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Witam Was kochani w ostatnim numerze naszego 
periodyku. 

              Za nami pełne 10 miesięcy ciężkiej pracy. Raz 

było lepiej, raz gorzej, ale jedno było niezmienne- czas 

szybował z zawrotną szybkością . Dla mnie ten rok 

minął tak szybko, że nadejście  czerwca było dla mnie 

prawdziwym zaskoczeniem. Przyznam się, że cieszy 

mnie perspektywa leniwych poranków, długich 

wieczorów i dni wypełnionych słodkim 

„nicnierobieniem”. Cieszy mnie możliwość wyjazdu i 

poznania nowych ludzi. Mam nadzieję dobrze 

wykorzystać wakacyjny czas na relaks i naładowanie 

akumulatorów ,  aby we wrześniu  wrócić tutaj z nowym 

zapasem sił i entuzjazmu. Aby dobrze wypocząć należy 

pamiętać o kilku żelaznych zasadach. Po pierwsze musi 

być bezpiecznie.  Pamiętajcie, aby nigdy nie narażać 

własnego zdrowia i życia na niebezpieczeństwo. 

Jesteście niepełnoletni, więc powinniście być zawsze pod opieką osoby dorosłej. Jeśli jednak z różnych 

względów  zostaniecie sami,  kierujcie się zdrowym rozsądkiem i uruchomcie wyobraźnię.  Kąpiele w 

miejscach niedozwolonych, zabawy na ulicy lub w jej pobliżu,  kontakty z nieznajomymi, sięganie po 

używki – prędzej czy później skończy się źle. Unikajcie niebezpiecznych sytuacji  i dbajcie o siebie. Niech 

ktoś z najbliższego otoczenia zawsze wie gdzie aktualnie przebywacie. Nie opuszczajcie domu bez ustaleń 

z rodzicami, ubierajcie się stosownie do panującej aury i starajcie się wypoczywać czynnie, z dala od 

telewizora i komputera. Mam nadzieję, że we wrześniu 

spotkamy się pełni sił witalnych i pogody ducha,  czego 

Wam i sobie z całego serca życzę.  

               W 

wolnej chwili 

zapraszam do 

uważnej lektury 

naszego 

periodyku, gdzie 

znajdziecie 

między innymi 

sprawozdania z 
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imprez szkolnych.  Zachęcam Was również do sięgania po książkę podczas wakacji. Lekka, łatwa i 

przyjemna literatura  bardzo ubarwia wypoczynek, pozwala się zrelaksować i umila nawet deszczowe 

dni.   

 

 

       Na zakończenie chciałam bardzo serdecznie podziękować  redakcji naszego periodyku. Słowa 

uznania należą się przede wszystkim Agacie Otto i Natalce Błońskiej, które współpracowały ze mną 

od czwartej klasy, czyli przez trzy lata. Dziękuję „Świetliczakom”,  które pod opieką p. Ewy 

Owsik  przygotowywały wspaniałe ilustracje , dziękuję wszystkim doraźnym współpracownikom, 

którzy pisali do naszej gazetki . Dziękuję Dyrekcji za wsparcie i „dyskretną cenzurę”, która przyczyniła 

się do wysokiego poziomu naszej pracy.  Dziękuję  p. Ewie i p. Uli, które były zawsze pierwszymi 

recenzentkami naszych tekstów. Na zakończenie dziękuję p. Darkowi, który swoją niewyczerpaną 

cierpliwością, stoickim spokojem i poczuciem humoru sprawiał, że praca w redakcji była dla mnie 

niekłamana przyjemnością, a każdy kłopot wydawał się nieistotnym drobiazgiem. 

