
 

 

„Wiosna, wiosna, wiosna ach to TY” 

     Witam Was serdecznie, ciepło, słonecznie, po prostu wiosennie. Wiosna 

uważana jest przez wielu za najpiękniejszą i najradośniejszą porę roku i 

chyba faktycznie coś w tym jest. Budząca się do zimie przyroda, coraz 

cieplejsze liźnięcia słońca i wydłużający się dzień dają powody do tego, 

aby czuć się szczęśliwym. A jeśli szczęście  ma być pełne, powinno być 

dzielone, najlepiej z przyjacielem.  Zastanówmy się przez chwilę, kto to 

jest przyjaciel. Moim zdaniem  jest to na pewno ktoś mi bardzo bliski, ktoś 

kto mnie rozumie bez słów, wspiera i mobilizuje, cieszy się moimi 

sukcesami, nie zazdrości, zawsze jest szczery i lojalny  oraz zawsze 

znajdzie czas, gdy tego potrzebuję.  

Taka jest moja definicja przyjaciela. Przyjaźń to relacja wzajemna więc i ja 

staram się spełniać wyżej wymienione przymioty przyjaciela. Czy mi się 

zawsze udaje? Pewnie nie, ale bardzo się staram, ponieważ przyjaźń 

należy pielęgnować jak najpiękniejszy kwiat. Podlewać zaufaniem i 

lojalnością, nawozić oddaniem , troską i zainteresowaniem, ochraniać 

przed zazdrością i złymi językami oraz wystawiać do słońca miłości i 

radości ze wspólnego przebywania. A jaka jest wasza definicja przyjaźni? 

Może zechcecie 

podzielić się nią z 

czytelnikami naszego 

periodyku? Serdecznie 

zapraszam.  

Wszystkie dostarczone teksty będą ukazywały się 

sukcesywnie na łamach „Piątki na Piątkę”.  A może 

ktoś z Was chciałby za pomocą naszej gazetki złożyć 

życzenia swojemu przyjacielowi z okazji zbliżającego 

się Dnia Przyjaciela, który obchodzimy 9 czerwca? 

(Dzień Przyjaciela to jedno z tzw. świąt nietypowych. 

Nie mylmy go z Międzynarodowym Dniem Przyjaźni, 

który świętujemy 30 lipca). Bardzo Was do tego 

zachęcam, bo wierzcie mi niejednokrotnie  właśnie w 

podstawówce zawiązują się przyjaźnie na całe życie.  

W wolnej chwili zachęcam do lektury naszego periodyku, gdzie jak zwykle każdy znajdzie cos dla 

siebie.  

  Do zobaczenia za miesiąc 



 

„Nie ma jak u mamy” 

         Z okazji zbliżającego się dnia Matki, poprosiłam kilkoro nauczycieli o udzielenie odpowiedzi na parę 

pytań dotyczących tego właśnie święta. 

Weronika Łuczak (dalej W.Ł.): Mama, od niej wszystko się zaczęło. Zacznijmy od dzieciństwa, 

bardzo proszę troszkę powspominać. Co zapamiętała pani/pan z tamtych lat związanych z Mamą? 

  Dorota Olejnik (dalej D. O.) : Pierwsze wspomnienie Mamy  z lat dziecięcych? Zawsze to samo – 

zachwyt nad Jej urodą. Odkąd pamiętam moja Mama była niezwykle elegancka, nosiła śliczne, kobiece 

kostiumy i szpilki. Jak teraz o tym myślę, to muszę przyznać, że nigdy nie widziałam mojej Mamy  w 

spodniach. Była i jest do dzisiaj niezwykle kobieca i szykowna. Długo zanim nastała taka moda, moja 

Mama preferowała minimalizm w stylu „im mnie tym lepiej”. Poza tym nosiła piękny kok spięty srebrną 

klamrą wysadzaną bursztynami (prezent od taty). Gdy oglądam zdjęcia mojej Mamy jako młodziutkiej 

studentki medycyny, w charakterystycznej studenckiej czapce, drobnej chudziny nie mogę uwierzyć, że 

została mamą 9 dzieci. Nie mogę sobie wyobrazić jak potrafiła pogodzić macierzyństwo z byciem 

lekarzem nie tylko na etacie ale i dla wszystkich potrzebujących. Do dzisiaj pamiętam jak w święta 

przybiegała do nas jedna lub druga sąsiadka z prośba o pomoc, bo „dzieciak właśnie dzisiaj dostał 

gorączkę”. Moja Mama jest dla mnie prawdziwym autorytetem i wsparciem, choć przyznaję, że na wiele 

tematów mamy inne poglądy. Jak trudno być mamą zrozumiałam dopiero wówczas, gdy sama nią 

zostałam J 

Janusz Kożlenko (dalej J.K.): W dzieciństwie, 

Mama była dla mnie przede wszystkim osobą, która 

zapewniała mi duże poczucie bezpieczeństwa. 

