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       Do końca roku szkolnego zostało już tylko 5 tygodni, czyli 25 

dni roboczych. Mam nadzieję, że zrobiliście wszystko, aby nie 

musieć wstydzić się własnego świadectwa. Może jeszcze tego nie 

rozumiecie, ale wierzcie mi, najlepiej wypoczywa się z poczuciem 

dobrze wypełnionego obowiązku. Jeśli więc macie jeszcze jakieś 

plany dotyczące poprawienia ocen, właśnie brzmi ostatni 

dzwonek.  Końcówka roku obfituje zawsze w wiele ciekawych 

wydarzeń,  imprez i wycieczek i szkoda by było, gdybyście zamiast 

jechać z kolegami i koleżankami na przykład do kina, musieli 

siedzieć nad książkami i naprawiać to, co sami przez własne 

lenistwo czy zaniedbanie popsuliście.  

        Maj to prawdopodobnie najpiękniejszy miesiąc w roku. Świat tonie w zieleni, kwitną drzewa i 

krzewy, a rano, zamiast budzika,  budzi nas ptasi koncert. Aż chce się żyć. Tegoroczny maj, niestety nie 

do końca spełnił nasze pogodowe oczekiwania, ponieważ zarówno temperaturą jak i opadami deszczu 

sporo odbiega od tego na co liczyliśmy . Długotrwałe opady i brak słońca nie tylko wpłynęły negatywnie 

na nasze samopoczucie, ale spowodowały wielką powódź w naszym kraju. Każdy kto choć trochę 

interesuje się otaczającą nas rzeczywistością i ogląda programy informacyjne, z przerażeniem oglądał 

relacje z zalanych terenów. Całe wsie pod wodą, zalane mieszkania, piwnice, komórki, zalane pola 

uprawne i łąki, rozpacz ludzi, którzy w kilka minut stracili 

dorobek życia. Po raz kolejny mogliśmy przekonać się jak wielką 

siłę ma żywioł i jak niewiele możemy w konfrontacji z siłami 

natury.  Pozostaje mieć tylko nadzieję na szybką poprawę 

pogody i osuszenie zalanych terenów. Póki co wszyscy 

poszkodowani potrzebują  naszej pomocy i wsparcia. Szkolne 

Koło Caritas, którym opiekuje się p. Paulina Dziubczyk, 

również włączyło się do zbiórki rzeczy dla poszkodowanych w 

powodzi. Pościel, gumowe rękawice czy  kalosze, można 

przynosić do szkoły i przekazywać p. Paulinie, która wszystkie te 

dary dostarczy do Caritas w Łodzi. Zachęcam do niesienia 

pomocy potrzebującym, oczywiście  na miarę swoich możliwości, 



gdyż „To właśnie ludzkie współczucie wobec wszystkich istot czyni z 

niego prawdziwego człowieka”. (A. Schweitzer). 

          Mam nadzieję, że nikomu nie muszę przypominać o 

przypadającym 26 maja Dniu Matki.  Zawsze, ale tego dnia 

szczególnie pamiętajmy o swoich mamach i podziękujmy im 

najpiękniej jak umiemy za życie, za trud wychowania, uśmiech, 

troskę, za bezinteresowną miłość. Przeprośmy za przykrości, które 

im czasem sprawiamy, za nieposłuszeństwo, czasem niezbyt 

grzeczne odzywki, za bezmyślność i krnąbrność. Pamiętajcie, że 

najbardziej bolą przykrości sprawiane przez bliskie osoby, gdyż od 

nich oczekujemy wyłącznie dobra i miłości.  

           Na zakończenie serdecznie zapraszam do lektury naszego 

periodyku, gdzie miedzy innymi znajdziecie wywiad z p. Renatą 

Adler, która w tym roku obchodzi dwudziestolecie pracy w 

zawodzie nauczyciela. Nie było by w tym nic nadzwyczajnego, 

gdyby nie to, że wszystkie te lata p. Renatka przepracowała 

właśnie w naszej szkole 

Do zobaczenie za miesiąc 
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 W tym miesiącu zaprosiliśmy do rozmowy p. Renatę Adler, która obchodzi  piękny jubileusz – 

dwudziestolecie pracy w zawodzie nauczyciela. Cale swoje życie zawodowe nasz Gość związany był z jedną 

placówką, ze Szkołą Podstawową nr 5 im. Grzegorza Piramowicza. Gratulujemy wytrwałości i 

życzymy  wielu dalszych sukcesów. Miłej lektury. 

p. Dorota : Proszę o dokończenie kilku zdań. 