 

Do zobaczenia we wrześniu  

redaktor opiekun 
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Kochani absolwenci 

             Nienawidzę pożegnań. Kosztują mnie wiele emocji i  wzruszeń, gdyż 

bardzo przywiązuję się do ludzi.  Dlatego tym razem wybrałam bezpieczniejszą 

formę - piszę do Was list, aby przekazać  to, co mam Wam, kochani  do 

powiedzenia.  Jak sami się za chwilę przekonacie,  pierwszą szkołę wspomina się 

zupełnie wyjątkowo. Przyszliście tu do nas wystraszeni i niepewni , a wychodzicie 

pełni radości życia, ciekawi świata i nadziei na przyszłość. Z troską w oku 

patrzyliśmy na Wasz wzrost, na rozwój emocjonalny i duchowy, na postępy jakie 

robicie w zdobywaniu wiedzy o świecie i o życiu.  Staraliśmy się wychowywać 

Was mądrze- nie usuwać Wam spod stóp kamieni, byście nie przewrócili się 

kiedyś o ziarenko piasku. Staraliśmy się Wam podsuwać pomysły na rozwiązanie 

Waszych kłopotów, nigdy nie robiliśmy tego  za Was. Przez te wszystkie lata 

nauczyliśmy Was dostrzegania wkoło siebie innych ludzi , a szczególnie tych, którzy potrzebują 

wsparcia.   

          Uczuliliśmy Was na smutny los bezpańskich zwierzą. Nauczyliśmy Was jak wspólnie można i 

trzeba dbać o to co mamy najcenniejsze- o naszą planetę.  Wpoiliśmy Wam zasady zdrowego stylu 

życia, zachęciliśmy do uprawiania sportu, pokazaliśmy jak wielkie korzyści niesie ze sobą częste 

sięganie po dobrą literaturę.  Mieliśmy wpływ na Waszą wrażliwość artystyczną i duchową. Jednym 

słowem zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby stworzyć Wam jak najdogodniejsze warunki do 

rozwoju i nauki. Teraz Wasza kolej. Teraz  już od Was zależy co zrobicie z tym, co od nas dostaliście. 

Trzymam za Was kciuki kochani i życzę Wam wielu sukcesów, które nie przewrócą Wam w głowach. 

Jeśli pojawią się porażki ( a to jest  w życiu niestety nieuniknione) postarajcie się przekuć każdą z nich 

na swój osobisty sukces. Na zakończenie mam do Was serdeczna prośbę.  
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           Od lat obserwuję naszych absolwentów i mam takie niestety przykre dość spostrzeżenia. 

Dziwnym trafem niektórzy uczniowie, którzy przez sześć lat darzyli nas zaufaniem oraz chętnie 

przyjmowali od nas pomoc i wsparcie bardzo szybko przestają nas poznawać na ulicy. Niektórzy 

odwracają głowę, udając że czegoś pilnie wypatrują w szybie wystawowej, inni po prostu nas nie 

dostrzegają. Jest to bardzo przykre, tym bardziej, że świadczy o tym, iż nasi absolwenci są po prostu 

niewychowani. Takie zachowanie jest zwyczajnie niegrzeczne i co 

tu dużo mówić nie stawia w najlepszym świetle. Ciekawostką jest , 

że ci „zapominalscy”, to najczęściej piątkowi uczniowie, którzy 

wyszli z naszej szkoły ze wzorowym zachowaniem. Dziwne……….. 

Bardzo proszę przemyślcie to co do Was napisałam. Przed nami 

wakacje, więc i dużo czasu na przemyślenia.  

               Na zakończenie, a właściwie na pożegnanie życzę Wam 

żebyście wzrastali na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi, nie 

tracąc przy tym jednak  dziecięcej ciekawości świata, ufności i 

szczerości. Życzę Wam aby codzienność nie uśpiła w Was 

wewnętrznego lśnienia, które nawet w najtrudniejszych chwilach 

pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość. 

 Redaktor opiekun 

 

 

 

„Wszystko co dobre, szybko się kończy”  

Na samym początku chcielibyśmy całą klasą podziękować za te piękne 6 lat spędzonych razem! 

Najserdeczniejsze podziękowania przekazujemy Panu 

Dyrektorowi Jerzemu Kaczmarkowi za to, że pokazał nam jak 

ciekawa może być historia oraz za organizację pracy całej 

szkoły.  Kolejne dla Pani Wicedyrektor Beaty Florczak. 