Zawsze mogłem liczyć na jej wyrozumiałość, pomoc, 

pocieszenie i dobrą radę. To Ona pilnowała bym 

odrobił lekcje i wypełniał swoje obowiązki. Nauczyła 

mnie jak poradzić sobie w dalszym, dorosłym życiu. 

Tomasz Klimek (dalej T.K.): Dzieciństwo kojarzy 

mi się z zaradnością i mądrością mojej Mamy. To 

były trudne czasy stanu wojennego w Polsce, gdy nic 

nie było w sklepach, a mama potrafiła zorganizować 

zaopatrzenie dla domu, gotować pyszne posiłki oraz 

szyć własnoręcznie całkiem eleganckie ubrania dla 

swoich dzieci. Posiadała tyle przydatnych, praktycznych umiejętności, że wszyscy mi zazdrościli takiej 

mamy. 

 W.Ł.: Co najchętniej w wolnym czasie robi pani/pana Mama? 

 D.O.: Szczerze mówiąc maja Mama, choć od kilku lat jest na emeryturze, a od zeszłego roku zawiesiła 

praktykę lekarską czasu wolnego ma jak na lekarstwo. Ciągle ma pod opieką  któregoś ze swoich 

licznych wnuków, bardzo dużo czyta, udziela się w różnych organizacjach, ciągle komuś pomaga, coś 

organizuje…. Słowem - jest zaprzeczeniem statecznej emerytki. Wiecznie nie ma jej w domu i nie 

sposób się do niej dodzwonić. Gdy przez kilka dni z rzędu próbuję ją złapać, mama ze śmiechem 

odpowiada, że  jeśli będę potrzebowała pomocy zawsze mnie znajdzie! Zastanawiam się skąd taka 

drobna i szczupła osóbka ma tyle energii. 



J.K.: Obecnie, najchętniej spędza czas na działce, pielęgnując kwiatki i warzywka :) 

T.K.: Moja mama, mimo swoich siedemdziesięciu kilku lat, jest nadal bardzo aktywną osobą. Oprócz 

prac w ukochanym ogródku, pełnym prześlicznych kwiatów, uwielbia wycieczki rowerowe lub piesze „z 

kijkami”. Co roku przygotowuje mnóstwo przetworów owocowych w słoiczkach. Suszy nazbierane przez 

siebie grzyby oraz liczne zioła, na których działaniu się dobrze zna. 

 W.Ł.: W jaki sposób celebruje pani/pan Dzień Matki? 

D.O.: Od lat zamawiamy mszę św. w intencji mamy, prosząc o zdrowie dla niej i długie życie. Mama 

jest osobą niezwykle wierzącą i taka msza jest dla niej najpiękniejszym prezentem. Poza tym cała 

nasza dziewiątka zjeżdża się do Mamy. Oczywiście każdy ze swoimi rodzinami, wiec jak łatwo 

przewidzieć jest nas cały dom ludzi. Wszyscy bez wyjątku uwielbiamy Dzień Matki. 

J.K.: Przede wszystkim zawsze znajduję czas by 

Mamę odwiedzić. Możemy wtedy trochę 

porozmawiać i powspominać dawne czasy. 

T.K.: Tego dnia koniecznie jesteśmy z nią. Widzę 

wielką radość w jej oczach, gdy wszystkie dzieci i 

wnuki zasiadają przy jednym stole, a Mama raczy 

nas swoimi wyśmienitymi wypiekami. Lubi słuchać 

naszych opowieści i wspomnień. 

 W.Ł.: Jaki prezent wręcza pani/pan swojej Mamie? 

D.O.: Kupujemy wspólny prezent. Młodsza siostra 

jakoś z mamy wydobywa, co sprawiłoby jej największą przyjemność i właśnie to od nas dostaje. 

J.K.: Zawsze są to kwiaty lub słodycze. Dołączam również krótki wierszyk, który odkąd pamiętam, 

mówiłem mamie : 

"Kochana Mamo, 

jak będę duży to Ci przywiozę małpkę z podróży, 

z dużym ogonkiem, to zwinne zwierze, 

będzie za Ciebie zmywać talerze." :) 

T.K.: Odwiedziny dzieci i wnuków to najlepszy prezent dla Mamy (tak twierdzi). Staram się oczywiście 

wręczyć jej jakiś praktyczny upominek np. ciekawą książkę lub coś do ogrodu. 

 W.Ł.: Proszę powiedzieć za co dziękuję pani/pan swojej Mamie? 

