
 

 

Witam was Kochani bardzo serdecznie 

 

           Dzisiaj porozmawiamy o cyberprzemocy.  Zainspirowała mnie do tego powieść Marty Fox 

zatytułowana „Plotkarski SMS”.  Na przeczytanie jej macie jeszcze czas,  bo to pozycja dla starszej 

młodzieży, ale chętnie podzielę się z wami refleksją, którą miałam po  tej lekturze. Otóż 

osiemnastoletnia Ola pada ofiarą  cyberbullyingu, który  jest rodzajem  przemocy z użyciem 

nowoczesnych technologii, głównie internetu oraz telefonów komórkowych.  Krzywdzące i co 

najważniejsze nieprawdziwe informacje rozsyłane na jej temat  rozprzestrzeniają się jak wirus i 

zmieniają  życie o 180 stopni.  Gdyby Ola była słaba i nie miała wsparcia,  cała ta sytuacja mogłaby 

skończyć się tragicznie, jednak Ola to twarda sztuka i nie tylko nie godzi się na rolę ofiary, ale 

postanawia sama  znaleźć tego, kto rozsyła kłamliwe esemesy.  To tyle o książce. Teraz moja refleksja.  

       „Plotkarski SMS” to  mądra, wnikliwa i dająca nadzieję powieść, która pokazuje młodym ludziom, 

że nie warto i nie wolno godzić się na rolę ofiary, że nigdy nie należy tracić nadziei oraz, że nawet 

największe przeciwności można przekuć na korzyści. Ciekawa jestem, czy zdajecie sobie sprawę z siły 

przekazu współczesnych mediów. Każdy wpuszczony do  sieci komunikat zaczyna żyć własnym 

życiem  i nawet jeśli chcecie go usunąć, jest to właściwie niemożliwe. Czy zastanawialiście się ile 

krzywdy można zrobić zamieszczając nienawistny lub obraźliwy komentarz, kompromitujące zdjęcie lub 

zwykłą plotkę? Zanim cokolwiek zamieścicie w Internecie pamiętajcie, że sami za chwile możecie zostać 

ofiarą.  Uczulam Was na odpowiedzialne postępowanie, które nikomu nie robi krzywdy. Z drugiej 

strony, jeśli już podliście ofiarą cyberprzemocy nie poddawajcie się, nie uciekajcie, nie przekreślajcie 

swojego życia pamiętając że z każdej nawet największej kłody rzucanej pod nogi  można zbudować 

schody prowadzące do celu.  I tak Was zostawiam z nadzieją że przemyślicie temat.  

Do zobaczenia za miesiąc Redaktor Opiekun 



 

„Nie ma jak u mamy…”  

         W poprzednim numerze przepytałam  troje naszych nauczycieli na 

okoliczność Dnia Matki. Byłam bardzo ciekawa jak dorosłe osoby świętują ten 

niewątpliwie wyjątkowy dzień. W tym numerze te same pytania zadałam 

dzieciom i wiecie co? Doszłam do wniosku, że nie ma znaczenia ile ma się lat, 

mama to mama i bez względu na wiek kochamy ją bardzo i bardzo 

potrzebujemy. Zapraszam do lektury 

 Weronika Łuczak 6b. 

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

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

Zacznijmy od dzieciństwa. Bardzo proszę opowiedz, co najbardziej 

zapamiętałaś z tego czasu związanego ze swoją mamą? 

 Asia Suwald (dalej A.S.): Pamiętam, że moja mama (wraz z tatą) zawsze się mną zajmowali i 

pomagali we wszystkim. Pamiętam ten czas kiedy mama weszła do mojego pokoju  i dała i nową lalkę 

(bez moich próśb). Lalka niestety się już zepsuła. :) 

Natalia Grodzka (dalej N.G.): Pamiętam jak byłam mała to chodziłam wszędzie z mamą. Chciałam 

jej we wszystkim pomagać mimo tego, że nie zawsze mogłam. Wspólnie gotowałyśmy, robiłyśmy też 

razem zakupy. 

Mateusz Łowicki (dalej M.Ł.): Najlepiej zapamiętałem 

wycieczkę w góry, gdzie dużo czasu spędziliśmy zwiedzając 

atrakcje regionu. 

