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Witam Was  majowo, słonecznie i bardzo gorąco 

          Zawsze o tej porze roku bardzo dosadnie odczuwam upływ czasu.  Dopiero co witaliśmy się po 

wakacjach,   a tu już za chwilę będziemy się żegnać. Nie lubię pożegnań, ponieważ bardzo szybko 

przywiązuję się do ludzi. Tegoroczne rozstanie z szóstoklasistami będzie dla mnie szczególnie przykre, 

gdyż zakończy się moja fantastyczna, sześcioletnia przygoda z uczestnikami koła profilaktyczno- 

teatralnego „Żak”.  

        To były wyjątkowe lata.  Wraz ze współprowadzącą koło p. Ulą Bodył, z ogromnym zaciekawieniem 

obserwowałyśmy,  jak przez te 6 lat zmieniały  się „nasze” dzieci. Z prawdziwym rozczuleniem 

wspominamy pierwszy  ich występ, jeszcze nieporadny i bardzo nieśmiały, ale już niezwykle ambitny. 

Przez te sześć lat nasi aktorzy przygotowali i zagrali około dwudziestu spektakli, w tym trzy razy  

w kooperacji z Nauczycielskim Amatorskim Szkolnym Zespołem  Teatralnym „Belfer”. 

         Wszystkie przedstawienia były prezentowane w szkole, niektóre w zaprzyjaźnionych przedszkolach, 

a kilka - nawet na deskach sceny teatralnej w Miejskim Ośrodku Kultury. Jednak niezależnie od tego 

gdzie były się odbyły, bardzo duży nacisk kładliśmy na poziom artystyczny spektaklu, jego wartość 

poznawczą lub wychowawczą, a także na dopracowanie kostiumów i dekoracji. Mam nadzieję, że nasza 

(dzieci, rodziców oraz opiekunek koła) wspólna praca zapisała się złotymi zgłoskami  

w historii szkoły.      

        Zachęcam Was do wnikliwej lektury naszego periodyku, gdzie jak zwykle znajdziecie  sprawozdania 

z życia szkoły, cykliczną rubrykę ”REDAKCJA POLECA” oraz  kącik porad p. Pielęgniarki, zatytułowany "W 

zdrowym ciele zdrowy duch”. 

Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w czerwcu. 

Redaktor opiekun 

 

     

 

„Ekologiczne nagrody” dla zwycięzców projektu 

          7 maja 2014 roku odbyła się wycieczka dla zwycięzców projektu "Przeciw Wykluczeniu". Wycieczka 

została zorganizowana pod opieką p. Doroty Olejnik i p. Urszuli Bodył. Rano zebraliśmy się na zbiórkę 
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pod szkołą, a następnie zamówionym wcześniej busem pojechaliśmy do Palmiarni w Łodzi. Jest to 

wspaniałe miejsce, z fantastycznymi roślinami.  

           Mogliśmy tam zobaczyć mnóstwo różnego rodzaju palm, kwiatów oraz kaktusów.  Każdy znalazł 

coś co go zachwyciło, niektóre rośliny sięgały samego dachu. Cały ogród, w którym się znajdowaliśmy 

dzielił się na kilka stref, do którego dodatkowo dochodził ogród zewnętrzny, bardzo kolorowy i żywy  

w barwach. 

         Po obejrzeniu wszystkich gatunków roślin przeszliśmy do kina, wędrując ulicami Łodzi. W Silver 

Screen'ie oglądaliśmy film pt. "Amazonia. Przygody małpki Sai." Film mówił nam o przeżyciach 

 i zachowaniach małpki w nieznanym dla niej otoczeniu. Po świetnym filmie wróciliśmy do Pabianic. Dzień 

minął nam wyjątkowo.  

Natalia Duniec 

 

Duch w kopalni 

           W dniach 19-20 maja odbyła się wycieczka szkolna dla klas 3-5. Zorganizował ją wychowawca  

kl. Va – Janusz Koźlenko. Pojechali na nią uczniowie kl. Va, IVb i IIIa. Jako opiekunowie pojechali Lidia 

Golewska, Dariusz Sauter, Wojciech Woźniak i Ewa Skiba – Jaworowska. Razem było nas aż 53!  