D.O.: Oj tego to jest cała lista, ale może wspomnę o najważniejszych rzeczach. Po pierwsze dziękuję 

mamie za życie, bo jestem na świecie tylko dlatego, że nie posłuchała lekarzy, którzy twierdzili, że 

mogę urodzić się z licznymi wadami i nie zgodziła się na aborcję. Po drugie za to, że nauczyła nas 

kochać swój kraj. W moim rodzinnym domu były kultywowane wszystkie tradycje i święta narodowe i 

kościelne. Dziadek mojej mamy był ułanem, piłsudczykiem,   wiec od zawsze w mojej rodzinie 



pielęgnowane były wartości Bóg, Honor i Ojczyzna. 

Za to, że nauczyła nas szacunku do drugiego 

człowieka (dzisiaj tak modnej tolerancji). Za 

rozbudzenie miłości do literatury. Do dzisiaj 

pamiętam pierwszą książkę, którą od niej dostałam. 

Był to Koziołek Matołek, który miał ogromny wpływ 

na moje życie. Za troskę i opiekę, za przepyszne 

ciasta, za domowe dżemy i za to kim jestem 

dzisiaj.  Dziękuję Ci Mamo! 

J.K.: Przede wszystkim za to, że jest. Za to, że 

kosztem wychowania syna poświęciła własne 

potrzeby i wygody. Za to, że dbała i zajmowała się 

domem. Za to, że nauczyła mnie zasad postępowania i radzenia sobie w życiu dorosłym. Za to, że po 

prostu mnie wychowywała. 

Życzę wszystkim ludziom, by mieli takie mamy ja moja :) 

T.K.: Tu dużo można by wymieniać. Przede wszystkim za to, że wychowała mnie na dobrego człowieka, 

nauczyła kochać ludzi, zaszczepiła we mnie wrażliwość i umiejętność słuchania innych. Zawsze mnie 

rozumiała i stawała po mojej stronie. Oczywiście wdzięczny jestem Mamie za wszystkie praktyczne, 

domowe umiejętności, które mi przekazała. Teraz je szczególnie doceniam, gdy po śmierci 

żony,  jestem dla moich dzieci jednocześnie mamą i tatą.  Dziękuję Ci Mamo. 

 

„Wodne zmagania” 

                             6 kwietnia 2018 roku reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w I Olimpiadzie 

Wodnej,  organizowanej z okazji  Międzynarodowego Dnia Sportu.  Imprezę  przeznaczoną dla uczniów 

z klas I-IV  zainicjował i zorganizował Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach we 

współpracy z Urzędem Miejskim w Pabianicach,  Miejskim Domem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Sportu 

i Rekreacji oraz  Stowarzyszeniem  Piłki Ręcznej Pabiks.   

Biorące udział w imprezie szkoły wytypowały najlepszych wśród najlepszych w swoich kategoriach 

wiekowych,  aby godnie reprezentowali swoje placówki. Nasza szkoła powołała  drużynę 40 osobową, z 

czego  8 uczniów stanowiło niezbędną rezerwę.  O godzinie ósmej rano zawodnicy wyruszyli spod 

szkoły pod opieką p. D. Olejnik oraz p. T. Sujeckiego  oraz H. Kurasiewicza. Po dojściu na halę MOSiR-u 

zawodnicy przebrali się w stroje sportowe i ćwiczyli okrzyki dopingujące zawodników.  Około 9.30 

dyrektor MDK-u  p. Grażyna Wójcik otworzyła imprezę i zaczęła się pełna zabawy i radości rywalizacja 

sportowa. Poszczególne konkurencje przeplatały się z występami artystycznymi. Zabawy było co 

niemiara. Imprezie towarzyszyły również pokazy pierwszej pomocy medycznej oraz animacje dla dzieci. 

Nasi zawodnicy dali z siebie co mogli, jednak tym razem zabrakło przysłowiowego szczęścia i 

zostaliśmy pokonani przez reprezentacje pozostałych  szkół.  Każdy z uczestników zabawy dostał słodki 

upominek oraz  miło spędził czas. To było tak naprawdę najważniejszym celem  zorganizowanej 

imprezy. Tym niemniej za rok postaramy się wygrać J 

 Dorota Olejnik 

 

Dzień Ziemi 



          Corocznie 22 kwietnia obchodzony jest na świecie Dzień Ziemi. Obchodom towarzyszy wiele 

akcji, których celem jest propagowanie postaw proekologicznych. Podopieczni świetlic szkolnych w 

naszym mieście biorą udział w konkursie plastycznym organizowanym przez SP9. Dzieci maja okazję w 

swoich pracach plastycznych wyrazić, w jaki sposób powinniśmy szanować naszą planetę.  

Świetliczaki z naszej szkoły z radością  uczestniczyły w tym ekologicznym konkursie.  

Jury wyróżniło cztery prace: Eweliny Grali  z Ia, Nikoli Flaszczyńskiej i Kornelii Krysiak- 

Szczerkowskiej 3b oraz  Mai Niemownej 3c. 

Uczennice wraz z panią Renatą Kołodziejską 24 kwietnia gościły w SP9 na rozstrzygnięciu konkursu i 

odebrały wyróżnienia.  