  W.Ł.: Co najchętniej w wolnym czasie robi Twoja mama? 

  A.S.: W wolnym czasie moja mama rozmawia ze mną, z tatą 

oraz moją siostrą Kasią. Często ogląda telewizję  

N.G. : Moja mama w wolnym czasie gotuje, czyta poradniki, 

bawi się z naszymi pupilami dwoma pieskami rasy Jork. 

M.Ł.: W wolnym czasie mama uwielbia czytać książki. 

 W.Ł.: Proszę zdradź jaki prezent wręczysz mamie 26 

maja? 

 A.S.: 26 maja na pewno pomogę mamie w jej obowiązkach (chociaż robię to codziennie). W tym dniu 

może  znajdzie się też laurka i coś słodkiego. 

N.G. : W dniu 26 maja wręczam mamie: laurkę, kwiaty i jakieś słodkości. 

M.Ł.: Wydaje mi się, że dobrym prezentem będą kwiaty i laurka. 

 W.Ł.: W dwóch słowach powiedź, za co dziękujesz swojej mamie? 



 A.S.: Dziękuję swojej mamie przede wszystkim za to, że jestem, za opiekę, pomoc i wielu innych 

rzeczy. 

N.G. : Dziękuję mamie za: opiekę nade mną, za troskę, pozytywne emocje, za wspólne pokonywanie 

trudności oraz za to, że ją mam. 

M.Ł.:  Dziękuję mamie przede wszystkim za to, że się o mnie bardzo troszczy. 

 W.Ł.: Czy mama jest moją mamą, czy przyjaciółką? 

 A.S.: Moja mama jest moją mamą, chociaż zachowuje się jak najlepsza przyjaciółka, której nie chcę 

stracić. 

N.G. : Moja mama jest moją mamą i nie tylko jest też moją najlepszą przyjaciółką, na którą zawsze 

mogę liczyć. Wierzę, że nigdy mnie nie zawiedzie. 

M.Ł.:  Zdecydowanie mamą, ponieważ przyjaciółka nie zrobiłaby dla mnie tak wielu rzeczy. 

 

 

       W dniu 27 kwietnia 2018r. uczniowie klas III: Natalia Różańska (kl. 3b), Adam Włodarczyk (kl. 

3c), Maria Sulej (kl. 3c) wzięli udział w V Miejskim Konkursie Języka Angielskiego dla klas III „English is 

fun 2018” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Pabianicach, którego tematem przewodnim 

były bajki i baśnie. Część I – indywidualna – polegała na rozwiązaniu zadań konkursowych w formie 

testu. Test sprawdzał posługiwanie się materiałem leksykalno-gramatycznym oraz umiejętność pisania. 

W tej części konkursu nasza uczennica Natalia Różańska z klasy 3b zajęła I miejsce i otrzymała dyplom 

i nagrodę rzeczową. W zmaganiach indywidualnych wzięło udział 15 uczniów z 5 szkół pabianickich. 

Część II – zespołowa - polegała na współzawodnictwie szkół w różnorodnych konkurencjach. W tej 

części konkursu nasza drużyna z SP5 zdobyła III miejsce. W zmaganiach wzięły udział drużyny z pięciu 

szkół pabianickich. Gratulujemy!!! 

 

 

Marlena Nowak - Czestkowska 

 



Lekturowa zabawa w IV b 

  

        Kilka dni temu klasa IV b na lekcjach języka 

polskiego  omawiała lekturę „Feliks, Net i Nika oraz 

Gang niewidzialnych Ludzi”. Pani Alicja Zieja 

zaproponowała bardzo ciekawy sposób pracy z lekturą. 

Uczniowie działali  w grupach, a ich zadaniem było 

napisanie pytań do wylosowanych rozdziałów i zadanie ich 

innym uczniom. Kolejne zadanie polegało na narysowaniu 

bohaterów książki i opisaniu ich. Chętni uczniowie mogli 

napisać zaproszenie na spotkanie z Rafałem Kosikiem, 

autorem lektury. Gdy prace były gotowe odbyła się 

prezentacja. Dzięki takiej formie lekcji,  omawianie 

Feliksa, Neta i Niki było samą przyjemnością.  

  

  

 Wiktoria Szymańska  i Kinga Wójcik  z klasy IV b 

 

Pisać każdy może… cz.  

