
 

 

Witajcie w dziewiątym numerze "„Piątki" na Piątkę" w roku 
szkolnym 2007/2008            

W maju dusza rwie się w świat, 

w maju budzą się marzenia. 

I nieważne ile ma się lat,  

maj serce starca w młodzieńca zamienia.  

Wiosną wszystko jest możliwe, 

skrzydła rosną nam u stóp. 

Sny wydają się prawdziwe 

świat otworem stoi znów. 

autor: Dorota Olejnik 

      Wiosna to bez wątpienia najpiękniejsza pora roku. Przyroda 

budzi się do życia, wszystko wkoło się zieleni, rozbrzmiewa śpiew 

ptaków, upojne zapachy otaczają nas ze wszystkich stron i to 

wszystko razem sprawia, że ciągnie nas w plener na łono natury. Nie ma nic przyjemniejszego, niż położyć się na świeżej trawie, 

wśród polnych kwiatów i obserwować ożywione, wiosenne niebo. Ale uwaga! Jak wielkie będzie nasze rozczarowanie, gdy na tej 

trawie po prostu nie będzie dla nas miejsca, ponieważ rozłożą się 

na niej butelki, opakowania po słodyczach, gazety czy inni, tego 

typu, nieproszeni goście. Być może wtedy nadejdzie chwila 

refleksji i zastanowienia kto jest za to wszystko odpowiedzialny.  

Otóż MY WSZYSCY!!! Zróbmy szybki „rachunek sumienia”. Czy 

pamiętamy zawsze o tym, by selektywnie wyrzucać śmieci. Czy 

nigdy nie pozbywamy się papierków po słodyczach gdziekolwiek 

indziej niż śmietnik lub własna kieszeń. Czy nie produkujemy 

śmieci, kupując zupełnie bezużyteczne opakowania dodatkowe, czy 

nosimy ze sobą do sklepu własną płócienną lub inna trwałą torbę, 

czy prowadzimy edukację ekologiczną we własnej rodzinie lub w 

gronie przyjaciół i czy w końcu nie niszczymy przyrody poprzez 

łamanie gałęzi, nacinanie kory drzew, zrywanie kwiatów z klombów 

czy celowe zaśmiecanie terenów zielonych. Jeśli odpowiedzi na te 

pytania powodują, że musimy się  za siebie wstydzić to znaczy, że 

jesteśmy współodpowiedzialni za zanieczyszczenie naszego 



środowiska  i  dzięki sobie samym nie mamy 

już kawałka trawy, aby się położyć i chłonąć 

piękno wiosny.  

 Tę  kwestię pozostawiam do wnikliwego 

przemyślenia. 

     Kolejna sprawa związana z wiosną i coraz 

większą ilością czasu spędzanego na świeżym 

powietrzu to bezpieczeństwo. Wiem, że do 

znudzenia już o tym przypominam, jednak 

ostrożności nigdy dość. Doskonale znacie 

podstawowe zasady bezpiecznych zabaw, 

wiec Wasze zadanie sprowadza się do tego 

aby zawsze o nich pamiętać i bezwzględnie 

przestrzegać. W celu przypomnienia przytoczę 

tu w kilku punktach absolutne minimum w 

tym zakresie: 

1.    nigdy nie urządzajcie zabaw na ulicy, 

2.    przechodźcie  przez jezdnię wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, 

3.    wycieczki rowerowe planujcie i organizujcie tak, aby podczas nich być zawsze pod opieką osoby dorosłej, 

4.    nie eksperymentujcie z używkami, 

5.    nie umawiajcie się nigdy z nowopoznaną osobą bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie rodziców, 

6.    zawsze informujcie rodziców lub opiekunów o tym gdzie i z kim zamierzacie spędzać czas, 

7.    zawsze wracajcie po zabawie o umówionej godzinie, 

8.    podczas zabawy postępujcie rozsądnie i odpowiedzialnie. 

 

Jeśli będziecie świadomi zagrożeń i będziecie stosować się do powyższych 

zaleceń to z całą pewnością unikniecie wielu niebezpiecznych sytuacji, a 

zabawa na świeżym powietrzu dostarczy Wam dużo radości i korzyści. 

      30.04.08 odbył się w naszej szkole apel, poświęcony obchodom 217 

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystości przygotowanej 

przez uczniów z klas V a i c oraz IV b, pod opieką p. Lidii Kukieły i p. 

Adama Suwalda, udział wzięli uczniowie klas starszych. Część 

artystyczna przedstawiona została w formie lekcji dla pierwszoklasisty. 

Rocznica  chwalenia Konstytucji 3 Maja to bardzo ważne święto dla 

wszystkich Polaków. Na pamięci o takich wydarzeniach w historii naszego 

państwa, budujemy tożsamość narodową, która jest gwarantem ciągłości 

tradycji i kultury. Szczególnie ważne jest to dla młodego pokolenia, które 

za kilkanaście  lat będzie decydować o tym, jakimi jesteśmy Polakami. 

Musimy pielęgnować wszystkie tradycje narodowe, szanować symbole 

takie jak flaga, hymn czy godło, kultywować święta i zawsze pamiętać o 

tych, którzy działając dla dobra rodaków niejednokrotnie zapłacili 

najwyższą cenę – oddali własne życie. Te piękne karty w historii Polski 

nigdy nie mogą ulec zapomnieniu.  

     Na zakończenie chciałabym przypomnieć Wam o jednym z 

najpiękniejszych świąt, o „Dniu Matki”. Pamiętajcie, aby zawsze, a w tym 

dniu szczególnie, docenić jej ciężką pracę, podziękować za troskę, 

cierpliwość, wyrozumiałość… 

Jeśli jeszcze nie macie pomysłu na prezent dla mamy to podpowiedź 

znajdziecie w „Świetlicowym nudziarzu”. 

     Zapraszam do lektury naszego miesięcznika i do zobaczenia za 

miesiąc.   

  

  Redaktor opiekun.          



 

         Pabianice - moja mała Ojczyzna. Tak zatytułowaliśmy cykl wywiadów, które przeprowadzamy co miesiąc z przedstawicielami 

władz naszego miasta, z ludźmi pełniącymi określone funkcje lub takimi, którzy robią coś wyjątkowego dla naszej społeczności. 

    W ciągu ostatnich kilku lat bardzo nasiliła się w Europie tendencja propagowania swojego miejsca zamieszkania i swojego regionu 

jako tzw. „małej ojczyzny”. Oprócz kultywowania świąt państwowych czy narodowych bardzo dużą wagę przywiązuje się do świąt 

i tradycji miejscowych, nadając im wymiar uroczystości całej społeczności lokalnej. Idea przyświecająca propagowaniu swojego 

miejsca na ziemi ma głębszy wymiar niż same święta i zabawa. To nauka poszanowania ziemi ojców, grobów przodków, 

miejscowych zabytków i dorobku intelektualnego. To zaszczepienie w sercach najmłodszego pokolenia miłości do regionu, to 

poznanie historii ludzi tworzących przez minione lata kulturę i specyfikę danego miejsca.  Taki też cel założyła sobie nasza redakcja. 

Chcemy, aby poprzez cykl wywiadów z osobami sprawującymi ważne funkcje w Pabianicach, przybliżyć naszym uczniom, ich 

rodzicom oraz wszystkim naszym czytelnikom postacie tych, którzy mają największy wpływ na losy naszego pięknego miasta i jego 

mieszkańców. 