Gratulujemy. 

 

Krajoznawcy są wśród nas, czyli...  

podbijamy Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK 

      Uczniowie klasy VI b w składzie: Kamil 

Chrzęst, Wiktor Balcerzak, Mateusz Łowicki, 

Adrian Grzelka, Ksawery Gaweł oraz 

uczennica klasy VII a Zuzanna Koźlenko to 

prawdziwi turyści i krajoznawcy. Dwie drużyny 

uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 wzięły 

udział w XLVI Powiatowych Eliminacjach 

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 

Turystyczno- Krajoznawczego, 

organizowanych corocznie przez PTTK. Dla 

naszych uczniów to wyjątkowy debiut i 

zasługują na ogromne gratulacje. „Piątka” po 

raz pierwszy uczestniczyła w tych niełatwych 

rozgrywkach, w których od lat spotykają się 

krajoznawcy ze wszystkich typów szkół: 

począwszy od podstawowych aż po szkoły 

ponadgimnazjalne. 

   

Etap powiatowy (podczas którego uczniowie zmierzyli się z testem krajoznawczym oraz testem wiedzy o 

turystyce, topografii, historii PTTK oraz tematyką związaną z terenoznawstwem) odbył się 11 kwietnia 

2018 w I LO w Pabianicach. Natomiast 25 kwietnia uczniowie zostali zaproszeni na oficjalne 

podsumowanie konkursu, które odbyło się w sali kominkowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach. 



Ostatecznie nasze drużyny uplasowały się na VIII i IX miejscu w powiecie i zostały wyróżnione nagrodami 

książkowymi i dyplomami. Taka nagroda z pewnością będzie idealna do przygotowań i podboju turnieju 

w przyszłym roku szkolnym.  

W końcu przygoda z krajoznawstwem dopiero dla „Piątki” się rozpoczyna. 

  

 Serdecznie gratulujemy uczniom tego pierwszego sukcesu i podziwiamy włożoną pracę i zaangażowanie 

w przygotowania do zmagań konkursowych. 

Życzymy dalszych sukcesów i wielu podróży.  

Niech pasja do turystyki pozostanie z nimi na stałe, szczególnie... że wakacje tuż-tuż. 

 Maria Stencel 

 

Sprawozdanie ze Szkolnego Projektu  

Edukacyjno-Wychowawczego 

"Zdrowy styl życia" 

 W roku szkolnym 2017/2018  od 12.03. do 16.03.2018 r. 

w naszej szkole był realizowany projekt edukacyjno - wychowawczy "Zdrowy styl życia" 

 Celem projektu było: 

Promowanie zdrowego stylu życia. 

Rozwijanie aktywnych postaw prozdrowotnych 

Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania - zróżnicowana i zbilansowana dieta. 

Uświadomienie uczniom potrzeb aktywności fizycznej i jej wpływ na zdrowie. 

Promowanie aktywnego wypoczynku. 

Promocja picia wody i jej rola w naszym organizmie. 

Wdrożenie zasad odpowiedzialności indywidualnej za własne zdrowie 

 Adresatami  projektu byli wszyscy uczniowie naszej szkoły.W ramach projektu podjęto następujące działania. 

 Jako wprowadzenie do projektu w pracowniach pojawiły się gazetki ścienne promujące zdrowy styl życia według 

pomysłów każdej z klas. 

Drugi dzień realizacji projektu uświadamiał nam potrzebę ruchu. Podczas długich przerw na sali 

gimnastycznej wspólnie ćwiczyliśmy zumbę. W trakcie  lekcji odbywała się także tzw. gimnastyka 

śródlekcyjna. 

W trzecim dniu promowaliśmy  zdrowe śniadanie, które zabieramy do szkoły. Dominowały owoce, 

warzywa, różnego rodzaju sałatki, pieczywo ciemne, żytnie, płatki owsiane, twarożki, jogurty, mleko, soki 

naturalne i typu smoothie, herbata bez cukru, woda mineralna... 



W czwartek  zachęcaliśmy do picia wody. Panowały także  inne zasady na lekcji. Ci, którzy przynieśli wodę 

mogli zaspokoić pragnie również podczas zajęć.  

Piątek był ostatnim dniem realizacji naszego projektu, uczniowie klas starszych  na podsumowanie musieli 

zredagować "Przepis na zdrowie" z kolei najmłodsi tworzyli "Zdrowy jadłospis" 

Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursów odbyło się na  apelu 24  kwietnia 2018  dla klas starszych i dla klas 

młodszych podczas lekcji. 

  

Wyniki prezentowały się następująco. 