      Zawód pisarza, bo o nim dzisiaj porozmawiamy, kojarzy się 

najczęściej ze starszym panem lub panią w rogowych okularach, z 

poważną miną i surowym spojrzeniem. Jeśli przywoła się w 

pamięci portrety sławnych pisarzy trzeba przyznać, ze coś w tej 

obiegowej opinii jest na rzeczy. Ale nie dajcie się zwieść. Pisarze to 

ludzie tacy jak my, a więc bardzo różni. Są wśród nich i poważni i 

zupełnie niepoważni, radośni i melancholijni, osoby odpowiedzialne 

i niepoprawni kawalarze oraz wszystkie inne typy ludzkich 

osobowości, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Jaki więc 

nasuwa się wniosek ? Otóż taki, ze pisarzem może zostać każdy. 

Jedyne czego tak naprawdę potrzeba, to chęci i odrobina 

szczęścia. 

     Nie ulega wątpliwości, że pisarz powinien posługiwać się 

piękną, poprawną polszczyzną, 

mieć dużą wyobraźnię oraz oczywiście pomysł na to, co chcę 

przekazać czytelnikowi. Musi umieć słuchać i bardzo uważnie 

obserwować oraz umieć wyciągać wnioski. Jak już nie raz 

wspominałam, między pisarzem a czytelnikiem wytwarza się bardzo 

specyficzny, wręcz intymny rodzaj więzi. Dlatego też, pisarz musi 

przede wszystkim szanować czytelnika. Nie obrażać go niechlujnym 

stylem, byle jaką fabułą czy brakiem pomysłu na kreacje postaci. To 

wszystko wymaga od niego bardzo intensywnej pracy umysłowej 

oraz ogromnego skupienia. Czy wiecie, że bywają pisarze, którzy 

podczas tworzenia książki potrafią nie jeść, nie spać i nie 

kontaktować się z otoczeniem aby nie zostać wybitym z rytmu 

pracy?? Czyż nie jest to fascynujące? Dla mnie bardzo. A wszystko 

zaczyna się od pomysłu…..  



Za miesiąc porozmawiamy o ilustratorze książek. Serdecznie zapraszam 

Dorota Olejnik 

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!!! 

    Zwyciężczyniami konkursu na krótki tekst poświęcony twórczości filmowej i literackiej zostały dwie 

uczennice klasy VIIb: Aleksandra Mikuta i Milena Rosińska. Poniżej prezentujemy pytanie 

konkursowe i odpowiedzi dziewczyn. 

Zadanie konkursowe: „Główny bohater filmu pt. Cudowny chłopak otrzymał na koniec roku 

szkolnego nagrodę za umiejętność zjednywania sobie ludzi. Który z bohaterów literackich 

zasłużył, twoim zdaniem, na podobną nagrodę?”.  

Aleksandra Mikuta: 

 Moim zdaniem na nagrodę podobną do tej, którą otrzymał na koniec roku szkolnego Auggie, zasługuje 

Ben z książki pt. "Następcy". 

   Chłopak był synem Pięknej i Bestii. Mieszkał w Królestwie Auradonu. Bestia, który był królem, wydał 

rozkaz, aby wszystkich złoczyńców z bajek i baśni zesłać na wyspę potępionych otoczoną barierą, na 

którą nie działała żadna magia. Ben miał zostać królem. Jego pierwszą decyzją było danie szansy dzieciom 

potępionych. Na początku wybrał cztery osoby: syna Cruelli de Vil – Carlosa, syna Jafara – Jay’a, córkę 

Złej Królowej – Evie oraz córkę Diaboliny – Mal. Złoczyńcy mieli jednak inne plany, o których Ben nie 

wiedział. Chcieli wykraść magiczną różdżkę Dobrej Wróżki. Mimo niezadowolenia młodego pokolenia 

dobrych postaci, jak również tych złych, Ben był pewien swoich przekonań. Wierzył, że każdy może się 

zmienić. 