    W tym miesiącu poprosiliśmy o rozmowę Zastępcę Prezydenta Pabianic, p. Dariusza Wypycha, który jest odpowiedzialny za 

„zarządzanie zasobami ludzkimi” w Pabianicach, tzn. nadzoruje wszystkie instytucje dotyczące bezpośrednio mieszkańców Pabianic.  

    Rozmowa odbyła się w gabinecie Wiceprezydenta, w budynku Urzędu Miasta przy ul. Zamkowej. Pan Dariusz Wypych dał się 

poznać jako osoba bardzo komunikatywna, bezpośrednia i bardzo kompetentna, dlatego też spotkanie przebiegło w miłej i 

sympatycznej atmosferze. Odczuwamy jednak pewien niedosyt, ponieważ ze względu na liczne obowiązki p. Wiceprezydent 

znalazł dla nas niewiele ponad pół godziny. Jeśli nadarzy się więc okazja, chcielibyśmy porozmawiać jeszcze raz, aby zadać 

jeszcze kilka interesujących nas pytań. 

Redaktor opiekun  

 

    

Rozmowa z Zastępcą Prezydenta Miasta Pabianic, 

p. Dariuszem Wypychem 

 P. dyr. Jerzy Kaczmarek (dalej: JK): Panie Prezydencie, mam przyjemność przedstawić Panu zespół redakcyjny szkolnej gazetki 

internetowej „”Piątka” na Piątkę”, w której od ponad roku publikujemy cykl artykułów pod wspólnym tytułem „Moja Mała Ojczyzna”. 

Opiekunem gazetki jest Pani Dorota Olejnik, nauczyciel bibliotekarz. 

P. Dorota Olejnik (dalej: DO): W ramach podjętych działań zamierzamy przybliżyć naszym czytelnikom wszystkich tych, którzy 

zrobili coś dobrego dla naszego miasta oraz tych, którzy w szczególny sposób wypełniają swoje obowiązki. Dziś chcielibyśmy 

porozmawiać z Panem jako Zastępcą Prezydenta naszego miasta. Odwiedziliśmy już Pana Prezydenta Zbigniewa Dychto i wiemy 

na czym polega jego praca. Dziś chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie zadania stoją przed jego zastępcą. Czy zechce Pan odpowiedzieć 

nam na kilka pytań? 

Pan Dariusz Wypych (dalej: DW): Tak. Bardzo proszę. 

Zuzia: Czy jest Pan urodzonym pabianiczaninem? 

DW: Tak, urodziłem się w Pabianicach, tu dorastałem, chodziłem do szkoły, nadal tu mieszkam i pracuję dla dobra mojego 

miasta i jego mieszkańców.  

Iza: Którą szkołę podstawową Pan skończył? 

DW: Ukończyłem Szkołę Podstawową nr 14. Jeśli zaś chodzi o szkołę średnią, był to Zespół Szkół Elektrycznych im. 

Groszkowskiego, popularnie zwany „elektrykiem”. Chodziłem tam do liceum zawodowego spożywczego i po maturze uzyskałem 

tytuł „operatora procesów technologicznych przemysłu spożywczego”.  



Arek: Czy wspomina Pan któregoś z nauczycieli szczególnie ciepło? 

DW: Tak. Mam wielki sentyment do mojej wychowawczyni p. Jadwigi 

Wojtczak, która uczyła mnie języka polskiego. Była również 

wicedyrektorem szkoły, zresztą jest nim do dzisiaj. Wspaniale 

wprowadzała nas w świat literatury, szczególnie tej XIX i XX wieku.  

Zuzia: Czy lubi Pan nasze miasto? 

DW: Tak. Pewne części Pabianic i niektórzy jego mieszkańcy nie budzą 

we mnie sympatii, ale w ogólnym rozrachunku lubię to miasto, 

ponieważ ma poważny dorobek i  historyczne dziedzictwo. W ostatnich 

dwóch latach jesteśmy coraz bardziej widoczni na mapie Polski. Mamy 

podpisaną umowę z Telewizją Łódzką, która pokazuje na antenie 

regionalnej wszystko to, co interesującego dzieje się w Pabianicach. 

Miasto można promować na przykład  poprzez sport, poprzez 

organizowanie ogólnopolskich imprez czy wprowadzanie nowatorskich 

rozwiązań w zarządzaniu miastem. To wszystko ma u nas miejsce i z 

całą pewnością wpływa na promowanie Pabianic w Polsce, a także  poza 

granicami kraju. Nie sposób nie wspomnieć tu o nagrodzie, którą 

odebrał w Krakowie, dosłownie parę dni temu, p. Prezydent Zbigniew Dychto od Gazety Prawnej za umiejętność korzystania z 

funduszy unijnych. Z dużym zadowoleniem obserwuję również napływ przedsiębiorców do naszego miasta. Lokowanie przez nich 

kapitału w Pabianicach świadczy o tym, że postrzegają nasze miasto jako bezpieczne i rozwojowe, 

Iza: Czy myśli Pan o Pabianicach jak o swojej małej ojczyźnie? 

DW: Tak. Bez wątpienia.  

Iza: Czy jest w naszym mieście miejsce, które jest szczególnie Panu bliskie? 

DW: Tak, jest takie miejsce. Jest to odcinek ul. Zamkowej od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do kościoła pod wezwaniem św. 

Mateusza. Mam takie marzenie, aby zamknąć ten odcinek dla ruchu i zrobić deptak, przywracając mu wygląd pierwotny, z 

alejkami, drzewami i ławeczkami. Na razie jednak może być to tylko marzeniem, gdyż ulica Zamkowa nie jest własnością Miasta 

Pabianice. 

Zuzia: Gdyby Pan musiał lub mógł wyprowadzić się z Pabianic gdziekolwiek indziej, to gdzie by to było? 

DW: Mówiąc szczerze, nie wyobrażam sobie, abym mógł mieszkać gdziekolwiek indziej.  

DO: Wiemy, że jest Pan z wykształcenia historykiem i przez szereg lat pracował Pan w oświacie. Czy lubi Pan pracę nauczyciela? 

DW: Lubię być nauczycielem. Ukończyłem studia historyczne na Uniwersytecie Łódzkim, a temat mojej pracy magisterskiej 

obejmował fragment historii naszego miasta w okresie dwudziestolecia międzywojennego.  

JK: Czy wobec tego promotorem Pana pracy była p. prof. Barbara Wachowska? 

DW: Tak, to prawda. 

JK: Pozwolę sobie zauważyć, że moją pracę o Antonim Szczerkowskim, pabianickim pośle na Sejm II Rzeczypospolitej, pisałem 

także pod jej kierunkiem. 

DW: A postać Szczerkowskiego pojawiła się także w mojej pracy magisterskiej... Swoją przygodę z nauczaniem historii 

rozpocząłem w SP3, następnie pracowałem w Gimnazjum im. Wincentego à Paulo, w  I Liceum Ogólnokształcącym oraz w II LO, 

gdzie nadal jestem zatrudniony, korzystając jednocześnie z urlopu bezpłatnego.  

Arek: Teraz chcielibyśmy spytać o Pańską pracę jako zastępcy Prezydenta. Co należy do Pana obowiązków? 

DW: Sprawuję nadzór nad Wydziałem Edukacji, Kultury i Zdrowia. Podlegają mi żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, 

Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum, Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Nadzoruję również Wydział 

Spraw Lokalowych, zarządzający mieszkaniami komunalnymi oraz Miejskie Centrum Pomocy Społecznej. Krótko mówiąc – zajmuję 

się na co dzień „inwestycją w człowieka”.  