  

1. Konkurs na przepis na zdrowie 

 W klasach starszych 

 I miejsce zdobyły: Patrycja Słabiak, Julia Niewiadomska, Wiktoria Szubert, Julia Rosińska z kl.4c 

II miejsce - Milenalucia Fortino z kl.6b 

III miejsce - Jerzy Wojtas z kl.4b 

  

2. Konkurs na "Zdrowy jadłospis" 

 W klasach młodszych 

 I miejsce zajęła klasa IIa 

II miejsce – Ib 

III miejsce – III c 

Wyróżnienie otrzymał Krzysztof Otomański z IIa 

 Relację z przebiegu projektu  można było przeczytać w Nowym Życiu Pabianic oraz  na stronie internetowej szkoły. 

Zaobserwowałyśmy nie tylko wielkie zaangażowanie uczniów w realizacji zadań w ramach projektu,  ale i  ich 

rodziców. Świadczy to o akceptacji działań podejmowanych przez szkołę, a nam  dostarcza wiele radości z 

tego co robimy dla uczniów. 

 Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: 

Joanna Pacześ-Andrzejewska 

Marlena Nowak-Czestkowska 

Małgorzata Wójtowicz-Kuna 

 

I Rajd Pieszy z cyklu  



„Poznaj nasze miasto - ulica Zamkowa”,  

bo… każdy pabianiczanin powinien wiedzieć o swojej 

Małej Ojczyźnie jak najwięcej. 

 21 kwietnia, w sobotę, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w premierowym, gdyż pierwszym z cyklu 

kilku rajdów pt. „Poznaj z nami nasze miasto”, organizowanymi przez pabianicki oddział PTTK we 

współpracy z Urzędem Miejskim w Pabianicach. W sobotni piękny poranek, punktualnie o godzinie 

10.00 ekipa „Piątki” oraz kilkudziesięciu innych uczestników wyruszyli spod Parku im. Juliusza 

Słowackiego w Pabianicach śladami najciekawszych zabytków 

ulicy Zamkowej. Jakież było zdziwienie wśród naszych czwarto i 

piątoklasistów, którzy do tej pory wielokrotnie mijali dane 

miejsca, zupełnie nie zdając sobie sprawy jaką interesującą 

historię w sobie kryją! Zapewne mało który mieszkaniec miasta 

słyszał o Szkole Dobrych Manier przy Zamkowej, kantorze 

Kruschego pod numerem 3, Zakładowym Domu Kultury w 

dzisiejszym budynku Starostwa Powiatowego, czy nawet o tym, 

że pomieszczenia tego budynku zagrały w słynnej „Ziemi 

Obiecanej”. Takie to gratki mamy w Pabianicach! Rajdowa 

sobota z pewnością zmieniła postrzeganie głównej ulicy naszego 

miasta przez naszych uczniów. W codziennym pędzie i tempie 

przemieszczania się po ulicy Zamkowej warto na chwilę unieść 

oczy do góry i przyjrzeć się malowniczym attykom kamienic, 

tajemniczym zdobieniom, czy zatrzymać chociaż na moment 

wzrok na pamiątkowych tablicach, których w naszym mieście nie 

brakuje. 

Podróż naszą kochaną Zamkową zajęła nam na odcinku od Parku 

Słowackiego do Zielonej Górki... ponad 2 godziny. Dokładnie 

poznawaliśmy historię każdego zakątka, a dzielni uczniowie 

nawet podczas rajdu wykonywali notatki by krzewić dalej wiedzę 

o naszej XIX-wiecznej perełce wśród swoich Rodzin  :-)  Podczas 

całej wędrówki na punktach kontrolnych sprawdzano na bieżąco 

wiedzę uczestników, którzy poradzili sobie świetnie we 

wszystkich konkursach. Efektem było zdobycie przez Szkołę 

Podstawową nr 5 II miejsca wśród szkół uczestniczących w 

rajdzie. Na mecie rajdu uczeń klasy Vb Szymon Kopczyński 

zajął I miejsce w indywidualnym konkursie wiedzy o ulicy 

Zamkowej i otrzymał nagrodę - niespodziankę. Serdecznie gratulujemy !  

Zapraszamy dzielnych miłośników naszej Małej Ojczyzny do udziału w kolejnym rajdzie. Tym razem 

„Śladami Ziemi Obiecanej”- widzimy się już 19 maja ! 

W rajdzie udział wzięli uczniowie klasy IV b: Angelika Janas, Zuzanna Sułat, Kacper Grala, Mikołaj 

Kępa, Piotr Krupski, Anna Just, oraz uczniowie klasy Vb: Szymon Kopczyński, Jakub Branicki, Mateusz 

Ciesielski, Maciej Wojciechowski, Kinga Wróblewska pod opieką nauczycieli p. Sylwii Grzesznej, Marii 

Stencel, Doroty Stolińskiej. 