Dziękujemy Pani Beacie Fontańskiej za to, że była świetną 

wychowawczynią w kl. I-III. Przez te trzy lata dużo nas 

nauczyła! Następnie dziękujemy pani Joannie Jarmakowskiej, 

która była naszą wychowawczynią w kl. IV. Dalej wysyłamy 

podziękowania Pani Lidii Kukiele i Pani Sylwii Cilulce, które 

były naszymi wychowawcami w kl. V. No i nie obędzie się bez 

podziękowań dla pani Alicji Zieji, która przez ostatni rok była 
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naszym wychowawcą.   

                 Serdeczne podziękowania  mamy również dla: Pań: Małgorzaty Rutkowskiej,  Pauliny 

Dziubczyk,  Sylwii Łaguniak, p. Marleny Nowak,  Małgorzaty Wójtowicz i Lidii Golewskiej; dla Panów: 

Janusza Koźlenko,  Adama Suwalda  i Dariusza Sautera. Wiele nas nauczyli! Dziękujemy Pani Dorocie 

Olejnik za to, że była dla wszystkich miła, udostępniała książki i nie tylko. Podziękowania dla Pań 

Kucharek za pyszne obiady. Dla Pani Pedagog za dopilnowanie młodzieży w tym co robią. Dla Pana 

Stopka, że zawsze nas bezpiecznie przeprowadzał przez ulicę. Dla Pań ze świetlicy za dobrą opiekę i 

zabawę, Pań z sekretariatu i podziękowania dla naszych rówieśników. Byli najlepsi! Pomagali nam i 

wspierali nas w trudnych sytuacjach. Miło i gorąco będziemy wszystkich wspominać!! 

Na koniec powiemy tylko DZIĘKUJEMY!!  

Nikola Hemer w imieniu klasy VI a 

 

Droga Szkoło 

      

 Jesteśmy tu już szósty rok i dopiero teraz poznaliśmy Cię 

całkowicie.  Mury to tylko przenośnia - szkoła to ludzie: 

uczniowie i pracownicy. Dziś chcemy podziękować za nauczycieli, 

którzy w ciągu tych sześciu lat poświęcali swój  cenny czas,  aby 

nauczyć nas wszystkiego co sami umieją, za Panie kucharki i 

Panie woźne oraz za wszystkich pracowników obsługi . 

Dziękujemy za młodszych kolegów mimo, że niejednokrotnie nas 

denerwowali. Dzisiaj nadszedł czas pożegnań.  Przyrzekamy, że 

nigdy nie zapomnimy naszej kochanej „Piątki”.  

 Klasa VI b 

 

Drodzy pracownicy szkoły! 

         Piszemy ten list, ponieważ chcemy podziękować nauczycielom, bibliotekarzowi, 

pedagogowi,  Paniom woźnym,  Paniom kucharkom, Paniom ze  świetlicy i administracji. Pomagali nam 

na każdym kroku, teraz po sześciu latach, gdy my już idziemy do gimnazjum i opuszczamy naszą 

ukochaną ,,Piątkę’’ chcemy podziękować jak najserdeczniej umiemy.    
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         Szczególnie podziękowania należą się: Panu Henrykowi 

Kurasiewiczowi, który był naszym wychowawcą w klasach 1-3. 

Nauczył nas podstaw języka polskiego i matematyki. Pani 

Małgorzacie Rutkowskiej i Paulinie Dziubczyk za to, że opowiadały 

nam o życiu Jezusa, nauczyły wielu modlitw i psalmów. Pani 

Małgorzacie Wójtowicz – Kunie, Violetcie Lacek, Panu Robertowi 

Nowakowi, dzięki którym umiemy podstawy angielskiego. Pani Lidii 

Kukiele, Sylwii Cilulce i Alicji Zieji, które nauczyły nas zasad pisowni 

języka polskiego, dykcji i głośnego czytania. Dzięki nim 

przeczytaliśmy wiele ciekawych lektur. Składamy hołd Pani Beacie 

Florczak, która przez 3 lata uczyła nas bezstresowo i skutecznie 

matematyki. Zawsze była miła (ani razu nie krzyknęła) i cierpliwa. 