   Na koronacji chłopaka Mal, Evie Carlos i Jay, mieli spełnić oczekiwania swoich rodziców. Wszyscy, poza 

Mal, doszli do wniosku, że bycie dobrym jest lepsze niż sprawianie bólu. Gdy udało im się przejąć różdżkę, 

córka Diaboliny stwierdziła, że nie chce dłużej być zła i sprawiać ludziom przykrości. Ben przyznał 

bohaterce, że wierzył w to, że ci źli też mogą być dobrzy. Udowodnił im, że nie muszą iść w ślady swoich 

rodziców. Przekonał również przyjaciół z Auradonu oraz ich rodziców, że młode pokolenie nie może być 

oceniane ze względu na swoich przodków. Udowadnia sam sobie, że dając szansę bohaterom postąpił 

prawidłowo. 

   Uważam, że Ben powinien dostać nagrodę za umiejętność zjednywania ludzi, ponieważ potrafił pokazać 

wszystkim, że każdy może się zmienić oraz za to, że przekonał swoich przyjaciół do ludzi z innymi 

zwyczajami. Myślę, że sam z początku obawiał się tej decyzji, ale dowiódł, ze miał rację. 

 Milena Rosińska: 

 Moim zdaniem nagrodę taką powinien otrzymać również Mały Książę, ponieważ - podobnie jak Auggie 

- długo szukał kogoś, komu mógłby zaufać. Bardzo chciał też mieć prawdziwego przyjaciela. Mały 

Książę odwiedzał wiele planet w poszukiwaniu ludzi (przyjaciół, kolegów...), jednak na każdej z nich 

były osoby, które myślały tylko o sobie. Po długiej podróży Mały Książę dotarł na Ziemię, gdzie poznał 

Pilota, który zdobył zaufanie Małego Księcia. Człowiek był bardzo wyrozumiały wobec Księcia, ponieważ 

sam kiedyś nie miał przyjaciół. Pilot był chyba takim prawdziwym przyjacielem. Oprócz niego Książę 

poznał także Lisa, który mówił mu, żeby się nie poddawał, ale podążał za głosem serca i nie 

przejmował się opinią innych. Mały Książę powinien otrzymać taką nagrodę, bo tak jak Auggie znalazł 

osoby, które otworzyły przed nim swoje serce. 

 Zwyciężczynie otrzymały oceny celujące z języka polskiego (z wagą 6) oraz vouchery na dowolny seans 

filmowy. Gratululacje! 

Sylwia Grzeszna 



 

e - UZALEŻNIENIA 

 W dniu 16.05.2018 r.  w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się konkurs dotyczący e – uzależnień.     Z 

naszej szkoły  wzięli w nim udział uczniowie z  klasy  6B: Natalia Grodzka, Joanna Suwald  i Dawid 

Sobczyk.  

Pierwszym etapem konkursu był pokaz prezentacji, które musiała przygotować każda ze szkół. 

Prezentacja miała na celu przedstawienie tematu e –uzależnień: czym są, jakie niosą 

konsekwencje,  jaka jest ich przyczyna, gdzie szukać pomocy i tym podobne.  

 

                                                              

           W drugim etapie   musieliśmy odpowiedzieć na kilka pytań, następnie odbyła się rywalizacja 

sportowa: wyścig, rzut do celu i skoki na skakance, a na zakończenie  rozwiązywaliśmy rebusy 

i  krzyżówki  oraz układaliśmy  puzzle. Potem nadszedł czas na podsumowanie. Zwycięzcami okazała 

się Szkoła Podstawowa nr 14 . Nasza  ,,Piątka” zajęła 6 miejsce . Po zakończonym konkursie uczniowie 

wraz z Panią Pedagog wrócili do szkoły. 
  

 

RECYTUJEMY PROZĘ REYMONTA 

 24 kwietnia 2018 roku odbył się drugi etap Szkolnego konkursu recytatorskiego z elementami 

gry aktorskiej. W marcu uczestnicy odczytali wybrane fragmenty prozy Władysława Stanisława Reymonta 

przed nauczycielami języka polskiego. Finałowe występy odbyły się przed nauczycielami i uczniami klas 

starszych w sali gimnastycznej. Uczestników oceniała Komisja konkursowa w składzie: p. Henryk 

Kurasiewicz, p. Małgorzata Naumowicz, p. Dorota Olejnik. Do konkursu zgłosiło się dwadzieścia 

pięć osób, które prezentowały – w występach solowych, w parach lub w grupach - fragmenty nowel i 

powieści laureata Nagrody Nobla.  