Na miejsce dowiózł nas pan Grzegorz – kierowca.  Krajobrazy za oknem były przecudowne. 
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           Podczas pierwszego dnia zwiedzaliśmy Kraków. Zobaczyliśmy Zamek Wawelski, Smoka 

Wawelskiego, trakt królewski i kościół Mariacki. Udało się nam usłyszeć słynny przerywany hejnał.  

O atrakcjach opowiadali uczniowie klasy Va. Podczas chodzenia traktem królewskim dwie uczennice 

postanowiły się ochłodzić w fontannie. Dosłownie ☺. Na postoju dorożek widzieliśmy niezwykle pięknego 

konia. Był to tarantowaty ogier rasy Cydlesdale. Według opinii uczennic przypominał dalmatyńczyka.  

         Następnie nadszedł czas na zwiedzanie parku edukacyjnego - „Wioski Świata” . Uczyliśmy się, jak 

wygląda życie na poszczególnych kontynentach. Zwiedziliśmy takie miejsca jak: Afryka, Papua Nowa 

Gwinea, Mongolia, Ameryka Północna i Peru. Dosiadaliśmy wielbłąda, układaliśmy puzzle, przebieraliśmy 

się w tradycyjne stroje, a nawet doiliśmy jaka.  

 

         W końcu nadszedł jednak czas na udanie się na miejsce naszego noclegu – do kopalni soli  

w Bochni. Zjechaliśmy windą 252 metry pod ziemię, a następnie zanieśliśmy swoje bagaże do komory 

sypialnej. Potem rozpoczęliśmy zwiedzanie. W kaplicy św. Kingi poznaliśmy jej legendę oraz patronów 

górnictwa. Obejrzeliśmy również szopkę i grób, które są tam cały czas. Ta kaplica była wyjątkowa, 

ponieważ przejeżdżał przez nią pociąg, który wkrótce zawiózł nas do innej sali. Spotkaliśmy tam ducha. 

Zabrał on nas na wycieczkę po kopalni i pokazał, jak było tu w XIII w. Po zwiedzaniu udaliśmy się spać.  

          Drugiego dnia zaczęliśmy od zwiedzenia Wioski Oraczy. Dowiedzieliśmy się jak dawniej tkano, 

leczono,  skręcano sznury i lepiono z gliny oraz jak mieszkał sołtys. Przewodniczka pokazała nam utkane 

szale i ciekawie opowiedziała o zwyczajach i zachowaniach w XIII w. 

         Potem wreszcie nadszedł czas na zasłużony obiad. Po obiedzie rozegraliśmy zawody w podawaniu 

długopisu i uzyskaliśmy wynik 34 sekundy. Na koniec rozegrano konkurs, kto najciszej opuści salę. 

Wygrał stolik nr 8 w składzie Zofia Raczyńska, Angelika Wieścicka, Natalia Ruszer, Wiktoria Borowiak, 

Ola Górna  

i Martyna Biszczak. Zwycięzcy otrzymali długopisy.  

        Naszą ostatnią atrakcją była kopalnia srebra i okoliczny skansen maszyn parowych. W muzeum 

obok kopalni dowiedzieliśmy się, jak pozyskuje się srebro, jak dawniej kopano i jakich narzędzi używano. 

W kopalni tunele okazały się tak niskie, że kilka osób uderzyło się w głowę. Na szczęście mieli kaski. 

Spotkaliśmy również skarbnika, który opowiedział nam niezwykłą legendę. W kopalni płynęliśmy również 

łodzią po kanale odwadniającym. W skansenie maszyn parowych widzieliśmy rozmaite pompy, tłoki  

i lokomotywy, do których wszyscy chętnie wsiadali. 
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        W drodze powrotnej odbył się konkurs wiedzy wycieczkowej. Miejsca w najstarszej klasie piątej 

wyglądały następująco: 1. Miejsce – Maksymilian Nowak, 2. Miejsce – Zofia Raczyńska. Na trzeciej 

pozycji uplasował się Hubert Ciecierski, który jest na podium drugi rok z rzędu. W ubiegłym roku to on 

wygrał w klasach piątych. Wszyscy laureaci dostali nagrody, zaś wszyscy uczestnicy szczęśliwie wrócili 

do domów.  