JK: Panie Prezydencie, w ubiegłym roku został przyjęty do realizacji program rewitalizacji zabytkowych obiektów ul. Zamkowej, 

przy której znajduje się również nasza szkoła? Ponieważ w najbliższych dniach rozpocznie się wymiana okien w budynkach, a w 

dalszych etapach konieczna byłaby naprawa i konserwacja dachów oraz malowanie elewacji, chciałbym zapytać, na jakim etapie 

znajduje się realizacja tego programu.  

DW: Nie potrafię odpowiedzieć dokładnie na to pytanie, ponieważ  każdy z dwóch wiceprezydentów odpowiada za inny wycinek 

spraw. Ten program nadzoruje p. Jarosław Cichosz. 

Iza: Czy to stresująca praca? 

DW: Myślę,  że każda praca, której poświęca się wszystkie swoje możliwości, umiejętności i czas jest stresująca, ponieważ 

chcemy, aby to co robimy przynosiło wymierne korzyści. Niestety, nie zawsze tak jest, niejednokrotnie zupełnie od nas 

niezależnie. 



Zuzia: Co zyskała pabianicka oświata po wstąpieniu do Unii Europejskiej? 

DW: Zyskała środki na zajęcia pozalekcyjne, możliwości współpracy ze szkołami w Europie oraz pewne otwarcie na świat. 

Arek: Czy chciałby Pan za pośrednictwem naszej gazetki przekazać coś naszym kolegom? 

DW: Pozdrawiam wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 5, życząc im, aby w swoim życiu potrafili unikać zgubnych nałogów, 

aby pamiętali że rodzina jest najważniejsza, aby uczyli się szacunku do drugiego człowieka tak, jak uczył nas tego Jan Paweł II, a 

miłości do Polski tak, jak uczył nas tego Józef Piłsudski.  

DO: Czy lubi Pan czytać książki? 

DW: Lubię czytać, szczególnie powieści historyczne 

Zuzia: Czy ma Pan swoją ulubioną książkę, która chciałby Pan polecić naszym rówieśnikom?  

DW: Tak. Jest to „Mały książę”, zupełnie magiczna książka, która uczy wrażliwości i empatii. 

Iza: Czy lubi Pan sport? 

DW: Lubię. Jeżdżę  na rowerze, chętnie pływam oraz chodzę po górach. 

Zuzia: Czy lubi Pan zwierzęta? 

DW: Bardzo lubię. Miałem pięknego owczarka alzackiego, ale niestety  dwa lata temu musiałem go uśpić, ponieważ bardzo 

chorował i męczył się. Teraz mamy w domu akwarium z rybkami. 

DO: Po ciężkiej pracy wszystkim należy się odpoczynek. Chcielibyśmy spytać, gdzie najchętniej spędza Pan wakacje? 

DW: Najchętniej jeżdżę w góry, ponieważ preferuję wypoczynek czynny. Odkąd pojawiły się w moim życiu dzieci, jeździmy nad 

morze, ale nie spędzam tam czasu, leżąc na plaży. Biegam, pływam, spaceruję.  

Iza: Czy lubi Pan tańczyć? 

DW: Tak, lubię. Ukończyłem nawet kurs tańca towarzyskiego. 

Zuzia: Dziękując za miłą rozmowę, czego możemy panu życzyć? 

DW: Chciałbym móc nadal utrzymywać kontakty z ludźmi, z doświadczeń których mogę czerpać inspiracje i  nowe pomysły.  

DO: Serdecznie dziękujemy za rozmowę i życzymy, aby spotykał Pan na swojej drodze wielu mądrych, inspirujących, 

wspaniałych ludzi. 

  

 

 

Oskarżony: Nowy Jork 

„O byłym burmistrzu Nowego Jorku, Fiorello La Guardia, opowiada się taką oto wspaniałą historię: 

Pewnego razu zastąpił on sędziego policji, jak miał w zwyczaju robić od czasu do czasu. Był mroźny zimowy dzień. 

Przyprowadzono drżącego starszego mężczyznę. 

Oskarżenie brzmiało: Ukradł bochenek chleba z piekarni. Oskarżony tłumaczył się, że ma rodzinę, która głoduje. 

- Muszę pana ukarać – rzekł La Guardia. – Prawo nie dopuszcza żadnych wyjątków. Muszę pana zasądzić na sumę 10 dolarów. 

Po czym sięgnął do kieszeni i powiedział: 

- A oto 10 dolarów, aby mógł pan zapłacić swą karę. Teraz zaś – kontynuował podniesionym głosem – zasądzam każdego z 

obecnych na sali na karę 25 centów za to, że żyje w mieście, gdzie człowiek musiał ukraść, aby móc coś zjeść! Panie woźny, 

proszę natychmiast pobrać pieniądze i przekazać je oskarżonemu. 

Kapelusz zrobił rundę. Po chwili niedowierzający temu, co się stało, stary człowiek opuścił salę z 47 dolarami i 50 centami w 

kieszeni. 

Lefevre, Oskarżony: Nowy Jork, w: Jak zmienić swe życie, Poznań 1993.  

Ostatnio natrafiłam właśnie na to opowiadanie i pomyślałam sobie, że koniecznie i Was muszę z nim zapoznać. Jest ono 

wyjątkowo ciekawe. Jaki mądry był ten burmistrz, który nie tylko dostrzegł winę złodzieja i zasądził mu zasłużoną karę, ale jeszcze 



wskazał jako winnych mieszkańców Nowego Jorku. Mieszkańcy, którzy nie godzili się na kradzieże, nie zrobili nic, żeby temu 

zapobiec. Ich zadaniem była pomoc temu biednemu, aby nie doszło do przestępstwa. 

Czytając to opowiadanie tak skojarzyły mi się sytuacje z naszej szkoły. Kiedy to przy każdej okazji jest winna jedna i ta 

sama osoba. Cała klasa ewidentnie wskazuje winowajcę i od razu przypomina wiele innych wykroczeń tej osoby. Zwróćcie uwagę, 

że burmistrz karze również bezdusznych mieszkańców, którzy nie zapobiegli kradzieży. Może należałoby się zastanowić czy przy 

wykroczeniu kolegi lub koleżanki z klasy my nie jesteśmy też winni. Może mieliśmy okazję nie dopuścić do złego zachowania 

„oskarżonego”. Może powinniśmy pomóc tej osobie, aby tym razem uniknęła kłopotów. 

Niestety najłatwiej jest oskarżać i dodawać win. Ciężko natomiast jest wesprzeć, by w ogóle uniknąć oskarżenia. Jest to 

trudne, ale zachęcam Was do tego. Pomóżcie tym „niegrzeczniuchom” stać się lepszymi, akceptowanymi i lubianymi w klasie. Taka 

osoba nie da sobie sama rady. Zobaczcie, że od razu wszyscy są przeciwko niej i nikt nie chce pomóc, więc tej osobie coraz mniej 

zależy na byciu grzecznym. Gdy staniemy ramię w ramię z taką osobą do walki ze złym zachowaniem na pewno sobie poradzimy. 

Bardzo wiele zależy od innych osób, od Was.  Postarajcie się, by tak jak w Nowym Jorku nie było kradzieży z powodu biedy, tak w 

naszej szkole nie było złego zachowania z powodu braku kolegów czy koleżanek. 

