków, ludzi honorowych i 

walecznych. 

Bolesna, ale i piękna jest historia naszego kraju. Mamy wielu wspaniałych rodaków, którzy mogą być dla nas 

przykładem i wzorem do naśladowania. Nigdy i nigdzie nie zapominaj, że jesteś Polakiem. Gdziekolwiek los 

Cię rzuci postępuj tak, aby Twój naród był z ciebie dumny.  

W przyszłym miesiącu zaczynamy nowy cykl „MOJA MAŁA OJCZYZNA”. Jest to kolejny projekt mający 

na celu szeroko pojętą edukację obywatelsko-patriotyczną. Serdecznie zapraszamy do współpracy tych 

wszystkich, którym bliskie jest nasze miasto i jego ciekawe dzieje.  

TEKST POWSTAŁ W OPARCIU O : „GODŁO, BARWY I HYMN RZECZPOSPOLITEJ. ZARYS DZIEJÓW” ST. RUSSOCKI I INNNI 
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Świat Baśni Andersena  

Baśnie Andersena od wielu pokoleń uczą takich wartości jak miłość, przyjaźń, odpowiedzialność czy dobro. 

Czy jest wśród nas, choć jedna osoba, której nie zakręciła 

się w oku łza, gdy czytał o losie małej, biednej  

„Dziewczynki z zapałkami? 

Czy choć jeden z nas „przeszedł” obojętnie obok wielkiej 

miłości i determinacji małej Gerdy? Czyż nie śmialiśmy się 

z głupoty i próżności nagiego cesarza?.  

Wszystkie dzieci, które chcą wyrosnąć na dobrych, 

wrażliwych ludzi powinny nie tylko przeczytać, ale i 

głęboko przemyśleć baśnie tego całe życie smutnego 

pisarza. Wielu biografów właśnie w tym jego smutnym 

życiu dopatruje się inspiracji do napisania tak wielu 

ponadczasowych pięknych baśni. 

Wychowawca klasy III a, p. Bogusia Trzeszczak oraz nauczyciel bibliotekarz p. Dorota Olejnik postanowiły zachęcić dzieci 

do uważnego przeczytania kilku najważniejszych baśni Andersena, organizując konkurs czytelniczy adresowany do 

uczniów klas trzecich.  

Konkurs przeznaczony był dla uczniów chętnych, ale ku wielkiej radości organizatorek wszystkie dzieci ze wszystkich 

trzecich klas wzięły w nim udział. 

Przebiegał on dwuetapowo.  

16.02.07 odbyły się eliminacje klasowe. Miały one na celu wyłonienie czteroosobowego zespołu reprezentującego 

klasę w drugim – szkolnym etapie konkursu.  

Wszyscy uczniowie rozwiązywali test z wyboru ( trzy odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa). Organizatorki 

przygotowały 20 trudnych, szczegółowych pytań, które dotyczyły znajomości 5 bajek Andersena: „Dzikie Łabędzie”, 

„Brzydkie Kaczątko”, „Calineczka”, „Słowik” oraz „Dziewczynka z zapałkami”.  

Uczniowie przygotowali się wspaniale-tak wspaniale, że należało przygotować dogrywkę.  

Pani Dorota i p. Bogusia postanowiły rozszerzyć zakres znajomości baśni i poleciły chętnym do dogrywki uczniom 

przeczytać jeszcze:” Królową Śniegu” oraz  „ Nowe Szaty Cesarza”. Tym razem udało się wyłonić klasowe reprezentacje 

i 02.03.07 odbył się szkolny konkurs zatytułowany” Świat Baśni Andersena”. Trzy czteroosobowe drużyny zmagały się 

z takimi zadaniami jak utworzenie „pożytecznego” zaklęcia czy ułożenie w najszybszym czasie puzzli przedstawiających 

ilustracje do konkretnej baśni oraz odgadnięcie tytułu tej baśni. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się doskonałą 

umiejętnością słuchania ze zrozumieniem oraz idealną wręcz znajomością najdrobniejszych szczegółów z cytowanych 

baśni.  



Drużyny i tym razem przygotowały się doskonale. I znów 

konieczna była dogrywka. Ostatecznie pierwsze miejsce 

zajęli uczniowie z klasy III c: Kinga Sobczak, Ola 

Trzeszczak, Damian Pawelczyk oraz Krzysio Borkowski.  