Oto lista uczestników: 

1.     Michalina Duniec, IVa – „Lekcja życia”. 

2.     Marta Mamińska, IVa – „Lekcja życia”.  

3.     Wiktoria Rzeszutek i Emilia Trzeszczak, IVa – „Lekcja życia”. 

4.     Oliwier Zborowski, IVa, i Oskar Zborowski, VIa –       „Chłopi”.  

5.     Julia Warzycha, IVb – „Chłopi”. 

6.     Julia Niewiadomska, IVc – „Chłopi”. 



7.     Julia Rosińska, IVc – „Chłopi”. 

8.     Martyna Barłożewska, Vb – „Chłopi”. 

9.     Zuzanna Lichnowska, Vb – „W aptece”. 

10.  Amelia Otto, Vb – „Chłopi”. 

11.  Zuzanna Malinowska i Maria Starzyńska, VIa – „W aptece”. 

12.  Piotr Antoniewski, Zuzanna Tarnowska, Kacper Trębacz, VIIb – „Chłopi”. 

13.  Aleksander Ciemnoczołowski, VIIb – „Wampir”. 

14.  Julia Grzelik, Julia Maskulak, VIIb – „Lekcja życia”. 

15.  Martyna Borowska, Emil Lenard, Dawid Piszczek, Aleksandra Polc, Natalia Ruta, VIIc – 

„Chłopi”. 

 Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania, ponieważ występujący dołożyli niemałych 

starań, by wzbudzić zainteresowanie prozą Reymonta. Po burzliwej naradzie na podium 

stanęli zdobywcy największej ilości punktów uzyskanych w kategoriach: stopień 

pamięciowego opanowania tekstu, wymowa i intonacja, 

interpretacja (umiejętności aktorskie), dobór repertuaru, ogólne 

wrażenie artystyczne. Pierwsze miejsce zajęli ex aequo: Martyna 

Barłożewska, Amelia Otto (Vb) oraz grupa z klasy VIIc: 

Martyna Borowska, Emil Lenard, Dawid Piszczek, Aleksandra 

Polc i Natalia Ruta. Drugim miejscem ucieszyć się mogli Julia 

Warzycha (IVb) i Aleksander Ciemnoczołowski (VIIB), a na 

trzecim znalazły się Julia Niewiadomska, Julia Rosińska (IVc) 

oraz Zuzanna Lichnowska (Vb). Jury przyznało także trzy 

wyróżnienia dla uczennic z klasy IVa: Michaliny Duniec, Wiktorii 

Rzeszutek i Emilii Trzeszczak.  

Jak pisał Reymont: „Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, 

energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom 

przyszłym”. Mając w pamięci te słowa, można powiedzieć, że każdy 

występujący stał się tego dnia zwycięzcą. Wszystkim uczestnikom gratulujemy 

talentu i wytrwałości! 

Organizatorzy 

 

TURNIEJ WARCABOWY 

W dniu 22 maja  w Szkole podstawowej nr 13 w Pabianicach odbył się Turniej warcabowy, w 

którym  wzięło udział 5 świetlic szkolnych. 

    Na turniej  przybyli zawodnicy  ze  szkół podstawowych nr:  1, 3, 5, 13,14. 

    Reprezentantem naszej świetlicy szkolnej był uczeń klasy IIIa  Antoni Kowalczyk, który w 

pięknym stylu pokonał wszystkich zawodników  i  zdobył tytuł  Mistrza. 

Należy  podkreślić, że Antoś wywalczył swoje pierwsze  miejsce w niespełna 20 min. 

 Gratulujemy naszemu reprezentantowi i życzymy dalszych sukcesów. 



   

 

Łódzkie jest piękne..... 

     22 maja na jednodniową wycieczkę do Piotrkowa Trybunalskiego i okolic wyruszyły klasy czwarte 

Szkoły Podstawowej nr 5. Organizatorem było Szkolne Kolo PTTK.  

Pierwszym punktem wyprawy było Pożarnicze Centrum Historyczno – Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w 

Wolborzu. Uczniowie obejrzeli sprzęt używany przez straż pożarną: wozy bojowe, sikawki, mundury, 

hełmy oraz dokumenty. Przewodnikiem był Andrzej Kotlicki, założyciel ośrodka. 