Powodzenia i trzymam kciuki, by nikt nie zasądził Wam kary za brak pomocy względem innych. Życzę Wam nagrody w postaci 

miłych, zgodnych, przyjaciel. 

Paulina Dziubczyk 

 

 
 

„BEZPIECZNA EUROPA” 

         Szkolny projekt „Bezpieczna Europa” został zrealizowany w terminie 17.03.-18.03.2008 i 21.04-30.04.2008 

w ramach obchodów Szkolnego Dnia  Europejskiego, który w naszej szkole obchodzony był już po raz siódmy. 

Celem imprezy było: 

-promowanie wiedzy o Unii Europejskiej, 

-rozwijanie świadomości bycia Europejczykiem, 

-przybliżenie aspektów kulturowych Europy ze szczególnym uwzględnieniem świata motoryzacji, 

-kształtowanie racjonalnych zachowań podczas uczestnictwa w ruchu drogowym. 

              Uczniowie z wielu źródeł uzyskiwali informacje, jak zachowywać się racjonalnie podczas 

uczestnictwa w ruchu ulicznym (  plakaty, warsztaty na lekcjach języka angielskiego, lekcje 

multimedialne, pokaz pierwszej pomocy ,wystawka i jej prezentacja).  

       Działania uczniów podjęte w ramach realizacji projektu wspomagali wychowawcy i nauczyciele.  

 



Małgorzata Wójtowicz-Kuna 

  

       23.04.08r.  uczniowie z klas I- III  świętowali Szkolny Dzień Unii Europejskiej, podróżując po Europie w 

wyobraźni, wirtualnie i na mapie. Spotkanie na sali 

gimnastycznej rozpoczęliśmy od  multimedialnej prezentacji 

lądowych, powietrznych i wodnych  środków lokomocji 

oraz  zasad bezpiecznego podróżowania. Początkiem  naszej 

wędrówki była Grecja – kraina cytrusów, owoców morza , 

gorących plaż i niezwykłej historii sięgającej czasów 

starożytnych.  

      W rytmie narodowego tańca - Zorby, oprowadziły nas po niej 

pierwszaki z Ib. Do Włoch zaprosili nas uczniowie z  III a, 

prezentując piłkarskie i kulinarne ciekawostki tego państwa oraz 

konkurs, którego uczestnicy musieli jak najszybciej zjeść 

przygotowany makaron. Hiszpańską corridę  przedstawiły dzieci 

z II a. Paryski pokaz mody, kosmetyków, zaproszenie na Pole 

Marsowe nad Sekwaną i żywy model wieży Eiffla to zasługa 

uczniów z Ia. Do Niemiec pojechaliśmy z dzieci z II b. Tu 

uczyliśmy się niemieckich zwrotów grzecznościowych. Podróż po Europie północnej rozpoczęliśmy z   klasą  II c 

wizytą w Danii, kraju klocków lego i baśni Andersena.  

     W Szwecji czekało nas spotkanie z Astrid  Lindgren i bohaterami jej książek. Razem z dziećmi z Bullerbyn i 

klasą  III c odgadywaliśmy, ile ziarenek grochu ukryło się w 

magicznym słoiku. Naszą  podróż zakończyliśmy deszczową 

piosenką z Irlandii w wykonaniu uczniów z III b. 

          W trakcie swoich  prezentacji uczniowie pokazywali na 

mapie odwiedzane państwa i ich stolice. Wszystkie scenki 

wywoływały żywiołową reakcję i głośny entuzjazm widzów. 

Wychowawcy oraz ich uczniowie, przygotowując reklamówki 

wybranych krajów  wykazali się nadzwyczajną pomysłowością i 

poczuciem 

humoru. 

Dzięki takiej 

formule 

spotkania 

dzieci w 

sposób łatwy i przyjemny wzbogaciły swoją wiedzę na temat 

innych państw – członków Unii Europejskiej. 

 Scenariusz uroczystości przygotowała i nad całością czuwała p. 

Alicja Zieja, przy czynnym współudziale p. Doroty Olejnik i 

wszystkich nauczycieli klas  I – III. Honorowym gościem 

spotkania była p. dyrektor Beata Florczak. 

  

 

Alicja Zieja  

 

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLNYCH ELIMINACJI DO KONKURSU MIEJSKIEGO 
„ŚWIERSZCZYKOWE WIERSZYKI” 



            Szkolne eliminacje do konkursu miejskiego „ŚWIERSZCZYKOWE WIERSZYKI’” odbyły się 17.04.2008 r. Do 

konkursu przystąpiło 19 uczniów z klas I-III. Konkurs odbył się na 5 godzinie lekcyjnej, kameralnie w czytelni 
biblioteki szkolnej. Doborem wierszy                     i przygotowaniem uczniów do konkursu zajęli się wychowawcy 
poszczególnych klas. W tym roku szkolnym nauczyciele mieli do wyboru bogaty zestaw utworów, ponieważ 

najważniejszy warunek jaki musiał spełnić wybrany wiersz, to należeć do kategorii POGODNE WIERSZYKI. 

Oceną poziomu prezentowania utworów zajęła się komisja w składzie: p. dyrektor Beata Florczak, p. Dorota Olejnik, 
p. Urszula Bodył i p. Joanna Pacześ-Andrzejewska. Wystep poszczególnych uczestników oceniany był przez każdego 

członka komisji w skali punktowej od 1-5.  

-          Pierwsze miejsce zajęła WERONIKA KRAWCZYK  z klasy IIIc ( wiersz „Zakochana sowa”) 

-          Drugie miejsce przypadło ALICJI  LIS  z klasy Ib ( wiersz „Drapichrust”) 

-          Na trzecim miejscu uplasowała się ALEKSANDRA JANCZYK z klasy IIIc ( wiersz „Żaba”) 

-          Czwarte miejsce zajął ANDRZEJ BORZYŃSKI z klasy Ia ( wiersz „ Strumyk”) 

-          Piątą lokatę wywalczył MATEUSZ ZAREMBA z klasy IIIc ( wiersz „W aeroplanie”)  

Joanna Pacześ-Andrzejewska 

 

,,Zdrowo żyję, nie palę, nie biorę i nie piję” 

    Dnia 18 kwietnia 2008 roku odbył się powiatowy konkurs pt. ,,Zdrowo żyję, nie palę, nie biorę i nie piję”. Odbył 

się on w Dłutowie. Naszą szkołę reprezentowały Angelika Kałużna, Paulina Stachanowska i Klaudia Łużniak z klasy 

6a. Do konkursu przygotowywałyśmy się  dwa tygodnie. Pomagała nam w tym pani pedagog Urszula Bodył. Oprócz 

wiedzy o alkoholu, papierosach i narkotykach na konkursie musiałyśmy również zaprezentować scenkę na temat 

uzależnień. Scenariusz napisała pani pedagog, a kostiumy 

pożyczyła nam pani Dorota Olejnik. Bez ich pomocy chyba nie 

dałybyśmy sobie rady.       