SP5 to dla mnie………. miejsce pracy, ale nie tylko. 

Dwadzieścia lat minęło………. prawie jak jeden dzień. 

Najmilej wspominam………. klasę z rocznika 1995/96. 

Jestem szczęśliwa………. gdy otaczają mnie życzliwi 

ludzie. 

Najbardziej nie lubię………. braku tolerancji i chamstwa. 

Jestem dumna………. z wielu poczynań.      

Nie potrafię się pogodzić z………. niesprawiedliwością. 

Najbardziej cenię w ludziach………. wysoko rozwiniętą życzliwość dla świata. 



Moje największe osiągnięcie………. nie mam takiego, ponieważ moje 

życie składa się z malutkich osiągnięć. 

Moje największe marzenie………. to wyprowadzka na wieś. 

Kwiat, który lubię dostawać………. to wszelkie drobne, delikatne 

roślinki. 

Nigdy nie odmawiam sobie………. kupna książki, nawet za ostatnie 

pieniądze. 

Mój sposób na gorszy dzień………. to robótki ręczne. 

P. Dorota : Gdyby mogła Pani cofnąć czas, co chciałaby Pani 

zmienić w swoim życiu? 

P. Renata : Może kilka niewiele znaczących drobiazgów. 

P. Dorota : Kto lub co miał wpływ na Pani wybór zawodu 

nauczyciela? 

P. Renata : Ja sama. 

P. Dorota : Co w zawodzie nauczyciela daje Pani najwięcej 

satysfakcji ? 

P. Renata : Uśmiech dziecka. 

P. Dorota :  Co jest dla Pani w tym zawodzie najtrudniejsze? 

P. Renata : Praca w hałasie. 

P. Dorota : Co chciałaby Pani zmienić w polskim systemie edukacji ? 

P. Renata : Honorarium za pracę. 

P. Dorota : Co na przestrzeni tych dwudziestu lat najbardziej zapadło 

w Pani pamięć?  

P. Renata : Liczna klasa w małej pracowni, gdzie pierwsze dzieci 

siedziały na biurku, a ostatnie na szafie. 

P. Dorota : Czy na przestrzeni tych dwudziestu lat szkoła bardzo się 

zmieniła?  

P. Renata : Owszem zmieniła się, budynek zmodernizowany, nauczyciele starsi o dwadzieścia lat, a 

dzieci jakby bardziej nieznośne. 

p. Dorota : Gdyby przeniosła się Pani na chwilę w zaczarowany świat baśni i miała możliwość 

poproszenia o spełnienie trzech życzeń, co by to było? 

P. Renata : Miłość, życzliwość dla świata i łącznik w SP 5. 

P. Dorota : Za chwilę wakacje, proszę nam powiedzieć gdzie najbardziej lubi Pani wypoczywać? P. 

Renata : W górach. 

P. Dorota : Jakie książki najbardziej Panią interesują? 

P. Renata : Beletrystyczne, biograficzne i reportażowe. 

P. Dorota : Jak lubi Pani spędzać wolny czas?   

P. Renata : Lubię maniacko czytać książki. 



P. Dorota : Ma Pani jakieś hobby? 

P. Renata : Lubię haftować krzyżykowo oraz „grzebać” w ogrodzie. 

P. Dorota : Lubi Pani chodzić do kina,  jeśli tak to na jakie filmy?  

P. Renata : Nieszczególnie. 

P. Dorota : Dziękując za miłą rozmowę, czego mogę  Pani życzyć?   

P. Renata : Wytrwałości w zawodzie, którego nie zamieniłabym na inny. 

P. Dorota : Życzę więc, zdrowia, uśmiechu, pogody ducha, wytrwałości i 

wielu pięknych, radosnych dni. 
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Wycieczka 

 

 

Dnia 13 maja 2010 r. , odbyła się jednodniowa wycieczka, dla uczestników Rajdu Ekologicznego, 

którzy zajęli 1 miejsce. Pojechały: Szkoła Podstawowa nr 5 i Gimnazjum nr 3 ( Klasa Integracyjna 

).  Trasa jej przebiegała następująco :  najpierw zwiedziliśmy Bunkier  w  Konewce, który ma aż 380 

m długości, został zbudowany w 1940 r. 