Drugie miejsce – różnicą tylko jednego punktu- zajęli 

uczniowie klasy III b:Ania Pietraszek, Zuzia Szydło, Kasia 

Lis oraz Miłosz Grzegorzewski, a trzecie miejsce 

reprezentacja klasy III a: Sandra Romanowska, Natalia 

Łukasik, Kamil Jabłoński oraz Ewelina Walas.  

      WSZYSTKIM ZAWODNIKOM SERDECZNIE 

GRATULUJEMY, GDYŻ JUŻ SAM UDZIAŁ W 

REPREZENTACJI KLASY POTWIERDZIŁ ICH WSPANIAŁĄ 

ZNAJOMOŚĆ BAŚNI ANDERSENA!!! 

 Drużyny zasłużyły na jeszcze jedna pochwałę- udowodniły, że potrafią doskonale pracować w zespole, gdyż atmosfera 

podczas konkursu była serdeczna i przyjacielska. Zwycięzcy 

otrzymali dyplomy i książki, a pozostali uczestnicy 

pamiątkowe dyplomy. Każdy uczestnik otrzymał również 

słodkie, „ co nieco „  

Dyplom znalazł się również w każdej klasie, ponieważ to cała 

„rodzina klasowa” pracowała na sukces. 

Przewodnicząca jury,  wicedyrektor p. Urszula Gajewska 

serdecznie gratulowała wszystkim uczestnikom konkursu 

tak wspaniałej znajomości baśni Andersena, podkreśliła, jak 

ważna rolę w naszym życiu spełnia dobra książka i życzyła 

wielu sukcesów w kolejnych czytelniczych zmaganiach.  

 Pani Dorota ma dodatkową radość - wychowawcy klas trzecich tak wspaniale potrafili zmotywować swoje klasy do 

czytania, że w miesiącu poprzedzającym konkurs, czytelnictwo wzrosło dwukrotnie.  

Zarówno organizatorki jak i dzieci zgodnie orzekły, że konkurs był bardzo udany i dał wszystkim dużo satysfakcji.  

 Panie Dorota i Bogusia dziękują z tego miejsca wszystkim uczniom klas trzecich i ich wychowawcom za tak wielkie 

zaangażowanie  w przygotowanie się do konkursu. Wszystkim nagrodzonym raz jeszcze gratulujemy, a wszystkim 

miłośnikom baśni H. Ch. Andersena życzymy wielu wzruszeń i przeżyć  podczas 

lektury.                                                                                         
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WARTOŚCI UNIWERSALNE CZ. XII - JEDNOŚĆ 



To już ostatnie nasze spotkanie z Wartościami Uniwersalnymi. 

Przez ponad rok zastanawialiśmy się wspólnie nad tym jak nauczyć się być dobrym, tolerancyjnym, 

prawym i uczciwym. Rozmyślaliśmy o pokoju i wolności. Uświadomiliśmy sobie że miłość może „ góry 

przenosić”. Przekonaliśmy się, że współpraca przynosi większe efekty niż samodzielne działanie, a 

szacunek należy okazywać nie tylko starszym od siebie, ale wszystkim ludziom, bez względu na ich 

przekonania, kolor skóry czy status społeczny. Jeśli przy podejmowaniu codziennych decyzji będziecie 

kierowali się wartościami o których tu mowa, to przekonacie się, że Wasze życie stanie się lepsze, 

kontakty z bliźnimi serdeczniejsze, a problemy nie tak wielkie jak by się na początku wydawało. 

Zostawiam to zagadnienie do Waszej głębokiej refleksji. 

Wracajmy do naszych rozważań na temat JEDNOŚCI.   

Wg Słownika Języka Polskiego PWN, tom I, jedność ma kilka znaczeń: 

1. to co nie jest złożone, rzecz pojedyncza, skończona, stanowiąca odrębną całość 
2. spójność, nierozdzielność, nierozerwalność, jednolitość 
3. cyfra jeden, najmniejsza liczba naturalna 
4.  jednomyślność, zgoda, harmonia, zgodne działanie, współżycie, jedność opinii, przekonań, 

poglądów, jedność narodu. 

Praktyczny Słownik Wyrazów Bliskoznacznych  obok jedności ustawia całość, spójność, porozumienie, 

solidarność, łączność, wspólnota. 