Pan Dyrektor Jerzy Kaczmarek wpajał nam do głowy daty i 

wydarzenia historyczne. Podziękowania należą się również panu Adamowi Suwaldowi i Panu Dariuszowi 

Sauterowi za kształcenie naszych talentów plastycznych, muzycznych i technicznych. Dzięki Pani Lidii 

Golewskiej, Joannie Jarmakowskiej i Panu Wojciechowi Woźniakowi obecnie mamy bardzo dobrą 

kondycję fizyczną. Przede wszystkim najserdeczniejsze podziękowania kierujemy do naszej 

wychowawczyni w pionie klas starszych - Pani Sylwii Łaguniak. 

Była dla nas pomocna, cierpliwa, dobrze nas uczyła przyrody i 

przygotowywała nas do gimnazjum. Nasza ukochana Pani 

bibliotekarz-Dorota Olejnik wtajemniczyła nas w pracę 

dziennikarza i bibliotekarza. Nauczyła nas jak przeprowadzać 

wywiady, pisać sprawozdania oraz miałyśmy przyjemność 

uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich, gdzie poznałyśmy 

sławnego, polskiego lekkoatletę Adama Kszczota. Serdecznie 

dziękujemy pani Urszuli Bodył, za to że prowadziła z nami 

ciekawe zajęcia przestrzegające nas przed złym wpływem 

narkotyków i innych używek. Nauczyła nas pracy w grupach, 

kulturalnego zachowania oraz tolerancji. Podziękowania należą 

się również Paniom woźnym i ,,Panu Stopkowi’’, którzy pilnowali porządku i naszego bezpieczeństwa. 

Nasze kochane Panie kucharki, które zawsze przygotowywały nam pyszne obiadki i dzięki nim zawsze 

wychodziliśmy ze stołówki uśmiechnięci i z pełnymi brzuchami. Codziennie uśmiechnięte Panie Ewy ze 

świetlicy zapewniały nam opiekę, gdy nie mieliśmy gdzie zostać i wypełniały ten czas wspaniałą 

zabawą. Pracownicy administracji szkolnej załatwiają wszystkie urzędowe sprawy, stemplują 

legitymacje, przyjmują pieniądze na obiady oraz pomagają w organizowaniu różnych imprez szkolnych. 

              DZIĘKUJEMY w imieniu klasy 6c!!!Będziemy Was miło i ciepło wspominać. Na pewno 

zostaniecie w naszych sercach na zawsze!  

Agata Otto i Natalia Błońska w imieniu klasy VI c 

 

„Grunt to dobre wychowanie” 

16 maja 2012 r. odbył się apel podsumowujący realizację projektu edukacyjno-wychowawczego  „Dzień 

dobry”, którego zadaniem  było promowanie i zapoznanie wszystkich uczniów z naszej szkoły z 

podstawowymi zasadami i umiejętnościami kulturalnego, grzecznego zachowania się w każdej sytuacji. 

W ramach projektu uczniowie brali udział w przedstawieniach, konkursach, spotkaniach. Głównymi 

atrakcjami  były zajęcia z zespołem NieBoRap  oraz  spotkanie z autorką książek dla dzieci panią 

Joanną Krzyżanek. Spotkanie  z pisarką bardzo spodobało się zwłaszcza najmłodszym uczniom , 
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ponieważ mieli szansę poznać przesympatycznych bohaterów książek, którzy o dobrych  manierach 

wiedzą prawie wszystko. 

O dobrym wychowaniu po raz kolejny przypomniał wszystkim uczniom szkolny teatr „Żak”, który we 

współpracy z  chórem  wystąpił w  przedstawieniu „Jacy jesteśmy?”. 

     Na zakończenie  apelu wręczone zostały dyplomy i nagrody uczniom, którzy w sposób szczególny 

zaangażowali się w realizację projektu, biorąc udział w konkursach. 

KONKURS PLASTYCZNY „JAK POWINNO ZACHOWAĆ SIĘ 

 DOBRZE WYCHOWANE DZIECKO” 

I miejsce - Magdalena Solarczyk 

II miejsce – Dominika Zdziech 

III miejsce- Michał Lewandowski 

Jury postanowiło przyznać wyróżnienia dla: Natalii Rzepkowskiej, Joanny Skowronek, Jonatana 

Świercza,  Kingi Łobody, Oliwii  Błoch, Mariusza Reja, Bartłomieja Stępnia, Aleksandra Koziroga. 