 

V miejsce naszych przyrodników w Powiatowym Konkursie 

„Parki Narodowe Polski 2018” 



         Drużyna uczniów klasy Vb, w składzie: Martyna Barłożewska, Szymon Kopczyński,  Amelia 

Otto, Zuzanna Lichnowska zajęła V miejsce w konkursie organizowanym cyklicznie przez Szkołę 

Podstawową nr 17 w Pabianicach. 10 kwietnia nasi uczniowie wzięli udział w nie lada trudnym 

sprawdzianie wiedzy o polskich parkach narodowych. Zaprezentowali również swoją pracę konkursową 

na temat funkcji parków i terenów zielonych w przestrzeni miejskiej, na przykładzie Parku im. Juliusza 

Słowackiego w Pabianicach. Dzieło naszych przyrodników możemy podziwiać na co dzień na ekranie 

telewizora, który wita naszych gości przy szkolnym wejściu. 

 



 

Pytania konkursowe były naprawdę niezwykle szczegółowe i wymagające wiedzy specjalisty. 

Zapraszamy do zapoznania się z migawkami fotograficznymi z przebiegu konkursu i... przy okazji 

podejrzenia jak trudne pytania czekały na naszych piątoklasistów. 

 Maria Stencel 

 

Szkolny Konkurs SNS rozstrzygnięty 

Samorząd Uczniowski naszej kochanej Piątki bardzo lubi organizować rozmaite konkursy o 

tajemniczych nazwach. W pierwszej połowie marca odbył się konkurs o nazwie SNS  czyli … Skakania na 

Skakance. Wzięło w nim udział 25 uczniów pragnących sprawdzić ile razy uda im się przeskoczyć na skakance 

w ciągu zaledwie półtorej minuty. Każdy mógł wybrać dowolny styl, jednak w trakcie skakania nie można 

było tego stylu zmienić. W szranki stanęli uczniowie klas trzecich, czwartych, piątych i siódmych.  



 

Zwycięzcą został Kacper Nowak z klasy 7a, który uzyskał niesamowity wynik – w ciągu półtorej 

minuty skoczył na skakance aż 170 razy!!!  

Gratulujemy zwycięzcy oraz wszystkim, którzy wzięli udział w tej trudnej konkurencji. Widzimy się 

w kwietniu na kolejnym konkursie, a Rada Samorządu Uczniowskiego już zastanawia się jakim kolejnym 

skrótem i jaką dyscypliną może Was zaskoczyć. 

 

OMNIBUS 

W dniu 18 kwietnia 2018r. troje uczniów z klasy 6b naszej szkoły – 

Angela Budz, Wiktor Balcerzak i Kamil Chrzęst – wzięło udział w 

Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Ogólnej „Omnibus” 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Pabianicach. Była 

to już XIII edycja tego konkursu. W zmaganiach wzięły udział 

drużyny z siedmiu pabianickich szkół podstawowych.  

  

 Konkurs składał się z dziesięciu pytań, na które drużyna 

reprezentująca daną szkołę musiała odpowiedzieć. Pytania zawierały 

treści z różnych dziedzin wiedzy. Nasi uczniowie musieli wykazać się 

między innymi znajomością geografii, przyrody, historii, matematyki 



i… przepisów ruchu drogowego. Dodatkowo musieli rozpoznać instrumenty muzyczne po ich dźwięku oraz 

owoce po ich smaku. 

Drużyna naszej szkoły, po bardzo zaciętej walce zajęła III miejsce. 

GRATULUJEMY !!! 

Janusz Koźlenko 

 

 

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI „POTYCZKI POLIGLOTÓW” 

  
           W dniu 12  kwietnia 2018 r. w naszej szkole po raz  IV  odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski 

w Języku Obcym „Potyczki Poliglotów”. Organizatorami były dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 5 im. 

Grzegorza Piramowicza oraz Szkoła Podstawowa nr 15  im. Armii Krajowej. Konkurs  był adresowany 

do  uczniów klas 4 – 7 szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z powiatu pabianickiego. Każdą 

szkołę  reprezentował jeden  uczeń recytujący wiersz w języku angielskim lub niemieckim. 

  

Zmagania recytatorskie uczestników poprzedzone zostały uroczystym wstępem poprowadzonym 

przez  dyrektorów  dwóch szkół podstawowych. Po przedstawieniu jurorów (byli nimi wszyscy 

nauczyciele- językowcy, którzy przybyli na konkurs z uczestnikami) oraz sponsorów nagród, rozpoczęła 

się  recytacja poezji  w języku angielskim.  