 

 

 ( w czasie II wojny światowej ), przez  Niemców. Następnie odwiedziliśmy Rezerwat przyrody 

Niebieskie Źródła. Po drugiej stronie ulicy znajdował się Skansen Rzeki Pilicy, w którym czekało na 

nas ognisko z kiełbaskami.  

 

 

Po posiłku została nam ostatnia atrakcja:  zwiedzanie  skansenu. Oglądaliśmy w nim przeróżne 

młynki, maszyny wojenne i inne bardzo ciekawe rzeczy.   Przyszedł czas na powrót, chyba wszyscy 

żałowali, że ta wycieczka już się skończyła, ponieważ była bardzo ciekawa i mogliśmy się dużo 

dowiedzieć .  

Nagroda była sponsorowana przez Eko-Region, któremu bardzo  dziękujemy za  super  wycieczkę  : ).   

Dla gazetki ,,Piątka na piątkę'' - Ewelina Walas i Sandra Romanowska  

 

Dzień Europy w Szkole Podstawowej nr 5 
 w Pabianicach  

 W dniu 05.05.2010 r. po raz kolejny w naszej szkole odbył się Dzień Europy. 



W tym dniu uczniowie  wyruszyli w podróż po słonecznej Europie  podczas 

prezentacji  „Poznajemy Grecję” 

,  która  przepełniona była  wiadomościami o tym 

państwie. 

Program imprezy obejmował: 

1. prezentację   Grecji z oprawą multimedialną, 

2. wywiad z rodowitym Grekiem w języku 

angielskim, 

3. naukę ludowego tańca greckiego pokazanego 

przez zaproszonego gościa. 

Uczniowie z klasy V b zabrali swoich szkolnych kolegów w podróż 

po Grecji. Zaprezentowali informacje, które 

wieloaspektowo pozwoliły nam  poznać Grecję, jej 

krajobraz, zabytki, największe miasta greckie, typowe 

dla kuchni greckiej potrawy oraz przepiękną muzykę. 

Mówili o ideach obywatelstwa, demokracji, tradycji 

igrzysk olimpijskich, które Europa przyjęła właśnie od 

Greków. Następnie przeprowadzili wywiad z Grekiem, 

pytając o miejsce jego zamieszkania w Grecji. Chcieli 

wiedzieć jak długo jest w Polsce i co mu się najbardziej 

u nas podoba. Uczniowie byli też ciekawi ilu języków obcych uczy się w szkole 

podstawowej, ile miesięcy mają wakacje.  

 

 



Zapytali  jaka jest teraz temperatura w jego ojczyźnie i czy jest tam zima. Dowiedzieli się również, 

co Grecy piją na śniadanie, jakie jest ich tradycyjne 

jedzenie oraz  jak spędzają wolny czas. Uzyskaliśmy 

jasne odpowiedzi na interesujące nas pytania, które 

znacznie przybliżyły nam informacje o Grecji. 

Na zakończenie wspólnie zatańczyliśmy 

zorbę, której nauczył nas zaproszony Grek. Myślę, 

że to spotkanie na długo 

pozostanie w pamięci moich 

wychowanków. 

  

 Małgorzata Wójtowicz-Kuna 

 

 

Sprawozdanie z Majówki Misyjnej 

 13 maja 2010 roku odbyła się Majówka Misyjna przy ul. Partyzanckiej 31 w Pabianicach. 

Organizatorami byli: Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej, Parafia NMP Różańcowej, 

Wolontariat ,, Agrafka”.  

Uczestniczyli w niej uczniowie kilku pabianickich 

szkół podstawowych, a wśród nich uczniowie naszej 

szkoły pod opieką nauczycieli: 

kl. IIIb – p. Alicja Zieja. 

kl. IIa – p. Małgorzata Naumowicz. 

kl. IIb – p. Renata Adler. 

kl. Ib – p. Małgorzata Rutkowska. 