KONKURS LITERACKI  „JAK POWINNO ZACHOWAĆ SIĘ  

DOBRZE WYCHOWANE DZIECKO” 

Jury przyznało  wyróżnienia  dla Aleksandry Bryńskiej i Dawida Fercho. 

KONKURS  WIEDZY O DOBRYM WYCHOWANIU  „MISTRZ DOBRYCH MANIER”  

I MIEJSCE  zajęła klasa VIa w składzie: Katarzyna Konieczna, Nadia Stołowczyk , Weronika 

Lesiak. 

II miejsce zajęła klasa VI b w składzie: Katarzyna Vu Phuc, Paulina Mleczek i Krzysztof 

Ciszewski. 

Na III miejscu uplasowała się reprezentacja klasy Vb w składzie: Wiktoria Szubert, Alicja 

Lis, Jakub Zieliński. 

Uczniowie, którzy odznaczają się wyjątkowo kulturalnym  sposobem bycia zostali odznaczeni  tytułem 

„SUPER – KULTURALNY UCZEŃ”. Dodam, że LOGO  znajdujące się na dyplomach dla tych uczniów 

zostało zaprojektowane przez uczennicę klasy VIa – Katarzynę Konieczną. 

SUPER-KULTURALNI  to: Zuzanna Pietrzak (Ia), Zuzanna Koźlenko (Ia), Michał Grala (Ib), Aleksandra 

Mikuta (Ib), Martyna Borowska (Ic), Emil Lenard (Ic), Anna Bigoszewska (IIa), Dominika Zdziech (IIa), 

Joanna Skowronek (IIb), Dawid Fercho (IIb), Jakub Janczyk (IIIa), Zofia Raczyńska (IIIa), Aleksandra 

Koźlenko (IIIb), Krystian Jóźwiak (IIIb), Marcel Stulczewski (IVa), Maciej Ryder (IVa), Julia Kubicka (IV 

b), Natalia Danych (IVb), Karolina Zasada (Va), Andrzej Borzyński (Va), Wiktoria Szubert (Vb), Szymon 

Kuśmierek (Vb), Adrianna Szymczyk (VI a), Maciej Laskowski (VI a), Paulina Mleczek (VI b), Bartłomiej 

Nowak (VI b), Emilia Dytko (VI c), Daniel Łużniak (VI c). 

Nauczyciele i wychowawcy zdecydowali również, że najgrzeczniejszych  i najkulturalniejszych uczniów 

mamy w klasach : Ic i Vb. 
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Laureatom wszystkich konkursów serdecznie gratulujemy. 

Koordynator projektu: Joanna Pacześ - Andrzejewska 

 

Dzień Dziecka na sportowo 

 

 

          W dniu 1.06.2012r. uczniowie ze wszystkich pabianickich szkół wyruszyli na rajd rowerowy z 

okazji Dnia Dziecka, zorganizowany przez prezydenta Pabianic Zbigniewa Dychtę. Trasa rajdu 

przebiegała  ulicami: Stary Rynek, Sobieskiego, Piotra Skargi, 20 Stycznia, Grota-Roweckiego, 

Kopernika, Piotra Skargi, Sobieskiego, Stary Rynek, Grobelną, Kilińskiego, Moniuszki, Wiejską, 

Wileńską, Orlą, Targową, Moniuszki, Waryńskiego i Bagatela. Na parkingu Centrum Handlowego „Echo” 

odbyła się impreza podsumowująca rajd. Najbardziej oczekiwanym i najprzyjemniejszym momentem 

podsumowania było losowanie- wśród wszystkich uczestników imprezy- nowiutkich rowerów. Każdy 

trzymał kciuki – za siebie! Mimo niesprzyjającej pogody humory nam dopisywały.  