Zosia Raczyńska 

 

Jestem bezpieczny na drodze 

             7 maja w naszej szkole odbył się konkurs „Jestem bezpieczny na drodze”. Osoby, które 

przygotowywały i prowadziły rywalizację to P. Beata Fontańska oraz p. Renata Adler. W konkursie 

uczestniczyli uczniowie klas drugich 7 pabianickich podstawówek. Celem konkursu była nauka 

bezpiecznego poruszania się i zachowania na drodze. Trzyosobowe drużyny miały do rozwiązania 

zadania matematyczne związane z ruchem drogowym, test ze znajomości znaków drogowych oraz 

sprawdzian znajomości zawartości apteczki pierwszej pomocy. 

   

          Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II b: Angela Budz, Weronika Łuczak oraz Adrian 

Grzelka. Zdobyli 44 punkty zajmując tym samym drugie miejsce w mieście.  Dla zwycięzców były 

dyplomy i nagrody, a dla wszystkich uczestników słodki poczęstunek. 

Serdecznie gratulujemy. 
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Bezpieczna na drodze Weronika 

 

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

W dniu 15 kwietnia, w Szkole Podstawowej nr 3 w Pabianicach odbył 

się  Miejski Turniej Bezpieczeństwa W Ruchu Drogowym. Naszą szkołę 

dzielnie reprezentowali: 

1.  Natalia Duniec VI B. 

2.  Wiktoria Królak VI B. 

3.  Kacper Krawczyk VI B. 

4.  Patryk Walkowiak VI B. 

A opiekował się nimi podczas tych zmagań nasz nauczyciel informatyki, p. 

Dariusz Sauter. 

Uczestnicy mieli do wykonania wiele trudnych zadań. Najciekawsze z nich 

to: 

1.      Tor w którym trzeba było przejechać slalom składający się z 5 

pachołków, „huśtawkę”, „rynnę”, „tarkę” oraz wiele innych przeszkód.  

2.      Jazda po mini miasteczku, gdzie trzeba było zastosować się do poleceń kierującego ruchem Policjanta. 

3.      Na koniec pisaliśmy test, bardzo podobny do tego, który pisaliśmy aby uzyskać kartę rowerową.  

Po zmaganiach  czekał na nas ,,słodki kącik”. Nasza szkoła zajęła II Miejsce. 

 

Wiktoria Królak VI b. 

 

Majowa wycieczka ekologiczna 

           Dnia 8.05.2014 roku dzieci z Koła Ekologicznego i Prozdrowotnego wybrały się na 

edukacyjną  wycieczkę do Bełchatowa. Wyprawę zaczęliśmy spod szkoły o godz. 9.30 z p. Sylwią 

Łaguniak i p. Beatą Florczak.  Najpierw pojechaliśmy do Eko regionu Bełchatów, który zajmuje się 

segregowaniem, transportowaniem i zagospodarowaniem śmieci. Pracownik  firmy oprowadził nas po 
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terenie Eko-regionu. Nauczyliśmy się 

segregować odpady i zobaczyliśmy, jak jest 

to robione. Eko-region obsługuje 60 

gmin.  Odpady nie leżą tam dużej niż 3-4 

godziny, dlatego nie mają prawa 

fermentować. Pracownice segregują butelki 

kolorami, ponieważ mają one inną wartość w 

skupie. Maszyna, nazywana "prasowarką", 

prasuje w bele np. tekturę, papier i 

posegregowane butelki.  Pracownicy 

przygotowują pojemniki na odpady zgodnie z 

zamówieniem klienta.   Na koniec dostaliśmy 

soczki i batoniki. Następnie pojechaliśmy do 

nowo otwartego muzeum w Bełchatowie - 

„Giganci Mocy”. Tam podzieliliśmy się na 

dwie grupy. Jedna grupa zwiedzała muzeum, 

druga oglądała film pt. "Jak robimy prąd?".  