      Konkurs rozpoczynał się o godzinie 11.00 w szkole w 

Dłutowie. W piątek miałyśmy tylko jedna lekcję, ponieważ o 

godzinie 9.00 musiałyśmy być u pani pedagog, żeby jeszcze 

przećwiczyć scenkę i zrobić krotki teścik. Autobus z Dworca PKS 

miałyśmy o godzinie 9.55. Ze szkoły wyszłyśmy o 9.45, 

doszłyśmy na dworzec i upewniłyśmy się, o której będzie autobus 

i w pewnym momencie przypomniałyśmy sobie, że nie wzięłyśmy 

naszej torby w której był strój, więc ktoś musiał się wrócić. A że 

ja miałam założyć ten strój, padło na mnie, musiałam szybko biec 

do szkoły, żeby nie spóźnić się na autobus. Na szczęście 

zdążyłam. W autobusie ćwiczyłyśmy scenkę i powtarzałyśmy 

sobie najważniejsze rzeczy. Kilka przystanków za nami wsiadły trzy dziewczynki z  panią, one też coś czytały, więc 

domyśliłyśmy się, że one też jadą na konkurs. Nie myliłyśmy się, dziewczynki te były uczennicami Gimnazjum nr 1 

w Pabianicach i też jechały na konkurs.  

     Gdy dojechałyśmy do Dłutowa, sprawdziłyśmy o której mamy autobus powrotny do domu, był on o godzinie 

13.02. Miałyśmy dużo czasu, więc powoli poszłyśmy do szkoły, w której odbywał się konkurs. Zdjęłyśmy kurtki, 

zajęłyśmy wyznaczone dla nas miejsce i czekałyśmy na rozpoczęcie się konkursu. Kiedy wszystkie szkoły już 

dojechały, konkurs się rozpoczął. Na samym początku były przedstawiane scenki, rozpoczęli gimnazjaliści. Bardzo 

mi się one podobały. Zaczęłyśmy się trochę denerwować, bo nadchodziła nasza kolej.  

Po przedstawieniu scenki odetchnęłyśmy z ulgą. Potem był test, na którego rozwiązanie miałyśmy 20minut. Nie był 

on trudny, więc szybko się z nim uporałyśmy . Test dla szkół podstawowych był dużo krótszy niż ten, który 

rozwiązywali gimnazjaliści. Trzecim zadaniem, które musiałyśmy wykonać było napisanie wierszyka na temat 



uzależnień, na to też miałyśmy 20 minut. Za to nasi starsi koledzy 

musieli  napisać Dekalog człowieka promującego zdrowie. Naszym zdaniem 

oni mieli łatwiejsze zadanie. Na początku nie mogłyśmy nic wymyślić, ale 

gdy napisałyśmy pierwsze kilka wersów, potem było z górki. Udało się 

wierszyk skończyć. Trzeba go było jeszcze zaprezentować przed komisją. 

Naszą drużynę reprezentowała Klaudia. Później była krótka przerwa i 

moment, na który wszyscy czekali, czyli ogłoszenie  wyników.  

    Niestety zajęłyśmy czwarte miejsce. Wygrała Szkoła Podstawowa w 

Dłutowie, a z gimnazjalistów najlepsze okazały się nasze koleżanki z 

autobusu, które chodziły do Gimnazjum nr 1 w Pabianicach. Po nagrodę za 

udział w konkursie musimy jechać 8 maja do Dłutowa. No trudno nie udało 

nam się wygrać. Konkurs skończył się o godzinie 12.55 i miałyśmy tylko 

siedem minut, żeby zdążyć na autobus, bo na kolejny musiałybyśmy 

czekać pół godziny. Szybko się ubrałyśmy i zaczęłyśmy biec. Udało się, 

zdążyłyśmy na autobus. Ten konkurs był udany, nawet jeśli nie 

wygrałyśmy. Miło było się do niego przygotowywać z panią pedagog. 

Bardzo jej dziękujemy, bo bez niej nie dałybyśmy sobie rady, to ona nam 

pomogła w przygotowaniu się do tego konkursu i pojechała tam z nami.  

Angelika Kałużna 

 

„MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA” 

Sprawozdanie ze szkolnych eliminacji do konkursu miejskiego 

     Dnia 24.04.2008 w czytelni biblioteki szkolnej odbyły się szkolne eliminacje do miejskiego konkursu „MISTRZ 

PIĘKNEGO CZYTANIA”. Po konsultacjach z wychowawcami, wytypowano po czterech uczniów z każdej klasy 

trzeciej, ponieważ właśnie do tej grupy wiekowej konkurs został zaadresowany.. Zmagania eliminacyjne zostały 

poprzedzone spotkaniem dzieci z bibliotekarzem, który zapoznał je z zakresem materiału i regulaminem konkursu.  

    Uczestnicy eliminacji otrzymali od bibliotekarza materiały pomocnicze oraz książki, które mogły być przydatne w 

trakcie przygotowań. Zasady wyłonienia laureatów opracowały p. Dorota Olejnik, p. Ewa Owsik oraz p. Joanna Pacześ 

– Andrzejewska. Jury pod kierunkiem wicedyrektora szkoły p. Beaty Florczak oceniało tempo i poprawność czytania, 

umiejętność rozpoznania wiersza po wybranym fragmencie oraz umiejętność podania pełnego tytułu i autora książek 

stanowiących kanon lektur w klasach I-III.   

    Laureatami szkolnych eliminacji zostali dwaj uczniowie z klasy III a Dawid Grzelczak i Mateusz Chadrysiak 

oraz uczennica z klasy III b Adrianna Dudek. Uczniowie ci będą reprezentowali szkołę w miejskiej edycji w/w 

konkursu, który odbędzie się w SP1, dnia 15.05.2008.  

Organizatorki 

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

7 maja 2008 r. nasza szkoła gościła uczestników I Powiatowego Konkursu „Mały Omnibus”. 

Konkurs adresowany był do najlepszych uczniów klas trzecich ze wszystkich szkół powiatu pabianickiego.  Brały 

w nim udział 32  osoby, których zadaniem było rozwiązać test składający się z zadań z zakresu wiedzy ogólnej, 

części polonistycznej i matematycznej.  

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy z gratulacjami szerokiej wiedzy.  

Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla najlepszych „omnibusów” odbędzie się  

20 maja w Powiatowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.  



Edyta Chrzęst 

 

Marzenia się spełniają 

     O tym, że warto marzyć przekonał się uczeń naszej szkoły, chodzący do klasy II 

c, Adaś Skowronek. Adaś jest nie tylko bardzo dobrym uczniem, osiągającym sukcesy 

na arenie szkoły i poza nią, ale i  wytrwałym sportowcem, uprawiającym czynnie 

footbol  oraz zagorzałym kibicem polskiej reprezentacji piłkarskiej. Ja osobiście nie 

znam dziecka, które nie chciałoby należeć do dziecięcej eskorty, wyprowadzającej 

naszych piłkarzy na murawę jako asysta reprezentacji Polski w meczu Polska- Niemcy 

na UEFA EURO 2008 w Austrii.  

O takim wyróżnieniu – bo dziecięca eskorta jest nim niewątpliwie – marzył Adaś. I tu 

mamy dowód na to, że marzenia się spełniają. W pierwszym etapie konkursu 

organizowanego przez McDonald’s Adaś miał dużo szczęścia, ponieważ spośród 

wszystkich zgłoszeń nadesłanych z całej Polski, wylosowano tylko stu uczestników.  W 

drugim etapie uczestnicy brali udział w dwudniowym zgrupowaniu, na którym 

wyłoniono kolejnych finalistów. I tu już nie tylko szczęście miało wpływ na znalezienie 

się w szczęśliwej grupie. Uczestnicy zabawy musieli wykazać się sprawnością fizyczną 

i doskonałą kondycją.  