Słownik Antonimów wydawnictwa MCR, jedności przeciwstawia – konflikt, separatyzm, podział.      

     To tyle definicji słownikowej. Zastanówmy się teraz jak JEDNOŚĆ możemy przełożyć na nasze 

codzienne życie. 

   Słyszeliście już pewnie nieraz przysłowie” zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. To właśnie przysłowie 

idealnie oddaje ideę jedności. To jest prawdziwa sztuka aby przy wielości charakterów, przekonań, 

upodobań i poglądów potrafić zachować jedność! Jedność jako naród, jako społeczność lokalna, jako 

społeczność szkolna czy wreszcie jako rodzina.  

   Jedność to wspólne działanie w celu osiągnięcia wymiernych korzyści,  to wspólne działanie na rzecz 

dobra społeczności, to wspólne napiętnowanie zła i agresji. I wcale nie chodzi tu o to, aby wyzbywać się 

własnych poglądów, czy naginać do cudzych idei. Chodzi tu o umiejętność porozumiewania się z sobą, 

sztuka dochodzenia do kompromisu, umiejętność zrezygnowania z własnych przyjemności na rzecz 

innych, a wszystko to dla szeroko pojętego dobra społeczności. Wszystkie działania, o których tu piszę, 

wcale nie są trudne w realizacji jeżeli tylko uświadomimy sobie, że jesteśmy częścią społeczności dla 

dobra której pracujemy. Jako Polak mam obowiązek robić wszystko, aby mój naród był ze mnie dumny, 

mam szanować symbole narodowe, mam obowiązek znać polską historię i literaturę, mam dbać o 

czystość mowy polskiej. Jako mieszkaniec „mojej małej Ojczyzny”- Pabianic, powinienem znać historię 

mojego miasta, dbać o wspólne dobro jakim są place zabaw, ulice, parki – nie demolować, niszczyć i 

zaśmiecać. Jako dorosły obywatel mam obowiązek brać udział w wyborach samorządowych, bo to od 

naszych wyborów, zależy przyszłość naszego miasta a więc i nasza. 

Jako członek społeczności szkolnej powinienem pilnie się uczyć, dobrze zachowywać, zawsze dobrze 

mówić o swojej szkole, dbać o jej wygląd, dbać o kolegów- zwłaszcza młodszych i zawsze reagować na 

wszelkie przejawy zła i agresji na jej terenie.  

Wcale nie takie skomplikowane, prawda? Warto tu jeszcze dodać, że każda społeczność ma swoje 

symbole, które jednoczą i ułatwiają utożsamianie się z nią. W dziale ciekawe rocznice, możecie przeczytać 



o naszych symbolach narodowych – w tym miesiącu fladze biało – czerwonej, a od przyszłego miesiąca 

zaczynamy cykl pt. 

 „ MOJA MAŁA OJCZYZNA”. Serdecznie zapraszamy.  

    Na zakończenie chciałabym przytoczyć tu jeszcze jedno przysłowie, pochodzące z Nowej Księgi 

Przysłów Polskich: 

„ jedność to siła”. Patrzcie – trzy słowa, a ile znaczą. Jeśli w dobrej sprawie potrafimy się zjednoczyć to 

sukces murowany. 

  

      Teraz pozostaje mi już tylko życzyć Wam owocnej lektury i głębokich przemyśleń. 

Redaktor opiekun 

 

 

powiedzkomus@op.pl  

Pewien nauczyciel kazał uczniom pierwszej klasy narysować coś, za co chcieliby podziękować Bogu. Pomyślał, 

że w rzeczywistości te dzieci, pochodzące z biednych dzielnic miasta, miały niewiele spraw, za które mogły dziękować. 

Wiedział, że prawie wszyscy narysują słodycze lub zastawione stoły.  

Rysunek wręczony mu przez Tina zaskoczył go: przedstawiał rękę narysowaną przez dziecko. Czyją rękę? 

Klasę zafascynował ten obrazek. „Według mnie to ręka Boga, która przynosi nam pożywienie” – powiedziało jedno 

dziecko. „Jest to dziecko wieśniaka – powiedziało inne – gdyż hoduje kury i robi frytki”. 

Podczas gdy inne dzieci jeszcze pracowały, nauczyciel pochylił się nad ławką Tina i spytał, czyja to ręka. „To jest 

twoja ręka” – wyszeptało dziecko. 