       Na filmie była przedstawiona praca 

elektrowni Bełchatów. Po muzeum oprowadzał nas Wojtuś. Stopniowo dowiadywaliśmy się, jak wraz z 

rozwojem świata wytwarzany jest prąd. Okazało się, że gdyby elektrownia nie pracowała 24h to np. w 

sylwestra nie odbyłoby się wiele noworocznych imprez. Prąd produkuje się, spalając węgiel brunatny, 

dlatego elektrownia znajduje się w sąsiedztwie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Bełchatów. 

Pozytywnym przykładem pracy elektrowni jest 15 wiatraków na górze Kamieńsk. Potem wszyscy 

kupiliśmy pamiątki, a w drodze do autokaru zjedliśmy hot dogi i ruszyliśmy do Pabianic. Wycieczka była 

ciekawa i dużo z niej wynieśliśmy, za co bardzo dziękujemy organizatorkom. 

Natalia Kaszowska 5a 

 

KONKURS ORNITOLOGICZNY 

           03.04 2014r. W Miejskim Ośrodku Kultury odbył się VII Powiatowy Konkurs Ornitologiczny 

„Ptaki Pabianic i okolic“, którego  organizatorami byli p. Katarzyna Cegiełka z TOEE przy MOK-u  

w Pabianicach i p. Tomasz Przybyliński 

z Muzeum Miasta Pabianic. W konkursie brało 

udział kilkanaście drużyn, po troje uczniów ze 

szkół podstawowych i gimnazjów. Naszą 

szkołę, przygotowaną przez  

p. Sylwię Łaguniak reprezentowały Natalia 

Antoniewska z kl. VIB, Weronika Stręgiel 

z kl. VIA  

i Wiktoria Woch z kl. VIA. 

          Uczestnicy musieli rozwiązać test 

wiedzy o ptakach, do uzupełnienia, którego 

niezbędna była wiedza z zakresu znajomości 

budowy ptaków, ich przystosowania do lotu, 

wędrówek, rozmnażania, budowania gniazd  

i ochrony gatunkowej. W drugiej części 

konkursu należało rozpoznać kilkanaście 

ptaków po ich wyglądzie i głosie spośród 

ponad 70 gatunków. Nie było to proste 

zadanie . Konkurs był trudny, mimo iż naszym 

zdaniem byłyśmy bardzo dobrze przygotowane, zajęłyśmy IV miejsce.  Cóż, inne drużyny okazały sie 

lepsze, na czele z drużyną ze Rzgowa, która co roku stoi na najwyższym podium. Mimo porażki jesteśmy 

dumne, iż dzięki konkursowi potrafimy rozpoznać wiele gatunków ptaków.   
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„Znawczynie ptaków z SP 5“ 

 

KONKURS  EKOLOGICZNY 

        29.04.2014 r. W Szkole Podstawowej nr 17 w Pabianicach odbył się  już po raz 11 Powiatowy 

Konkurs Ekologiczny „Parki Narodowe Polski“. W konkursie wzięło udział 12 drużyn z większości 

szkół podstawowych z powiatu 

pabianickiego. Naszą szkołę reprezentowały 

uczennice klas piątych, przygotowywane 

przez wiele miesięcy przez panią Sylwię 

Łaguniak, czyli Zofia Raczyńska z kl. VA, 

Oliwia Grzegorzewska, Julia Różańska, 

Julia Szymczak z kl. VB. 

        Konkurs składał się z dwóch etapów. Do 

pierwszego należało przygotować 

prezentację multimedialną nt. wybranych 

gatunków zwierząt występujących na terenie 

Parków Krajobrazowych Województwa 

Łódzkiego i ciekawie ją zaprezentować. 

Nasze uczennice wcieliły się w role: daniela – 

Oliwia, łabędzia krzykliwego – Julia R. i 

rzekotki drzewnej -  Julia Sz.i zaprezentowały 

się znakomicie.  

Po tej części pokonały 11 drużyn i okazały się 

najlepsze.  

          W drugim etapie należało nie tylko wykazać się znakomitą wiedzą na temat Parków Narodowych 

w Polsce, ale także rozpoznawać zwierzęta  tam występujące po wyglądzie i głosach oraz wykazać się 

znajomością roślin chronionych. To sprawiło naszej drużynie najwięcej problemów i w rezultacie  zajęły 

III miejsce. Wielkie brawa dla naszych reprezentantek, gdyż w tak młodym wieku znać tyle szczegółów 

na temat Parków Narodowych w Polsce, to niełatwe zadanie.  