Adaś po raz kolejny stanął na wysokości zadania. Pierwszego czerwca poznamy zwycięzców zabawy i dowiemy się, 

czy kibicując naszej reprezentacji przed telewizorami będziemy mogli wypatrywać Adama Skowronka.  Gratulujemy 

dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Oto rozmowa, która przeprowadziliśmy z Adasiem na tematy sportowe, chwilę po tym, jak dumny tata Adasia 

zakomunikował nam  wspaniałą wiadomość.  



 p. Dorota: Adaś gratuluję Ci sukcesu i mam nadzieję, że porozmawiasz ze 

mną o swojej sportowej pasji? 

Adaś: Dziękuje za gratulacje i oczywiście z przyjemnością odpowiem na 

każde pytanie. 

 p. Dorota: Jesteś bardzo dobrym uczniem i wytrwałym sportowcem, powiedz 

jak dużo czasu poświęcasz na treningi? 

Adaś: Trenuję trzy razy w tygodniu po 1, 5 godziny. Gram w PTC na pozycji 

pomocnika. Moja przygoda z tym klubem zaczęła się w I klasie. 

 p. Dorota: Dlaczego właśnie piłka nożna? Czy ktoś miał wpływ na Twój 

wybór dyscypliny sportowej? Adaś:  Tak. Do „kopania piłki” namówił mnie 

tata, choć sam gra amatorsko w siatkówkę. Odkąd tylko pamiętam, lubiłem 

oglądać transmisje meczy piłkarskich w telewizji. Któregoś dnia tata 

powiedział, że jeśli chce grać tak jak moi ulubieńcy to może bym zaczął 

trenować. I tak też się stało. Od przyszłego roku szkolnego będę jeździł na 

turnieje, a tymczasem biorę udział w treningach i obozach kondycyjnych. 

 p. Dorota: Kto oprócz rodziców Ci kibicuje? 

Adaś: Moja młodsza siostra, która ma dopiero 5 lat.  

p. Dorota: Jakie masz marzenia związane z piłką nożną? 

Adaś: Chciałbym grać jak Cristiano Ronaldo, mój idol.   

p. Dorota: Dziękuje Ci za miłą rozmowę i raz jeszcze życzę wszystkiego najlepszego.  

 

ŚWIETLICOWY KĄCIK NUDZIARZA 

       Za kilka dni przypada jedno z najpiękniejszych świąt w roku- 

DZIEŃ MATKI.  W ten wyjątkowy dzień nie zapomnijcie 

obdarować waszych ukochanych mam upominkami. Gwarantuję 

Wam, że mamusie najbardziej cieszą się z prezentów, które ich 

pociechy wykonały własnoręcznie. Pora więc zabrać się do pracy 

i przygotować coś wyjątkowego. Jeżeli nie macie jeszcze pomysłu 

na ciekawy i oryginalny podarunek, skorzystajcie z propozycji 

sprawdzonej przez dzieci ze świetlicy szkolnej. Mam na myśli 

kolorowe wazoniki, wykonane techniką decoupage ( czytaj 

dekupaż). Nazwa skomplikowana, ale wykonanie bardzo proste. Decoupage to inaczej technika serwetkowa, a 

dokładniej polega ona na ozdabianiu różnych przedmiotów 

gotowymi obrazkami i motywami wyciętymi z papierowych 

serwetek.  

Potrzebne będą: 

-          słoiczek lub buteleczka, 

-          farba ( najlepiej akrylowa), 

-          klej biurowy w płynie lub wikol, 

-          papierowe serwetki z ciekawymi wzorami. 

Jak wykonać? 



Malujemy przygotowane naczynie (słoiczek lub butelkę) farbą w wybranym kolorze. Czekamy aż farba porządnie 

wyschnie. W tym czasie wybieramy sobie odpowiedni motyw z 

serwetki i wycinamy go. Do wykonania pracy potrzebna będzie 

nam tylko zewnętrzna warstwa serwetki ( czyli ta z nadrukiem). 

Ważne jest , by warstwę tę oddzielić dopiero po wycięciu 

elementu. Słoiczek smarujemy dokładnie klejem w miejscu, do 

którego chcemy przykleić obrazek. Pamiętajcie, że nie wolno 

najpierw smarować klejem serwetki, ponieważ trudno ją będzie 

odkleić od dłoni i wówczas zwykle serwetka ulega zniszczeniu. 

Przyklejony element dokładnie wygładzamy palcami, by usunąć 

pęcherzyki powietrza. Ozdobiony , wyschnięty wazonik można 

jeszcze polakierować ( np. bezbarwnym lakierem do paznokci), 

ozdobić wstążeczką i prezent gotowy. Mama na pewno doceni tak 

wykonany podarunek. Miłej pracy! 

 Joanna Pacześ- Andrzejewska 

 

Jestem bezpieczny na drodze 

        Już po raz siódmy uczniowie pabianickich szkół podstawowych mogli zweryfikować swoje umiejętności komunikacyjne podczas 

organizowanego przez naszą szkołę konkursu „ Jestem bezpieczny na drodze”. 

         Tuż przed godziną 10.00 w sali gimnastycznej zebrały się drużyny wraz z opiekunami, zaproszeni goście.  

            W tym roku do rywalizacji przystąpiły trzyosobowe zespoły 

drugoklasistów ze wszystkich pabianickich szkół podstawowych.  Każda 

z drużyn  zaprezentowała wcześniej  przygotowaną przez 

siebie  kamizelkę odblaskową i zagadkę dotyczącą bezpieczeństwa w 

drodze do szkoły. Oprócz tego uczniowie musieli wykazać się znakomitą 

znajomością znaków i przepisów drogowych, ponieważ wiedza ta była 

wnikliwie sprawdzana  podczas rywalizacji. Drużyny uczestniczyły w 

sześciu konkurencjach: trzech teoretycznych (dwa testy i pytania do 

wyboru za 2pkt lub 3pkt), jednej sprawnościowej i dwóch artystycznych 

(zaprojektowanie kamizelki odblaskowej oraz ułożenie zagadki). 

       Zadanie pierwsze polegało na prezentacji przygotowanej wcześniej 

kamizelki odblaskowej. Wszystkie kamizelki były bardzo ładne i 

pomysłowe. Najlepiej została oceniona kamizelka drużyny ze Szkoły 

Podstawowej nr 14. 

       Druga konkurencja sprawdzała wiedzę teoretyczną odnoszącą się do 

znajomości przepisów obowiązujących w ruchu drogowym. Każda 

drużyna otrzymała test, składający się z pięciu pytań. Uczniowie Szkół 

podstawowych nr 14,8 i 9 rozwiązali test bezbłędnie. 

         W zadaniu numer trzy drużyny miały zaprezentować wcześniej 

przygotowane zagadki. Szkoły otrzymały po 16pkt, tylko nasza szkoła 

została oceniona na 15pkt. 

       Czwarta konkurencja polegała na losowaniu przez drużyny pytań za 

2pkt lub 3pkt. Wszystkie drużyny wybrały trudniejsze pytania, tylko 

Szkoła Podstawowa nr1 nie poradziła sobie z pytaniem. Pytania i 

odpowiedzi wyświetlane były na ekranie, co sprawiło, że wszyscy 

zgromadzeni na Sali mogli zweryfikować swoją wiedzę.  