Na początku swoje uzdolnienia recytatorskie prezentowali  uczniowie  szkół podstawowych, a po 

nich młodzież gimnazjalna. Poziom uczniów gimnazjalnych i ich młodszych kolegów był bardzo wysoki, a 

ich  umiejętności recytatorskie i aktorskie zaskakiwały jury. Następnie swoje zdolności językowe 

eksponowali uczniowie recytujący wiersze w języku niemieckim, zarówno uczniowie szkoły podstawowej 

i klas gimnazjalnych ujęli nas  przepiękną  interpretacją wierszy oraz zdolnościami językowymi. Powołane 

jury miało nie lada  trudne zadanie w wyłonieniu  mistrzów recytacji. Po długich obradach udało się 

wybrać grupę zwycięzców w obu kategoriach językowych. Wśród uczniów szkół 

podstawowych  recytujących wiersze w języku angielskim I miejsce zajęła uczennica naszej szkoły 

Angela Budz, II miejsce zajął Antoni Błoch uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Pabianicach, a 

III  miejsce - uczennica Szkoły Podstawowej  nr 9 w Pabianicach Julia Stańczyk. Wśród uczniów 

klas  gimnazjalnych I miejsce zajęła, Julia Kowalska uczennica Szkoły Podstawowej w Dłutowie, II 

miejsce  uczennica Szkoły Podstawowej  w Piątkowisku Iga  Kudra, a III miejsce zdobyła Barbara 

Wąsek, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Pabianicach. Wśród uczniów szkół podstawowych 

recytujących wiersze w języku niemieckim I miejsce zajęła  Vanessa Kosecka ze Szkoły Podstawowej 

nr 9, II miejsce Eryk Oleszczak ze Szkoły Podstawowej nr 8, a III miejsce zdobyła Hanna Bańkowska 

z ZSP w Piątkowisku. Wyniki gimnazjalistów z recytacji poezji wyglądały następująco: I miejsce zajęła 

Natalia Kądziela z ZSP w Piątkowisku, II miejsce zdobyła Róża Paszkiewicz ze Szkoły Podstawowej 

nr 16 w Pabianicach i III miejsce  Joanna Holtz ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego a Paulo. Na 

zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody  ufundowane przez sponsorów konkursu: sklep Netto oraz Biuro 

Plus, a także wydawnictwa językowe: Macmillan, Preston Publishing, PWN, oraz szkołę językową Amico. 

Organizatorkami  konkursu były nauczycielki języka angielskiego p. Marta Tomczyk  i p. Małgorzata 

Wójtowicz-Kuna oraz nauczycielka języka niemieckiego p. Magdalena Omielczenkow-Cieśliczko. 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

  

Angela - mistrzyni recytacji poezji angielskiej 

 W czwartek 12  kwietnia 2018 r.  odbył się w naszej szkole Powiatowy Konkurs Recytatorski "Potyczki 

Poliglotów".  Piątkę  reprezentowała Angela Budz uczennica klasy 6b, która wywalczyła jednogłośnie, 

pierwsze miejsce na poziomie szkół podstawowych w kategorii - język angielski, 

Jury było pod wielkim wrażeniem jej występu, nasza uczennica  nie tylko zaprezentowała perfekcyjną 

wymowę  wiersza  pt. My teacher took my Ipod, ale również doskonale wykazała się zdolnościami 

artystycznymi.  Nie zapomnimy tej ekspresji  odgrywanej  nauczycielki, która surowo ustala zasady 

obowiązujące w szkole, aby później  podążyć w  rytmie muzyki z zabranego Ipoda. Dopełnieniem 

występu  był  precyzyjnie dobrany strój i fantazyjna fryzura edukatorki z dawnych lat.  Tym powrotem do 

przeszłości szkolnej Angela  skradła serca jurorów i zdobyła najwyższą liczbę punktów. 

Angelo, wielkie gratulacje! 



Organizatorki 

Pisać każdy może…  cz. 2 

           Dzisiaj pochylimy się nad…  poetą.  Jonasz Kofta, 

którego twórczość doskonale znają Wasi rodzice,  powiedział 

kiedyś, że „poetą się bywa”. Uważam, że miał wiele racji. W 

poezji – jak i pozostałych działaniach 

artystycznych,  potrzebna jest tak zwana wena, czyli 

natchnienie. Nieważne czy wiersz będzie rymowany czy biały 

– odpowiedni dobór słów odzwierciedlający emocje, stany 

duchowe i uniesienia  świadczy o poziomie jego twórcy. 

Sami dobrze wiecie jak długo czasami  siedzicie nad prostym 

wypracowaniem, które mimo najlepszych chęci nie klei się i nie składa i nic nie można z tym zrobić. 

Niestety.   

        

Czasami jednak macie wrażenie, ze wypracowanie „samo” się pisze, słowa układają się w piękne 

zdania, które opisują dokładnie to co sobie zamierzyliście.  I to jest  właśnie wena, która przychodzi 

gdy sama ma na to ochotę. Bez niej twórca jest tylko dobrze wykonującym swój fach rzemieślnikiem, 

natomiast z weną jest artystą. Wybór tematu wiersza  to sprawa drugorzędna.   Czasami wymusza go 

życie, czasami okoliczności, a czasami spływa jak olśnienie i czujemy natychmiastową potrzebę 

przelania swoich myśli na papier. Czasami pisze się na zamówienie. Tak czy inaczej kandydat na poetę 

powinien świetnie znać zasady pisowni, posługiwać się pięknym, poprawnym językiem oraz mieć dużo 

wrażliwości na otaczający świat.  