Opiekun drużyny 

 

W zdrowym ciele zdrowy 

duch 

       Dzisiaj porozmawiamy o konsekwencjach śmieciowego 

odżywiania. Korzystając z informacji zawartych na stronie JEJ 

ZDROWIE oraz parenting.pl przytoczę Wam kilka 

faktów  dotyczących fast foodów. 

1.    Fast foody uzależniają jak heroina. 

2.    Fast foody robione są z gotowych dań, najczęściej zamrożonych, poddanych termicznej obróbce, w 

związku z tym nie ma tutaj mowy o świeżych warzywach zerwanych prosto z krzaczka. 
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3.    Fast food to rodzaj posiłku – szybko przygotowanego i podanego, szybko zjedzonego i… szybko 

niszczącego nasze zdrowie. 

4.    Produkty Fast food zawierają: niezdrowy tłuszcz typu trans w dużych 

ilościach, nadmiar soli, cukier i niebezpieczne substancje o symbolu E 

oraz  OGROMNE ilości kalorii. 

5.    Produkty Fast food nie zawierają: błonnika, witamin, cennych minerałów, 

przeciwutleniaczy i niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. 

6.    Produkty typu Fast food sprzyjają otyłości, zaś nadmierna tusza bywa 

powodem wielu groźnych chorób.  

7.    Produkty Fast food zawierają czynnik hamujący wysyłanie do mózgu 

hormonu, informującego o dostarczeniu do organizmu wystarczającej 

ilości energii. Konsekwencją zablokowania tej informacji jest nadmierne 

uczucie głodu, czyli przejadanie się.  

          Postarajcie się zapamiętać to, co dla Was napisałam i zawsze, gdy 

najdzie Was chęć sięgnięcia po niezdrowe jedzenie, pomyślcie o 

zdrowotnych konsekwencjach i zamieńcie ociekające tłuszczem frytki na 

przykład na jabłko. 

            Oczywiście we wszystkim najważniejszy jest umiar i zdrowy 

rozsadek. Jeśli raz na jakiś czas zjecie hamburgera, czy tego typu Fast 

food  nic oczywiście się nie stanie. Przestrzegam przed regularnym 

odżywianiem się wysoko przetworzoną żywnością. 

 Do zobaczenia za miesiąc Wasza Szkolna Pielęgniarka 
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NAJCIEKAWSZE PRACE - SŁONECZNIKI kl. 5a 

 

 

 

 

 

       Wiosną, gdy po długim okresie zimowego uśpienia  przyroda budzi się do życia, każdy z nas cieszy 

się jak może jej świeżością, pięknem, feerią barw i zapachów. Przeczytałam kiedyś, że wiosną ludzie 

mają lepsze humory i łagodniejsze nastawienie do rzeczywistości, ponieważ tak właśnie wpływa na nas 

kolor  zielony. Czy  podziwiając piękno przyrody myślicie o tym, że to od nas zależy iż nadal będzie 

piękna i świeża?  
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       Czy nam się to podoba czy nie, musimy dbać o naszą Planetę i pilnować, aby nie stała się 

globalnym wysypiskiem śmieci. Bardzo pomocne w edukacji proekologicznej są różnego rodzaju 

programy i projekty propagujące prawidłowe zachowania, jednak naukę dbania  o środowisko każdy 

zaczyna od poprawy własnych nawyków i przyzwyczajeń. Pomocna tutaj  może być książka Agnieszki 

Nożyńskiej - Demianiuk zatytułowana „Ekologiczne dzieciaki, czyli BON TON w przyrodzie”.  

        Jest to bardzo interesująca książeczka, z której dowiecie się jak na co dzień dbać o przyrodę. 

Autorka w dowcipny i wesoły sposób pisze o takich sprawach jak : marnotrawstwo energii elektrycznej, 

„ wodolejstwo”, czyli marnowanie wody, nieodpowiednie zachowanie w lesie, złe traktowanie zwierząt, 

czy segregacja śmieci. Zabawne teksty okraszone zostały pięknymi ilustracjami w wykonaniu Janusza 

Baszczaka.  

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do biblioteki. 
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