Teraz sobie przypomniał, że co wieczór brał on za rękę Tina, który był najmniejszy i prowadził Tina do wyjścia.  

(fragment bajki B. Ferrero „Podziękowanie”, w: Czasami wystarcza promyk słońca,  

Krótkie opowiadania dla ducha, Warszawa 2000) 

 Dla Tina z naszego dzisiejszego opowiadania, ręka nauczyciela, który każdego dnia odprowadzał go do drzwi, była 

bardzo ważna. W naszej szkole nie wszyscy nauczyciele odprowadzą Cię za rękę do drzwi, ale każdy nauczyciel 

wyciąga do Ciebie dłoń, aby Ci pomóc. Nie zawsze ją zauważasz albo jej nie potrzebujesz, ale ona na pewno na Ciebie 

czeka, gotowa pomóc.  

Mam nadzieję, że zakończony właśnie projekt edukacyjno – profilaktyczny pt.: „Powiedz komuś – podaj dłoń” 

przypomniał Ci o tym, że nauczyciele w naszej szkole chętnie Cię wesprą i doradzą. Jeśli jeszcze nie masz odwagi 

bezpośrednio zwrócić się do nauczyciela, zapraszam do pisania listów na nasz adres email: powiedzkomus@op.pl 

mailto:powiedzkomus@op.pl


Pod tym adresem otrzymasz odpowiedź na każde Twoje pytanie, dobre słowo i potrzebną Ci pomoc. 

p. Paulina Dziubczyk 

 

 

    „Powiedz komuś – podaj dłoń”  

 W tym roku szkolnym nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską kampanię „Szkoła bez przemocy”. W ramach 

w/w kampanii zorganizowaliśmy w naszej szkole projekt edukacyjno – profilaktyczny pt.: „Powiedz komuś – podaj 

dłoń”. Przez 2 tygodnie uczyliśmy się rozpoznawać zachowania agresywne i wypracowywać sposoby radzenia sobie z 

różnymi przejawami przemocy. 

W ramach ogólnopolskich działań uczniowie przygotowywali koszulki – plakaty propagujące walkę z agresją 

(na korytarzach naszej szkoły oglądaliśmy wystawę wszystkich prac). Najlepsze z nich zostały nagrodzone.  Pierwsze 

miejsce zajęła Natalia Pyrka z klasy VI b, drugie Katarzyna Suwald z klasy IV c, trzecie Agata Ratajczyk z klasy VI b a 

czwarte Joanna Gaweł z V b.    Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy  . 

Każdego dnia uczniowie i pracownicy szkoły otrzymywali ulotki nt. projektu. W środę (21. 03.) obejrzeliśmy 

przedstawienie pt.: „Powiedz komuś” przygotowane przez p. Dorotę Stolińską i p. Adama Suwalda. Uczniowie pokazali 

nam jeden ze sposobów radzenia sobie z przemocą. Uświadomili nam, iż świadkowie zdarzenia również mogą pomóc, 

prosząc o wparcie i rozwiązanie problemu osobę dorosłą. Przedstawienie było wprowadzeniem do zadań, które dostały 

poszczególne klasy. Uczniowie klas IV – VI mięli przygotować scenkę sytuacyjną, ukazującą rozwiązanie problemu 



zachowania agresywnego. Uczniowie wykazali się 

ogromnym talentem aktorskim i już w czwartek (01. 

03.) oglądaliśmy wszystkie scenki (wyśmiewanie 

wyglądu, wyśmiewanie słabych ocen, przezywanie, 

bicie, obrażanie rodziców i bliskich, zabieranie rzeczy 

osobistych, wyłudzanie pieniędzy, zabieranie jedzenia, 

wyśmiewanie stroju- jako złe i naganne zachowania 

oraz propozycje wybrnięcia z kłopotu). 

     Klasy VI zapoznały się z pracą instytucji 

wspomagających pracę szkoły (Policją, Poradnią 

Pedagogiczno – Psychologiczną, Strażą Miejską), a klasy 

IV i V z miejscami, w których mogą spędzać czas wolny 

(zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole, domy kultury, 

harcerstwo, parafia, kluby sportowe, świetlica 

socjoterapeutyczna Miejskiego Centrum Pomocy 

Społecznej).  