Roksana Zientarska klasa VI c 

więcej zdjęć z rajdu znajduje się w galerii zdjęć na stronie głównej szkoły - kliknij 

 

 

 

http://sp5pabianice.szkoly.lodz.pl/galeria.zdjec.html
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„Dzień dobry”  UCZNIOWIE „5” 

Konkurs savoir- vivre 

            W ramach tegorocznego projektu profilaktyczno – pedagogicznego  mieliście okazję dogłębnie 

poznać zasady dobrego wychowania, czyli tzw. kindersztuby.  Podsumowaniem wspólnej, 

wielomiesięcznej pracy był konkurs, w trakcie którego sprawdzaliśmy w praktyce, czego nauczyliście się 

przez cały czas trwania projektu (od września do maja).  W konkursie brali udział uczniowie pionu klas 

starszych. Trzyosobowe drużyny – reprezentanci poszczególnych klas popisywali się umiejętnością 

pięknego nakrywania stołu,  estetycznego pakowania prezentów, znajomością zasad eleganckiego 

przywitania oraz  zachowania jako kulturalny gość.  Pierwsze miejsce w konkursie zajęła reprezentacja 

klasy VI a, drugie VI b, a trzecie V b. Gratulujemy dobrych manier. 

          Projekt zatytułowany „Dzień dobry”,  wprost pokazał z czym nasi uczniowie maja spory 

problem.  Dzięki jego realizacji dowiedzieliśmy się nad czym rodzice, uczniowie oraz nauczyciele powinni 

intensywnie popracować w najbliższym czasie.  Okazało się, że proste  „dzień dobry” sprawia naszym 

uczniom największe kłopoty.  Mam nadzieję, że tegoroczny projekt  okazał się pomocny przy 

przyswajaniu zasad  dobrego wychowania, które jeśli są przestrzegane, bardzo pozytywnie poprawiają 

nasze kontakty z bliźnim w myśl zasady   „obycie ułatwia życie”. 

Redaktor opiekun 

 

Dnia 6 czerwca 2012 roku uczniowie klas IVa, IVb i Vb wzięli udział w wycieczce szkolnej po Ziemi 

Łowickiej. 

         Pierwszym przystankiem był Bolimów, wieś położona na skraju Bolimowskiego Parku 

Krajobrazowego. Tutaj mieliśmy okazję odwiedzić słynny warsztat garncarski rodziny Konopczyńskich o 

200 -  letniej tradycji wytwarzania naczyń z gliny. Poza zwiedzaniem warsztatu i obserwowaniem pracy 

garncarza mogliśmy spróbować swoich sił na kole garncarskim i utoczone naczynie zabrać do domu. 

Wysłuchaliśmy również legendy, która wyjaśniała, dlaczego na glinianych naczyniach maluje się ptaszki. 

          Kolejnym miejscem, które chętnie obejrzeliśmy była wieś Sromów, gdzie uczyliśmy się kuć 

podkowy oraz zwiedziliśmy Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich. W czterech pawilonach pokazane 

jest ponad 600 drewnianych figur, z czego około 400-tu to figury ruchome. Figurki skupione zostały w 

ruchome, tematyczne sceny. Można tutaj obejrzeć scenę narodzin Pana Jezusa, procesję Bożego Ciała, 

jadące wozami łowickie wesele, czy też króla Jana III Sobieskiego na czele husarii. Pokazana jest praca 

na wsi i tańczące wesele. Na drewnianych rowerkach wyprzedzają się kolarze jak w prawdziwym wyścigu.  

           Ostatnim etapem naszej wycieczki był Nieborów, gdzie poznaliśmy tajniki wypieku pysznego 

chleba. Pomagaliśmy w wyrabianiu jego składników, a następnie z wielką niecierpliwością czekaliśmy, aż 

się upiecze. Oczywiście mogliśmy go skosztować. Równie ciekawym doświadczeniem był wyrób masła 

oraz możliwość sfotografowania się w strojach ludowych. 

   Wycieczka była bardzo udana, ponieważ dostarczyła nam wiele radości i nowych doświadczeń. 