 

- Największą frajdę dzieciom sprawiło oblewanie się wodą przy pomocy ręcznej pompy i sikawki – 

stwierdzili opiekunowie. 

Na zamku w Piotrkowie Trybunalskim uczniowie zapoznali się z historią pisania na pergaminach, 

papirusach i papierze oraz uczyli się pisać gęsim piórem. 

Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w Leśnej Osadzie Edukacyjnej w Kole. Znajduje się tam 

Ośrodek Rehabilitacji  Zwierząt, gdzie uczniowie obejrzeli m.in. myszołowa, puszczyka, lisa, dzika. O 

ratowaniu zwierząt opowiedział Paweł Kowalski, strażnik leśny.   

Wycieczkę zakończyło ognisko z kiełbaskami. – Na wycieczki jeździmy daleko w Polskę, a blisko 

Pabianic mamy tyle ciekawych i pięknych miejsc do zwiedzania – podsumowali zadowoleni 

opiekunowie. 



 

         22 maja uczniowie klas: 4a, 4b i 4d wybrali się na podbój najbliższej okolicy czyli... na wycieczkę 

po regionie łódzkim. To, co najbliższe nam powinniśmy poznać najlepiej, więc spakowaliśmy plecaki, 

dobre humory i wyruszyliśmy w trasę: Pabianice- Wolbórz-Piotrków Trybunalski- Nadleśnictwo Koło. 

Atrakcji nie brakowało, więc musieliśmy rozsądnie dysponować energią! Pierwszy przystanek : Centrum 

Edukacyjno- Poznawcze Straży Pożarnej w Wolborzu, czyli gratka dla wszystkich, którzy kiedykolwiek 

marzyli, by zostać strażakiem. Czwartoklasiści poznawali tajniki tego zawodu, podziwiali dawne sprzęty 

strażackie i spełnili swoje marzenie o zajęciu miejsca za sterami wozu strażackiego. Mogli bez żadnych 

konsekwencji używać strażackiej syreny czy sikawek. Muzeum Regionalne w Wolborzu z kolei 

przypomniało o nieco zapomnianych już sprzętach gospodarstwa domowego - któż z nas nie zna 

współczesnego żelazka czy pralki?  

       A czy wiecie jak wyglądały kiedyś? Kolejny przystanek na trasie to Zamek Królewski w Piotrkowie 

Trybunalskim i tamtejsze „na tronie w koronie” - czyli pozujemy do zdjęcia na królewskim tronie, wraz 

z królewskimi atrybutami i słuchamy lekcji muzealnej o historii piśmiennictwa. Na zakończenie: 

warsztaty pisania gęsim piórem i multum ciekawostek o historii papieru, rylca i ważnych postaciach ze 

świata nauki, bez których pismo by nie istniało. Ale, ale... atrakcji jeszcze nie koniec ! Pogoda tego 

dnia sprzyjała wyjątkowo i dotrzymała do końca, bo oto przed nami ostatni punkt wycieczki: Leśna 

Osada Edukacyjna w Nadleśnictwie Koło. Miejsce idealne dla wszystkich, którzy kochają zwierzęta i 

chcą im pomagać. Pan leśniczy opowiedział nam ciekawostki o żyjących tam zwierzakach, zdradził 

nieco ich sekretów, a dla uczniów nie lada atrakcją było spotkanie „twarzą w twarz” z naturą. Kogo 

odwiedziliśmy? Między innymi konie, odyńce, lisy, jastrzębie, puszczyki i sarny. A na zakończenie miły 

akcent w postaci ogniska z pieczonymi kiełbaskami, zajadanymi pod przytulnymi szałasami w 

towarzystwie niekończących się rozmów czwartoklasistów. Dzień minął niezwykle intensywnie, ale 

wróciliśmy bogatsi o kolejne przeżycia i praktyczną wiedzę. 

   



więcej zdjęć ..... 