Samorząd Uczniowski przygotował plakat przypominający 

numer telefonu zaufania  

0 801 171 701, pod którym uczniowie dotknięci przemocą 

mogą uzyskać wszelką pomoc. Również w naszej szkole 

każdy anonimowo może uzyskać odpowiedź na swoje 

pytanie i w razie potrzeby uzyskać pomoc pod adresem 

email: powiedzkomus@op.pl  

Najstarsi uczniowie spotkali się z kuratorem sądowym. 

Zapoznali się z jego pracą oraz z prawnymi 

konsekwencjami agresywnego zachowania.  

W czasie projektu były też chwile odprężenia i zabawy. Świetnie bawiliśmy się podczas zabawy 

karnawałowej oraz podczas pokazu sztuki cyrkowej. 

Realizacja projektu upłynęła w miłym i serdecznym czasie dla wszystkich. Uczyliśmy się i bawiliśmy, a przede 

wszystkim byliśmy razem ze sobą tworząc wspólnotę szkolną, którą łączą więzy przyjaźni.  

PAULINA DZIUBCZYK 

********************************************* 

mailto:powiedzkomus@op.pl


ŚWIETLICOWY KĄCIK 

NUDZIARZA 

   Za kilka dni przywitamy wiosnę, pora więc zabrać się za 

wiosenne porządki. Na pewno macie w swoich pokojach 

wiele rzeczy, które są przekładane  z miejsca na miejsce i 

tak naprawdę  niewiadomo co z nimi zrobić , a w szafkach 

brakuje dla nich miejsca. Jest na to sposób. Możecie 

wykonać, niewielkim kosztem, praktyczne skrytki na 

bibeloty, gazety itp. Potrzebne będzie pudełko, które może 

stać się efektownym pojemnikiem, wystarczy je tylko 

odpowiednio 

ozdobić. 

Chciałabym 

zaproponować Wam jeden ze sposobów dekorowania.  

Należy przygotować:  kolorowe gazety, nożyczki , taśmę 

dwustronną , okrągły drążek (np. kredka) i klej. 

Tak to się robi: 

1. Kolorowe strony z czasopism zwijamy w ruloniki. Pomocny 

będzie drewniany drążek ,na który nawiniemy gazetę. W ten sposób 

wszystkie ruloniki będą  tej samej grubości. Kiedy rulon będzie 

gotowy, wyjmujemy drążek i przyklejamy krawędź. 

2. Na pudło naklejamy kilka pasków taśmy dwustronnej, do 

której kolejno  przyklejamy gotowe rulony, tak by okleić całe pudło. 

Ilość rulonów zależy oczywiście od wielkości pudełka. 

3. Wnętrze pojemnika można pomalować farbą lub okleić kolorowym papierem.  

Gotowy pojemnik jest nie tylko praktycznym schowkiem na drobiazgi, ale również ciekawą dekoracją.  

Pomysł zaczerpnięty z książki D. Ruppert'a pt. "KAŻDE DZIECKO TO POTRAFI". 

Wychowawca  świetlicy Joanna Pacześ- Andrzejewska 

********************************************************* 

Wycieczka do rozgłośni Radia Łódź 



    28.02. 07. wszyscy uczniowie z klasy III a, pod opieka 

wychowawcy p. Bogusi Trzeszczak i nauczyciela bibliotekarza 

p. Doroty Olejnik wybrali się na wycieczkę do Łodzi, aby z 

bliska poznać pracę w rozgłośni radiowej. Choć dzień był 

ponury, wszyscy uczestnicy wycieczki stawili się w dobrych 

nastrojach na miejscu zbiórki – przed szkołą o godzinie 10.00. 

Wyjazd nastąpił planowo, ponieważ nikt się nie spóźnił i nie 

marudził. Podróż minęła bardzo miło i spokojnie. O godzinie 

10.40 na parkingu przed rozgłośnią Radia Łódź na 

„wycieczkowiczów” czekał pan redaktor Jarosław Manowski. 

Przywitał się  i zaprosił do zwiedzania rozgłośni. Pierwszym 

miejscem, które pokazał, była redakcja wiadomości. Objaśnił, 

kto i kiedy przygotowuje wszystkie newsy, które słyszymy 

zawsze o pełnej godzinie. Pokazał jak można „bawić” się dźwiękiem, podkładać różne efekty, ciąć i zmieniać głos. 