 Dorota Olejnik 

 

„Witaj majowa jutrzenko…” 

         Przed nami 3 dni pięknych majowych świat, jakże bliskich wszystkim Polakom w kraju i za 

granicą.    

1maja to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, zwany popularnie Świętem Pracy. Na 

świecie obchodzone jest ono corocznie od 1890 roku, w Polsce od 1950. Zostało ustanowione na 

pamiątkę poległych robotników walczących w Chicago o prawa pracownicze, w tym o 8-godzinny dzień 

pracy. Odbywają się wówczas pochody, pikniki i inne uroczystości dedykowane 



wszystkim  pracownikom bez względu na 

wykształcenie czy zajmowane stanowisko.   Z tym 

świętem kojarzy mi się czerwony goździk i kolorowe 

balony.  

          2 maja obchodzimy ustanowiony w 2004 

roku Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to 

dzień, w którym  pochylamy się nad naszymi 

symbolami narodowymi, a w szczególności nad 

flagą. Dla nas żyjących w Polsce symbole narodowe 

są czymś tak oczywistym, że prawie powszednim. 

Natomiast dla Polaków mieszkających za granicami 

naszej ojczyzny nabierają specjalnego znaczenia. Są 

powodem dumy, ale i nostalgii. Przyjaciel mojego 

męża mieszkający na stałe za granicą mówi, że gdy 

słyszy Mazurek Dąbrowskiego to łza mu się w oku 

kręci. Podróżując po świecie zauważyłam, że częstą praktyką jest  przyczepianie do samochodów biało-

czerwonej flagi. To bardzo miłe spotkać gdzieś w świecie rodaka i porozmawiać po polsku. 

          Natomiast  3 maja obchodzimy święto uchwalenia konstytucji, która była nie tylko zbiorem 

praw i obowiązków  ale i symbolem umiejętności  osiągnięcia kompromisu i działania dla dobra 

ojczyzny.  Niezmiennie od ponad 200 lat jest ona powodem do  dumy narodowej. Historia to najlepsza 

nauczycielka,  dlatego warto czerpać wzór z najlepszych i sięgając do doświadczeń tych co przed 

nami,  czynić  wszystko dla dobra Polski i Polaków. Uchwalając konstytucję  wykazaliśmy się 

determinacją, odważnym, światłym myśleniem, umiejętnością patrzenia dalej niż własny interes 

oraz  nowoczesnym jak na ówczesne czasy podejściem do tolerancji i poszanowania odmienności.  

 Świętujmy więc i cieszmy się bliskością rodziny i  przyjaciół  oraz  wolną, niezależna Ojczyzną. 

Bibliotekarz szkolny – miłośnik historii 

 

 

      Czekałam, czekałam  i się wreszcie doczekałam na wiosnę  i 

…  możliwość czytania na leżaku w ogródku przy jednoczesnym 

wygrzewaniu  się w promieniach słońca.  Próbowaliście kiedyś jaka to 

frajda? Jeśli dołożycie jeszcze szklankę wody z cytryną lub miseczkę 

sezonowych owoców, możecie zbliżyć się do stanu szczęścia 

absolutnego. Przynajmniej ja tak mam i szczerze mówiąc tę formę 

spędzania wolnego czasu mogę zamienić tylko na jazdę na rowerze. 

Mam taki zwyczaj, że przez całą zimę szukam tej jednej jedynej 

perełki literackiej, która otworzy mój sezon czytania na świeżym 

powietrzu.  Buszuję po forach czytelniczych, przeglądam katalogi 

wydawnicze, zaglądam do różnych bibliotek i wszystko po to, aby 

należycie przygotować się do wielkiego otwarcia.  

        W tym roku znalazłam swoje cacko, ale nie będę Wam polecać, 

bo to książka dla dorosłego czytelnika. Natomiast  jeśli ktoś z Was 

chciałby skorzystać z mojej rady to polecam książkę autorstwa p. 

Marii Terlikowskiej zatytułowaną „Drzewo do samego nieba”.  Jest to 

niezwykła, ciepła, bardzo wzruszająca, pełna codziennej magii opowieść o brzydkiej kamienicy obok 

której rośnie piękne drzewo.  Książka, której pierwsze wydanie ukazało się ponad 30 lat temu niesie 

ponadczasowe, uniwersalne wartości, które nic a nic nie straciły ze swojej aktualności.  Bardzo 

serdecznie polecam i zapraszam do szkolnej biblioteki, gdzie możecie wypożyczyć tę oraz wiele innych 

cudownych książek. Do zobaczenia za miesiąc. Bibliotekarz 