 

"Piątka"na Śnieżce 

Trzydniowa wycieczka uczniów klas VII w dniach 23 - 25 maja przebiegała pod znakiem sprzyjającej 

pogody. Zwiedzanie zamku w Książu i jego pięknych ogrodów to główna atrakcja pierwszego dnia 

podróży. Drugi dzień, który rozpoczął się wizytą w świątyni Wang wypełniony był górskimi widokami, 

które uczestnicy podziwiali mimo narastającego zmęczenia, mozolnie wspinając się na legendarną 

Śnieżkę (1602m. n.p.m.). Nie było lekko, a mimo to dla części grupy opiekunowie zorganizowali 

dodatkowo wieczorny spacer po Szklarskiej Porębie. Ostatni dzień to zwiedzanie Muzeum Wody 

HYDROPOLIS we Wrocławiu. Powrót do domu trasą S8 to już raczej relaks, choć po drodze były jeszcze 

pytania kontrolne przygotowane przez wychowawców klas VII. 

 

więcej zdjęć ..... 

 

 VII RAJD PCK 

https://www.facebook.com/pg/sp5pabianice/photos/?tab=album&album_id=783251638548050
https://www.facebook.com/pg/sp5pabianice/photos/?tab=album&album_id=782222021984345


W dniu 25 maja 2018r. reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w VII Rajdzie Czerwonokrzyskim PCK, 

który odbył się w Parku Wolności w Pabianicach. O puchar walczyło dziewięć drużyn. Rajd polegał nie 

tylko na współzawodnictwie szkół w różnorodnych konkurencjach, ale także na orientacji w terenie i 

dobrej zabawie na świeżym powietrzu. Większość ćwiczeń praktycznych polegała na udzielaniu 

pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasi uczniowie przygotowani przez p. Marlenę Nowak - 

Czestkowską świetnie poradzili sobie z zadaniami i zajęli I miejsce. 

Gratulujemy!!! 

 

 

 

 

        Dzisiaj zaproponuję Wam kilka tytułów w sam raz na wakacje. Ponieważ wszyscy uczniowie zostają 

z nami na kolejny rok,  istnieje możliwość wypożyczenia książek na okres wakacyjny.  Na początek 

przygodowe science fiction, w ramach którego zachęcam do sięgnięcia po serię: „Felix, Net i Nika” 

autorstwa  Rafała Kosika. Składa się ona z 14 tomów, z których każdy opowiada odrębną historię. 

Główni bohaterowie to tytułowi Felix,  Net i Nika - troje warszawskich gimnazjalistów, którzy 

przeżywają niesamowite przygody, z których większości nie da się racjonalnie ytłumaczyć.  Serdecznie 

polecam, ale jednocześnie ostrzegam - książka wciąga jak czarna dziura, z której ciężko powrócić do 

rzeczywistości. 



      Teraz coś z historii.  Zachęcam Was do przeczytania książki „Jagiełło pod prysznicem”, którą 

napisał Paweł Wakuła.  Jeśli ktoś z Was uważa, że historia jest nudna musi koniecznie sięgnąć  po tę 

pozycję. Jest to pełna humoru, bardzo dowcipna i wesoła książka o polskich królach. Na całość składa 

się 26 opowieści, z których każda poświecona jest innej koronowanej głowie.  Każda z nich to 

prawdziwa perełka , a dowiecie się rzeczy o których nigdy 

nie mówi się w szkole na lekcji historii. Jeśli więc ktoś z was 

jest ciekawy w jaki sposób Jagiełło przekonał do 

siebie  trzykrotnie młodszą Jadwigę albo skąd się wzięło 

powiedzenie 

„Polak,  Węgier dwa 

bratanki” przybywajcie o 

zacni do książnicy 

szkolnej po wybitne 

dzieło o tym jak to 

„drzewiej bywało”. 

    Teraz coś dla 

zakochanych. „Licencja 

na zakochanie” 

autorstwa Marcina 

Pałasza, to opowieść o 

tym, jak zaczynamy 

doceniać to, co może 

nam zostać odebrane; 

jak rozkochać w sobie 

dziewczynę, jak pokonać 

dylematy wieku 

dorastania, czy ….. pozbyć się pryszczy. Pełna humoru i wzruszenia 

książka dla tych, którzy szukają. Czego szukają? Ci , którzy 

szukają już wiedza, ci którzy jeszcze nie wiedzą- dowiedzą się 

właśnie z tej książki.  

Za miesiąc przedstawię kolejne trzy propozycje do wypożyczenia 

na nadchodzące wakacje. 

 Bibliotekarz szkolny 

 