Wiktoria Szubert klasa V B 
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Dzień Ekologii 

            W tym roku szkolnym Dzień Ekologii został zaplanowany w formie szkolnego rajdu 

ekologicznego. Rajd odbył się 25 maja 2012r na terenie Leśnictwa Dąbrowa należącego do 

Nadleśnictwa Kolumna. W rajdzie wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz 45 osób opieki 

(nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice).  

 

 

            Zajęcia terenowe trwały dla poszczególnych klas ok. 3 godzin. Pomimo wcześniejszych niezbyt 

optymistycznych prognoz pogody, było słonecznie i bezwietrznie. Uczniowie byli dowożeni na miejsce 

startu specjalnie do tego przeznaczonymi autokarami. Wyjazd i przyjazd kolejnych klas odbywał się 

według opracowanego harmonogramu, dzięki czemu nie było dłuższych chwil oczekiwania na sam 

przejazd.  Każda klasa była zobowiązana do posiadania apteczki z lekami i środkami opatrunkowymi. 

            Rajd odbywał się na trzech trasach pieszych – najkrótszej dla klas I – II (około 3,5km), średniej 

dla klas III – IV(5km) i najdłuższej dla klas V i VI (6,5km). Uczniowie uczestniczący w rajdzie startowali 

w odstępie ok. 10 minut. Nad przebiegiem rajdu czuwał Dyrektor szkoły, pan Jerzy Kaczmarek, który 

wielokrotnie przemierzał rowerem wyznaczone trasy przejścia. Wszystkie klasy otrzymały na starcie 

mapki z zaznaczonymi trasami i punktami kontrolnymi, opisy trasy rajdu oraz koperty z zadaniami do 

wykonania na kolejnych punktach kontrolnych a także worki na śmieci. Przed wyjściem na trasę każda 

klasa była dzielona na pięć grup, w których wykonywano zróżnicowane dla poszczególnych klas zadania. 
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 Przygotowane był zadania: polonistyczne, matematyczne, sprawnościowe, przyrodnicze, a dodatkowo 

dla klas starszych -  ekologiczne. Wszystkie zadania były o treści przyrodniczo – leśnej oraz w części 

nawiązywały do tegorocznej kampanii powiatowej dotyczącej zapobiegania powstawaniu odpadów pn. 

„Dbanie o środowisko zaczyna się tutaj” oraz działalności firmy EKO - REGION. Klasy miały jeden 

wspólny punkt kontrolny – sprawnościowy, tu konkurencje przeprowadzane były przez nauczycieli 

wychowania fizycznego. Zakończenie  rajdu miało miejsce w tym samym punkcie, na parkingu w 

Dąbrowie. Tutaj na uczestników rajdu czekał posiłek – bigos,  przygotowany przez kuchnię szkolną oraz 

napoje. Opiekę wychowawczą dla dzieci oczekujących na wyjazd i po ich powrocie, pełniły w szkole 

wychowawczynie świetlicy.  

 

 

            Żadna klasa nie miała trudności z odczytaniem mapy i znalezieniem właściwej drogi. Dzieci 

oceniały, że trasa była łatwa do przejścia, jej  pokonanie nie sprawiło trudności żadnej z klas, a zadania 

według uczniów nie były zbyt trudne. W opinii dorosłych uczestników (pracowników szkoły, rodziców) 

impreza była udana i przebiegała sprawnie pod względem organizacyjnym. 

             28.05.2012r. w szkole, na czwartej godzinie lekcyjnej odbyło się podsumowanie Dnia Ekologii. 

W podsumowaniu rajdu wzięły udział wszystkie klasy z wychowawcami oraz zaproszeni goście: 

wiceprezes firmy EKO – REGION, p. Sylwester Legiędź, który krótko przedstawił formy działalności 

ekologicznej prowadzone przez swoją firmę, koordynator miejski do spraw ekologii przy Terenowym 

Ośrodku Edukacji Ekologicznej, p. Katarzyna Cegiełka, która zaprezentowała wszystkie tegoroczne 
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działania związane z kampanią. W czasie tej uroczystości krótko podsumowano przebieg rajdu i zostały 

wręczone nagrody dla klas, które uzyskały największą ilość punktów:    

 

 

W pionie klas IV- VI zwyciężyły: 