        Piąte zadanie sprawdzało wiedzę dotyczącą znajomości znaków drogowych. Należało  przyporządkować podpisy do znaków 

drogowych.  Za to zadanie można było otrzymać 9pkt, jedynie Szkoła Podstawowa nr 3 otrzymała 7pkt. Pozostałe poradziły sobie 

bezbłędnie. 

        Niełatwa okazała się konkurencja sprawnościowa. Jury oceniało szybkość, poprawność wykonania zadania. Najsprawniejsza 

okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr1. 

            Podczas obrad jury publiczność i uczestnicy konkursu obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez kolegów z klasy 

drugiej „c”. 

       Wyniki konkursu ogłosił dyrektor Jerzy Kaczmarek. Zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 1, drugie miejsce zajęła Szkoła 

Podstawowa nr 14, trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 13, czwarte miejsce zajęły dwie szkoły SP nr 3 i SP nr 9, piąte 

miejsce przypadło SP nr 17, szóste SP nr 8 i siódme miejsce zajęła SP nr 5. 

Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody, a wszyscy uczestnicy upominki.  

Beata Dyła-Fontańska 

 

 

Fałszywa przyjaźń 

         Przyjaźnie bywają różne, tak jak różni są ludzie. Wielu szuka przyjaźni i licznym wydaje się, że ją znaleźli. 

Każdy przecież pragnie tej pozytywnej relacji z drugim człowiekiem, jaką jest właśnie przyjaźń. Często jednak 

nasza znajomość z drugą osobą nazywana tylko bywa przyjaźnią…   

             Pewnego dnia dowiedzieliśmy się, że do naszej klasy przychodzą dwie nowe dziewczynki. Mieliśmy je 

przyjąć bardzo miło i otoczyć opieką w pierwszych dniach pobytu w nowej szkole. Wszyscy więc grzecznie 

siedzieliśmy w ławkach, kiedy nowe uczennice weszły do klasy. Po krótkim przedstawieniu przez nauczycielkę, 

Zosia i Agata usiadły razem w ławce. Pierwsza wspólna lekcja rozpoczęła się spokojnie. Po krótkim czasie jednak 

zaczęły się szmery i chichoty, które dochodziły z ławki naszych nowych koleżanek. Pani zwróciła im uwagę, ale 

dziewczynki z trudem powstrzymywały się od śmiechu i nikt nie potrafił się już skupić na lekcji. W czasie przerwy 

okazało się, że nowe naśmiewały się z Izy – smutnej i bardzo skromnej dziewczynki.  

Minęły dwa tygodnie, podczas których atmosfera w 

naszej klasie bardzo się zmieniła. W szkole zaczęły pojawiać 

się niezwykłe, jak na to miejsce, „precjoza”: długie i 

błyszczące kolczyki w uszach dziewcząt, komórki zaskakujące 

licznymi funkcjami, pomalowane paznokcie i błyszczyki do 

ust, którymi wysmarowani byli wszyscy. Zaczął się 

wyścig:  kto jest modniejszy i kto dorówna Zosi i Agacie, które 

miały wszystko. Tylko Iza spokojnie trwała przy swoim – 

zawsze spokojna, skupiona na swoich obowiązkach – jako 

jedyna nie wpadła w ten zdradliwy wir. Jedyne, co się w niej 

zmieniło, to uśmiech, który teraz towarzyszył jej częściej niż 

dotychczas. 

Pewnego dnia dwie najlepsze przyjaciółki z naszej 

klasy – nowe – zostały rozdzielone przez los. Zosia 

zachorowała i przez długie tygodnie nie przychodziła do szkoły. Agata zachowywała się tak, jakby zaczęło się jej 

drugie życie – szukała nowej przyjaźni, co nie było trudne w gronie tylu wpatrzonych w nią „wielbicielek”. W 

pierwszych dniach nieobecności Zosi nową przyjaciółką Agaty była Basia. Kiedy jednak skończyły się jej talony na 

kosmetyki, zaszczytne miejsce u boku Agaty zajęła Małgosia, która przyniosła do szkoły aparat cyfrowy. Potem zaś 

Kasia z różnymi ozdobami do włosów. I tak przyjaźnie się rodziły i umierały.  



O Zosi tymczasem prawie zapomniano zupełnie. Jakież było jej zdziwienie, kiedy po powrocie do szkoły 

usłyszała: 

- Teraz już nie masz szans. Marysia ma najmodniejszą bluzkę w całej klasie i to na pewno ją wybierze Agata.  

Rzeczywiście, Agata nie spojrzała nawet w stronę swojej dawnej przyjaciółki. Ta z kolei wcale nie zamierzała kupować 

jej przyjaźni. Z uśmiechem na twarzy podeszła do ławki Izy i usiadła obok niej. Patrzyliśmy zdumieni i  dopiero teraz 

dostrzegliśmy jak bardzo Zosia  zmieniła się przez ten czas.  

Ubrana skromniej niż dotychczas, pochyliła się od razu nad zeszytami, mrugając przy tym porozumiewawczo do Izy. 

Zaczęła się lekcja; wszyscy myśleliśmy o tym, co się wydarzyło, kiedy pani napisała na tablicy temat: „Prawdziwych 

przyjaciół poznaje się w biedzie”. Zosia uśmiechnęła się, a my już wiedzieliśmy z kim od dłuższego czasu Iza spędzała 

popołudnia i dlaczego stała się weselsza. 

A Agata? No cóż, też kiedyś znalazła się w biedzie, ale zraniła już zbyt wiele osób, by zasłużyć na przyjaźń którejś z 

nich.  

 Klasa IVc pod opieką p. Sylwii Grzesznej 

 

 

Na końskim grzbiecie 

W tym numerze „Piątki na piątkę” kącik sportowy zaprasza do nietypowej i niecodziennej formy rekreacji ruchowej jaką jest jazda 

konna. Wciąż mało popularna i dostępna dla wielu z nas, ale jakże przyjemna i fascynująca. 

Artykuł ten polecam w szczególności miłośnikom najpiękniejszych 

zwierząt na świecie jakimi są konie. 

Jeździectwo  zdobywa coraz więcej zwolenników. Jest bowiem 

sportem o wyjątkowej specyfice i niepodważalnych walorach. Można je uprawiać 

od dziecka do późnej starości. Jeździć konno można niezależnie od pory roku. Nie 

jest to sport sezonowy jak narciarstwo czy żeglarstwo. Latem można odbywać 

przejażdżki w terenie, zimą na śniegu lub w krytej ujeżdżalni. Dlatego jeździectwo 

pozwala zachować kondycję przez cały rok. 

Wbrew panującej opinii jeździectwo nie jest sportem wyłącznie dla 

zamożnych. Koszt ekwipunku jeździeckiego – buty, kask ochronny, bryczesy – jest 

znacznie niższy niż na przykład koszt wyposażenia przeciętnego narciarza. Sprzęt 

jeździecki nie jest trudno osiągalny. Są spółdzielnie i prywatni rzemieślnicy zajmujący się produkcją, wprowadzane są nowe asortymenty, 

powstały już specjalistyczne sklepy zajmujące się jego sprzedażą. 

Nie można też zapominać o zaletach wychowawczych jeździectwa. Jest to sport w którym człowiek współpracuje z żywym partnerem  - 

koniem. Piłkarz po meczu schodzi z boiska, kolarz odstawia rower, tenisista odkłada rakietę i mogą zająć się sobą. Jeździec po treningu, mimo 

zmęczenia musi przede wszystkim zaopiekować się koniem, a dopiero potem pomyśleć o sobie. Wie, że koń to nie sprzęt sportowy, który w razie 

uszkodzenia może zostać wymieniony na nowy. Koń jest to żywa istota, czująca, od której formy i dobrego samopoczucia zależą wspólne sukcesy. 