W programie Majówki były: opowieści misjonarzy 

z Ameryki Południowej i Afryki, występ grupy ,, 

Smyk”  ze Świecka, wystawa misyjna , modlitwa za 

dzieci świata oraz cieszący się powodzeniem konkurs na 

najciekawsze misyjne nakrycie głowy. 

Choć aura nie sprzyjała, zabawa była udana. Na rozgrzewkę pokrzepiliśmy się kiełbaskami z 

grilla i ciepłą herbatką.   

Małgorzata Rutkowska 
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      Dziś chcemy zachęcić Was do lektury jednego z najciekawszych obecnie na rynku czasopism dla 

młodzieży szkolnej, Victora Juniora. Jest to dwutygodnik edukacyjny, w którym znajdziecie bardzo 

wiele ciekawych informacji na różne tematy.  



 

 

       Aby ułatwić korzystanie z periodyku, zawarte w nim treści podzielono na kilkanaście działów 

stałych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują: „Chwyty na domowe zgrzyty”, gdzie na 

konkretnych przykładach omawiane są różne sytuacje domowe, które nierozwiązane w porę 

mogą  prowadzić do konfliktów; „Tę lekturę na pewno polubisz”, gdzie znajdziecie tytuły książek, 

które warto przeczytać oraz  „Gdzie to jest ? ”, czyli garść ciekawostek geograficzno - pogodowych. 

Jeśli macie problem, z którym sami nie umiecie sobie poradzić, a nie chcecie prosić o pomoc rodziców 

lub nauczycieli, możecie liczyć na pomoc pedagoga- terapeuty, który na łamach czasopisma odpowiada 

na wszystkie wasze listy.  

 

 

Poza tym znajdziecie tutaj dowcipy nadsyłane przez czytelników, odrobinę poezji oraz 

sprawdzone  pomysły na aktywne spędzanie wolnego czasu. Victor Junior jest bogato ilustrowany, co 

w połączeniu z ciekawą szatą graficzną daje wysoką wartość estetyczną periodyku. Bieżące i 

archiwalne numery „Victora” dostępne są w czytelni biblioteki szkolnej. Zapraszamy. 
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Czas na lekką atletykę 

W poniedziałek 10 maja oraz we wtorek 11 maja na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Pabianicach odbyły się zawody w czwórboju lekkoatletycznym  wszystkich pabianickich  szkół 

podstawowych. Kolejno, w pierwszym dniu dziewczęta, a w drugim chłopcy, współzawodniczyli o tytuł 

najlepszej szkoły i najlepszego lekkoatlety. 

Nie było łatwo, przede wszystkim pod względem organizacyjnym. Pogoda w 

maju jest wyjątkowo kapryśna, przez co zawody były cały czas przekładane na 

kolejne terminy. Pochmurne niebo podczas zawodów mobilizowało wszystkich do 

sprawnego ich poprowadzenia i zakończenia. Jak sama nazwa wskazuje czwórbój 

obejmuje cztery konkurencje: bieg na 60 metrów, skok w dal z rozbiegu, rzut 

piłeczka palantową oraz bieg na 600 metrów (dziewczęta) i 800 metrów (chłopcy).  

W składzie naszych drużyn znaleźli  się: Sandra Romanowska, Ola 

Iwańska, Asia Wróbel, Oliwia Nowicka, Ola Koźlik, Piotrek Owczarek, 

Daniel Pikula, Damian Pawlik, Mateusz Cichosz, Adam Ciesielski, Bartek 

Józefiak. Wszyscy walczyli dzielnie i starali się bić swoje własne rekordy. Najwięcej problemów sprawił 

rzut piłeczką palantową,  za który można było dostać sporo punktów. 

W rezultacie dziewczęta naszej szkoły zajęły drugie miejsce (pierwsze wywalczyła SP 14) i 

awansowały do zawodów powiatowych, a chłopcy zajęli miejsce piąte. Gratulujemy naszym 

zawodnikom, a dziewczętom życzymy dalszych sukcesów. 

J.J 

 