Wszyscy uczestnicy wycieczki doszli do wniosku, że redakcja wiadomości to bardzo ciekawe miejsce. 

Kolejnym punktem zwiedzania było studio, z którego bezpośrednio nadaje się program na antenie. Redaktor 

prowadząca  aktualnie audycję, zaprosiła wszystkich do mikrofonu i przeprowadziła z nimi wywiad, który poszedł „na 

żywo”. Ależ to były emocje!!! 

Następnym punktem zwiedzania była fonoteka. Przypomina ona zupełnie nasza bibliotekę. Na wysokich półkach, 

równiutko poustawiane, znajdują się archiwalne nagrania, muzyka i wszystko to, co popłynęło kiedyś z radia, na 

przykład wywiady.  

Następnie króciutka wizyta w profesjonalnym studiu nagraniowym i niestety wycieczka dobiegła końca.  

 Planowo i bez przeszkód odbył się powrót do szkoły-prościutko na obiad, gdyż uczestnicy wycieczki solidnie zgłodnieli 

po tak wielkiej ilości wrażeń.  

To była bardzo udana i ciekawa wyprawa. Uczestnicy mieli okazje poznać prace w radiu „od kuchni”, co zawsze 

pozostawia niezatarte wrażenia.  

Redaktor opiekun 

 

 

  WYGRAĆ Z WIOSENNYM ZMĘCZENIEM 

Pewnie każdy z Was zdążył już poczuć świeży powiew budzącej się do życia 

wiosny. I chociaż wszystko wokół rozkwita to my wcale nie czujemy się jak nowo narodzeni. 

Wręcz przeciwnie dręczą nas zmęczenie, brak humoru i ospałość. Myśl o jakiejkolwiek 

aktywności fizycznej napawa nas wstrętem, a nauka i zdolność skupienia zostają daleko tyle. 

To typowe objawy przemęczenia charakterystyczne dla tej pory roku zwane przesileniem 

wiosennym. Co ciekawe dopada ono nie tylko ludzi dorosłych, ale również dzieci i to w 



każdym wieku. Uwierzcie mi, że są jednak sposoby, które pozwalają skutecznie zwalczyć 

wiosenne osłabienie i odzyskać chęć do życia. 

Ponieważ jest to kącik poświęcony tematyce 

sportowej, pozwolę sobie skupić się na ćwiczeniach fizycznych, 

które wprawią Was w dobry nastrój i samopoczucie. Wystarczy 

zarezerwować15 minut dziennie rano lub po południu. Potrzebne 

Wam są tylko chęci im kawałek powierzchni np: dywanu. A oto one: 

  

Ćwiczenie 1: stań w szerokim rozkroku z rękoma 

skrzyżowanymi na wysokości bioder, wykonując niewielki przysiad 

wznieś wyprostowane  ręce do góry i wykonaj głęboki wdech, wróć 

do pozycji wyjściowej prostując kolana, opuszczając ramiona i wykonując wydech (wykonaj 

12 razy). 

  

Ćwiczenie 2: stań w lekkim rozkroku, prawą ręką połóż na prawym boku a 

lewą unieś wyprostowaną ku górze, wykonaj skłon w bok w prawą stronę aż do momentu 

gdy poczujesz lekkie ciągnięcie lewej strony ciała (nie pochylaj się do przodu, ani do tyłu). 

To samo ćwiczenie powtórz na lewą stronę ciała (powtórz ćwiczenie 6 

razy na każdą stronę ciała). 

  

Ćwiczenie 3: wykonaj klęk podparty, ramiona muszą 

być ustawione na szerokość barków, wykonaj wdech i unieś 

równocześnie wyprostowaną prawą rękę i lewą nogę. Wróć do pozycji 

wyjściowej wykonując jednocześnie wydech. To samo ćwiczenie 

powtórz na drugą stronę ciała (wykonaj  ćwiczenie 6 razy na każdą 

stronę ciała). 

  

Ćwiczenie 4: Wykonaj leżenie tyłem, wyprostuj ramiona w bok tak, aby 

ramiona znalazły się na wysokości barków, nogi wyprostowane. Spróbuj prawą stopą 

dotknąć lewej dłoni (policz do 3), wróć do pozycji wyjściowej i wykonaj ćwiczenie na drugą 

stronę (powtórz ćwiczenie 6 razy na każdą stronę ciała). 