Nigdy nie wygrywa sam jeździec. Wygrywa zawsze para – jeździec i koń. To 

bardzo łagodne  i piękne zwierze. Uwielbia ruch i potrzebuje go ‘jak ryba wody’. 

Z pewnością jego wielkość budzi respekt, ale gdy już usiądzie się na jego grzbiecie 

to czuje się niesamowity spokój i bezpieczeństwo. 

Początki nie zawsze są proste. Oswojenie z koniem wymaga trochę 

czasu. Potem lekcje na lonży pod okiem instruktora, obolałe nogi 

nieprzyzwyczajone do pozycji jeździeckiej. To wszystko jednak mija gdy wreszcie 

mamy okazje pojechać w plener i poczuć niesamowitą wolność na końskim 

grzbiecie. Jedną z zalet jeździectwa jest bowiem korzystanie ze świeżego 

powietrza i cieszenie się widokami otaczającej nas natury, która grzbietu konia 

wygląda zupełnie inaczej. Kolejna korzyść to piękna sylwetka wyprostowana i 

ładnie umięśniona, zwłaszcza nogi. Jazda konna angażuje bowiem dom pracy 

wszystkie mięśnie naszego ciała, a w szczególności nóg. 

Polecam jeździectwo każdemu nie tylko dla zdrowia, ale przede wszystkim dla wspaniałej przygody jaką ze sobą niesie. 

Miłośniczka końskiego grzbietu – Joanna Jarmakowska 

 

 

Londyński recykling  

Będąc w Londynie nie tylko zwiedzałam i podziwiałam to, co 

ciekawe, zabytkowe i niesamowite, ale także obserwowałam również 

prozę życia codziennego Londyńczyków. Pisząc na co dzień artykuły 

ekologiczne do gazetki szkolnej, w tym również na temat odpadów 

oraz ich recyklingu i utylizacji, chciałam  sprawdzić, jak Londyńczycy 

radzą sobie z tak ogromną ilością odpadów, jaka jest wytwarzana 

przez nich i turystów w siedmio- milionowym mieście. Moją uwagę 

przyciągały więc specjalistyczne samochody do wywozu odpadów, 

zakłady utylizacyjne.  

Odkryłam, że znaczną 

część odpadów przetwarza 

się ponownie, segregując 

„śmieci” w specjalnych 

pojemnikach do 

segregacji, a wywozi się 

je specjalnymi 

samochodami 

naznaczonymi 

charakterystycznymi 

znaczkami recyklingu.  – 

samochód ze znaczkiem . 

Niestety nie udało mi się odkryć, czy w Londynie spala się 

odpady w spalarniach, a energię powstałą z ich spalania używa jako 

energię cieplną np. do podgrzewania wody. Dzisiaj w większości 

miast Europy nadmiar odpadów jest spalany w specjalnych 

spalarniach, przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, aby 

szkodliwe substancje nie dostawały się do atmosfery. Ze względu 



na ogromną ilość wytwarzanych odpadów nie można ich tylko 

składować na wysypiskach. Ten sposób niestety jeszcze nadal 

dominuje w Polsce.  

Stolica Wielkiej Brytanii jest miastem czystym. Zaobserwowałam 

ogromną ilość koszy na śmieci oraz osoby ze specjalistycznym 

sprzętem sprzątającym w 

centrum miasta, które 

usuwały śmieci i czyściły 

zabrudzone miejsca.   

Nawet powietrze jest tam 

mniej zanieczyszczone, gdyż 

większość Londyńczyków 

porusza się metrem, a na 

ulicach w centrum miasta 

widać głównie londyńskie – 

doublebuses i taksówki.  

  

Również Tamiza przepływająca przez stolicę Anglii jest obecnie jedną 

z najczystszych rzek. Mając stałe połączenie z Morzem Północnym 

chroniona jest przed rozlaniem specjalnymi zaporami, które regulują 

jej poziom. W ciągu dnia może on się zmienić o 8 metrów, jednak to 

nie powoduje 

zagrożenia powodziowego dla miasta. 

Londyn jest miastem czystym i zadbanym, przynajmniej ja miałam 

okazję takim go poznać.  

 Sylwia Łaguniak 

  

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

Ciąg dalszy sukcesów ekologiczno – przyrodniczych 

 

      W poprzednim numerze 

pisałam o sukcesie Waszych kolegów z klas piątych, którzy zajęli III miejsce w 

konkursie ornitologicznym. Miało to miejsce w marcu tego roku, zaś 22 

kwietnia, w Dzień Ziemi, odbył się kolejny konkurs przyrodniczy, także 

zakończony sukcesem. Uczennice kl. VIB – Joanna Gaweł, Zuzanna Holweg i 

Sylwia Kleśta zajęły w nim II miejsce. Była to już VII edycja konkursu 

zorganizowanego przez SP 3 i Terenowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy 

MOK w Pabianicach.  

W tym roku odbyła się pod hasłem „Woda – tak dużo, a tak mało” a wzięło w nim 

udział 5 drużyn ze szkół podstawowych powiatu pabianickiego. Konkurs składał 

się z trzech etapów – zadań testowych, praktycznych i prezentacji dotyczącej 

wody. W części ostatniej drużyny przygotowywały scenki o tematyce 



konkursowej. Nasza drużyna przygotowała prezentację 

multimedialną oraz kilka słów ją opisujących, również w postaci 

krótkich rymowanek samodzielnie ułożonych. Jednak po 

wszystkich zmaganiach nie znaliśmy wyników, gdyż zostały one 

dopiero ogłoszone 28 kwietnia podczas wycieczki do Arboretum 

w Rogowie. Wycieczka była jedną z nagród dla wszystkich 

uczestników i odbyła się przy pięknej pogodzie i rozkwitających 

azaliach i magnoliach. Bardzo nam się podobało w Arboretum, 

Muzeum Leśnictwa i podczas przejażdżki kolejką wąskotorową, 

co widać na prezentowanych zdjęciach. Jesteśmy zadowoleni 

zarówno z nagrody, jak i z zajętego miejsca. Naszym dzielnym 

koleżankom GRATULUJEMY!!! 

     

     

     

   

 

 

Mąż wchodzi do domu, a pod drzwiami stoi żona i mówi: 

- Mam 2 wiadomości.  

- Jakie? - pyta ją mąż. 



- Dobrą I złą... 

- Zacznijmy od dobrej. 

- Poduszka powietrzna w twoim samochodzie działa bez zarzutu...  

****** 

Żona świeżo po kursie prawa jazdy prowadzi samochód: 

- Spójrz, Edek, co za ludzie! Ten facet już od minuty biegnie przed maską naszego samochodu. Zupełnie jakby chciał, żebym go 

przejechała. Co mam zrobić? 

- zjedź Z chodnika... 

****** 

Pewien młodzieniec pytał Mozarta, jak się pisze symfonie. 

- Jesteś jeszcze za młody. Zacznij lepiej od ballad - odpowiedział kompozytor. 

- Ale przecież pan zaczął pisać symfonie, kiedy nie miał jeszcze dziesięciu lat! - 

zaprotestował młodzieniec. 

- No, tak. Ale ja nikogo nie pytałem, jak to się robi. 

 