I miejsce – klasa VI c 

II miejsce – klasa V a 

III miejsce – klasa IV a 

W pionie klas I - III zwyciężyły: 

I miejsce – klasa III a 

II miejsce – klasa I a i I b 

III miejsce – klasa III b 

            W całym konkursie najlepsza okazała się klasa VIc, która  wykonała  92%  wszystkich zadań 

poprawnie i dodatkowo otrzymała pamiątkowy, przechodni puchar przedstawiający sylwetkę 

łosia.  Nagrodami za pierwsze miejsca w obydwu pionach klas były drzewka, piłki oraz rakiety do 

badmintona, za drugie miejsce klasy otrzymały drzewka i piłki. Nagrodą za trzecie miejsce były piłki. 

Poza tym każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom za uczestnictwo w rajdzie. 

 

 

            Serdecznie dziękujemy wszystkim wspomagającym organizację rajdu ekologicznego, a w 

szczególności: wiceprezesowi firmy EKO – REGION, p. S. Legiędziowi za uczestnictwo w rajdzie oraz 

sponsorowanie nagród, koordynatorowi ds. ekologii w mieście, p. K. Cegiełce, leśniczemu z Leśnictwa 

Dąbrowa, p. B. Kolasińskiemu,  komendantowi Hufca ZHP za nieodpłatne wypożyczenie termosów do 

przewożenia bigosu, dyrektorowi Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Widzewie, p. A. Bieleckiemu za 

użyczenie autokaru), Radzie Rodziców za sfinansowanie zakupu naczyń, nauczycielom, pielęgniarce, 

panu „Stopkowi” i rodzicom za  opiekę na rajdzie, pracownikom kuchni i administracji za przygotowanie 

i wydanie na mecie pysznego bigosu.    
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  Organizatorami rajdu i apelu podsumowującego były nauczycielki: 

 p. S. Łaguniak, p. E. Chrzęst, B. Florczak. 

B. Florczak 

więcej zdjęć z rajdu ekologicznego znajduje się w galerii zdjęć na stronie głównej szkoły - kliknij 

 

Szkolny konkurs 

„Janusz Korczak – przyjaciel dzieci” 

11 czerwca w sali gimnastycznej odbyła się „lekcja” poświęcona życiu i pracy Janusza 

Korczaka. Nie była to jednak zwyczajna lekcja, tylko inscenizacja, którą przygotowali uczniowie 

klasy IV b  (przy wsparciu Żaków), pod opieką wychowawcy,  p. Małgosi Wójtowicz - Kuny. 

Scenariusz przygotowała i spektakl wyreżyserowała p. Dorota Olejnik, bibliotekarz szkolny. 

Spektakl został wzbogacony prezentacją multimedialną, którą wykonała uczennica klasy VI c, 

Roksana Zientarska. W oparciu o treści przekazywane w spektaklu oraz w prezentacji, pani 

bibliotekarz przygotowała konkurs dotyczący życia i działalności naszego bohatera.  

 

 

 

 

Do konkursu przystąpili uczniowie klas IV – VI. Dwuosobowe drużyny  zmagały się w 4 

konkurencjach. Pierwsza dotyczyła konkretnych dat i faktów, które każdy, kto interesuje się 

życiem Janusza Korczaka musi znać. Druga konkurencja polegała na ułożeniu puzzli z 

http://sp5pabianice.szkoly.lodz.pl/galeria.zdjec.html
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sentencjami naszego bohatera. W trzeciej należało wykazać się znajomością jego dzieł 

literackich, a w czwartej można było popisać się umiejętnością pięknego pisania. Należało 

napisać list do Janusza Korczaka.                         

 

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na apelu podsumowującym  rok szkolny.  Spektakl i 

konkurs zostały zrealizowane w ramach obchodów „Roku Korczakowskiego”. Jest to kolejny 

element działań podjętych w naszej szkole, które obejmowały między innymi lekcje 

przeprowadzone przez pedagoga szkolnego, p. Urszulę Bodył. Projekt ma na celu upamiętnienie 

postaci tego niezwykłego człowieka, prekursora walki o prawa dziecka.  

Redakcja 

 