  

Ćwiczenie 5: Wykonaj leżenie przodem, ramiona ugięte w łokciach muszą 

znajdować się blisko ciała tak, aby dłonie znajdowały się na wysokości barków, wyprostuj 

ramiona i odchyl tułów najdalej jak potrafisz (tzw. Foczka). W tej pozycji wytrzymaj 3 

sekundy a następnie wykonaj „koci grzbiet”. Powtórz ćwiczenie 3 razy. 

  

Proponuję wykonywać podane ćwiczenia przy uchylonym oknie tak, aby świeże powietrze szybciutko 

zasiliło płuca i wszystkie mięśnie naszego ciała. 

p. Joanna Jarmakowska 



 

 

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 

Sygnalizacja świetlna jest stosowana w celu segregacji w czasie kolizyjnych 
potoków zarówno pojazdów, jak i pieszych. Nie jest ona tak skuteczna, jak 
segregacja w przestrzeni (węzły wielopoziomowe, przejścia nad- i podziemne), jest 
natomiast wielokrotnie tańsza i zajmuje mniej terenu. Dlatego też sygnalizacja 
świetlna jest najpowszechniej stosowanym środkiem organizacji ruchu w miastach. 

Głównym zadaniem sygnalizacji świetlnej jest kierowanie ruchem pojazdów i 
pieszych. Zadanie to jest realizowane przez podawanie użytkowników 
odpowiednich sygnałów, informujących o prawie bądź zakazie przejazdu lub 
przejścia. 
Historia rozwoju urządzeń sygnalizacji świetlnej rozpoczęła się od zainstalowania 
w 1868 roku w Londynie, na skrzyżowaniu Bridge Street i New Palace Yard 
pierwszych sygnałów świetlnych. Było to ręcznie sterowane urządzenie 
semaforowe z gazową lampą wysyłającą sygnały zielone i czerwone. Niestety, już 
po kilku dniach nastąpił wybuch gazu, co zniechęciło Brytyjczyków do stosowania 
tego typu urządzeń przez najbliższe 50 lat. 
Właściwy rozwój sterowania ruchem rozpoczął się w 1914 roku w USA, po 
zainstalowaniu w Cleveland pierwszej elektrycznej sygnalizacji świetlnej 
(przypominającej wersję londyńską – tzn. semaforowe ramiona z latarnią). 
Następnym krokiem było zastosowanie sygnałów trójkolorowych (w 1918 roku, w 
Nowym Jorku). W 1922 roku zastosowano pierwszą koordynację sygnałów na sąsiednich 
skrzyżowaniach (Salt Lake City), w 1928 pierwszą sygnalizację uzależnioną od sytuacji w 
ruchu – akomodacyjną, reagującą na sygnał klaksonu samochodu (New Heaven – 
Baltimore), w 1932 – w Anglii pierwsza sygnalizacja akomodacyjna w europie z czujnikiem 
przyciskowym (zamienionym później na pneumatyczny), w 1933 – sygnalizację wzbudzaną 
przez pieszych, a w 1959 roku podjęto pierwsze próby sterowania komputerowego 
(Toronto). 
W Polsce, pierwsza sygnalizacja świetlna pojawiła się w 1926 roku w Warszawie na 
skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Po drugiej wojnie światowej nieomal 
równocześnie z odbudową miast i ich układów komunikacyjnych instalowano sygnalizacje 
świetlne. Pierwsza w Polsce sygnalizacja wzbudzana przez pieszych pojawiła się w 1967 
roku w Warszawie przy ul. Grójeckiej, a rok później pojawił się pierwszy system 
skoordynowanego sterowania na ciągu Alej Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej. 
Pierwsza w pełni akomodacyjna sygnalizacja wielofazowa została uruchomiona w 1974 
roku. 

D.S. 

 

 



BIAŁE MYSZY  

Nim chomik stał się tak popularny jak obecnie, prym wśród drobnych zwierzątek hodowanych w domu 

wiodły białe myszy. Przodkowie myszy, od zarania dziejów towarzysza człowiekowi, występując w 

siedliskach ludzkich.  Nie znaczy to jednak, że gatunek ten 

został udomowiony przez człowieka, który hoduje tylko jego 

albinotywną odmianę -  mysz białą - jako zwierze 

laboratoryjne.   

Mysz, bardziej niż chomik, interesuje się otoczeniem i jej 

zdolności przystosowawcze są o wiele większe. Życie 

społeczne tych zwierzątek jest ogromnie ciekawe.  Rodzinny 

charakter życie myszy dostarcza także więcej danych niż 

mieszkającego samotnie chomika.  

    Myszy należą do rzędu gryzoni. Długość ich ciała wraz z ogonem osiąga od 11 do 80 mm.  Białe myszy 

pochodzą od myszy domowych. Przypuszcza się, że wywędrowały w świat prosto z Chin.   

Można je hodować w metalowych klatkach lub dużych słojach.  Co 4-5 dni należy wymieniać trociny, 

kawałki papieru oraz ścinki materiału, którymi wymoszczone jest mysie „ mieszkanko”. W innym wypadku 

wraz z myszkami zamieszka w naszym domu nieprzyjemny , ostry zapach mysiego moczu.  

Żywienie myszy nie stanowi żadnego problemu., gdyż jedzą one dosłownie wszystko. Lubią mięso pod 

każda postacią. Możemy im dawać także surowe lub ugotowane jajka. Podstawowym jednak 

pożywieniem są produkty roślinne : ziarna zbóż, marchew, buraki, sałata i inne warzywa.  

    W przeciwieństwie do chomika białych myszy nie należy trzymać pojedynczo. Myszki prowadza 

bardzo ciekawe życie rodzinne, „ małżonkowie” śpią we wspólnym gnieździe i wspólnie opiekują się 

potomstwem.  Młode w liczbie od 2 do 10 przychodzą na świat po 21 dniach ciąży.  Ważą około 1g , 

są ślepe i nieowłosione. Malutkie myszki są szczególnie miłe. Głowę maja nieproporcjonalnie dużą 

w stosunku do zgrabnego ciała, potrafią wykonywać długie, kangurze skoki, bawią się wspólnie lub 

siedząc, czyszczą sobie pyszczek. 

  

Białe myszy są szalenie inteligentne i ostrożne, a każdy ruch wykonują z dużą rozwagą. Myszy są 

psychicznie wysoko rozwiniętymi zwierzętami i gnuśnieją szybko w nieciekawym pomieszczeniu. 

Należy trzymać je więc w otoczeniu bardzo różnorodnym. Czują się one dobrze w każdym środowisku. 

Potrafią doskonale biegać, skakać, pływać  i wspinać się.  

Jeśli ktoś z Was zdecyduje się na hodowanie w domu białej myszki, to zapraszam serdecznie do 

biblioteki po książki na temat tych małych zwinnych zwierzątek.      

   Tekst powstał w oparciu o książkę M. Huszcz pt.  „Zwierzęta w domu" 

  REDAKCJA  

 

 



Tatusiu, jak byłeś mały, to też dostawałeś od swojego taty lanie?  

- No pewnie!  

- A dziadek od swojego taty?  

- Oczywiście!  

- A pradziadek?  

- Też! Ale dlaczego pytasz?  

- Bo chciałbym się w końcu dowiedzieć, kto zaczął... 

* 

Spotyka się dwóch biznesmenów:  

- Słuchaj, zauważyłem, że w twojej firmie wszyscy przychodzą do pracy bardzo wcześnie. Jak ty to robisz?  

- Prosty trick! Mam dwudziestu pracowników i piętnaście miejsc parkingowych...  

* 

Dwaj biznesmeni idą ulicą rozmawiając. Nagle jeden szarpie drugiego za rękaw i przeciąga gwałtem na drugą stronę 

ulicy.  

- Co ty...- broni się zaskoczony kolega.  

- Cii... tam szedł mój radca prawny... Ile razy mnie spotyka, pyta: 'Jak interesy', potem pokiwa głową, a nazajutrz 

przysyła rachunek za konsultację... 

* 

Biznesmen tłumaczy swojej żonie najnowszy interes:  

- Podpisujemy umowę na trzy lata. On daje pieniądze, ja doświadczenie.  

- No, a co będzie za trzy lata?  

- On będzie miał doświadczenie a ja pieniądze... 

na podstawie:  www.dowcipy.w.szu.pl 

 

http://www.dowcipy.w.szu.pl/

