
 

 
Lato, lato, lato czeka 

Razem z latem czeka rzeka 
Razem z rzeką czeka las 

A tam ciągle nie ma nas 
 
Lato, lato, nie płacz czasem 

Czekaj z rzeką, czekaj z lasem 
W lesie schowaj dla nas chłodny cień 

Przyjedziemy lada dzień 
 
Już za parę dni, za dni parę 

Weźmiesz plecak swój i gitarę 
Pożegnania kilka słów 

Pitagoras bądźcie zdrów 
Do widzenia wam canto, cantare 
 

Lato, lato, mieszka w drzewach 
Lato, lato, w ptakach śpiewa 

Słońcu każe odkryć twarz 
Lato, lato,…  
 

Witam Was Kochani tekstem piosenki „Lato, lato, lato czeka”. Chyba wszyscy już nie mogliście się 

doczekać wakacji, zwłaszcza, że tegoroczny rok szkolny był bardzo trudny. Szkolna nauka wywróciła się 

do góry nogami. Niektórym z Was było ciężko przystosować się do nowych, wymagających warunków, 

kiedy brakowało odpowiedniego sprzętu do zdalnej edukacji. Zakończenie roku szkolnego, także było inne 

od tych dotychczasowych, bez uroczystej akademii, uścisków i śmiechu. Myślę, że rok 2020 zapadnie 

mocno w pamięć, a po latach już inni uczniowie będą słuchać o nim na lekcji historii. 

Spędzając wesoło wolny czas, pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa na ulicy, w wodzie, na 

rowerze, czy ciekawej wędrówce, abyśmy wszyscy mogli się spotkać po wakacjach. W tym numerze 

zamieściłam dla przypomnienia osiem podstawowych zasad spędzania wolnego czasu oraz zasady 

bezpiecznego przebywania nad wodą. Czerwiec był także miesiącem wielu różnych świątecznych wydarzeń. 

Poczytacie, jak dzień dziecka jest organizowany w różnych częściach świata, o bohaterach domu – czyli, 

o dniu mamy i taty. Swoje święto mają również ulubione przez nas ptaki – bociany. Wakacje to odpoczynek 

z głową, dlatego z okazji światowego dnia roweru, dowiecie się ile dobrego dla naszego zdrowia daje 

godzinna jazda na rowerze, i jak prawidłowo powinien być wyposażony rower.  



Życzę Wszystkim udanego wypoczynku, 

naładowania akumulatorów do nauki i wielu słonecznych chwil. 

DO ZOBACZENIA PO WAKACJACH !!! 

Redaktor naczelna Katarzyna Dumka 

 

 

 
 

Święta naszych rodziców  

 

25 maja i 23 czerwca to dni, jednych z najważniejszych osób w naszym życiu   – Mamy i 
Taty. Choć te dni są tylko raz w roku, to powinniśmy każdego dnia, miesiąca i o każdej godzinie 
pamiętać o naszych rodzicach. W tym specjalnym czasie, warto jednak poświęcić mamie lub 
tacie trochę więcej uwagi, miłości i sprawić, by poczuli 
się wyjątkowo. Zawsze miłym dopełnieniem 
tego święta, może być jakiś drobny upominek. 
Wszyscy wiemy, że najpiękniejsze są te prezenty od 
serca. Liczy się gest i pamięć. Idealnym pomysłem jest, 
np. śniadanie do łóżka.  

Rodzice pełnią w naszym życiu 
wiele ważnych ról. Są wzorcem do naśladowania, jak 
przejść przez życie, najlepiej je wykorzystując. Bywają 
nauczycielami i pomagają w zadaniach domowych i 
nauce. Stają się bohaterami, pomagając nam uporać 
się z problemami dnia codziennego. Potrafią nas 
pocieszy, pomóc, wesprzeć i zrozumieć. Choć nie 



zawsze zgadzają się z naszymi decyzjami, to zawsze jest to dla naszego dobra i z troski o nas.  
  Warto o tym wszystkim pamiętać, a DZIEŃ MATKI i OJCA obchodzić codziennie!  

Amelia Otto  

 

 31 Maja Dzień Bociana  

Jedne z bardziej lubianych i kochanych przez Polaków  ptaki, które są  dumą  naszego kraju 
także doczekały się swojego święta. Dzień Bociana obchodzony jest przez cztery kraje: Polskę, 

Niemcy, Austrię i Szwajcarię, ale to właśnie w Polsce jest najwięcej przedstawicieli tego 
gatunku. Aż 200 tyś osobników mieszka w Polsce , dlatego to właśnie nasz kraj  stał się 

symbolem bocianów. Dzień Bociana Białego obchodzony jest od 2003 roku dzięki inicjatywie 
Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Te zwierzęta żyją praktycznie a 
całym w świecie prócz Antarktydy, lecz najwięcej gatunków występuje w Azji i w Afryce  

Upierzenie i inne informacje   

Jego upierzenie jest głównie białe z czarnymi piórami na skrzydłach. Dorosłe już bociany 
mają  długie czerwone nogi oraz długie spiczasto zakończone również czerwone dzioby. 

Osiąga nawet  długość 100–115 cm i wysokość 100–125 cm. Rozpiętość jego skrzydeł wynosi 
155–215 cm, a jego masa ciała wacha się od   2,3–4,5 kg. To gatunek sporego 

ptaka brodzącego z rodziny bocianów. Bocian jest pod ochroną a jego statut ochronny to; 
takson najmniejszej troski (gdzie jego populacja jest rosnąca   

 

Pożywienie  

Bocian biały jest mało wyspecjalizowanym drapieżnikiem, polującym na wszystkie 
stworzenia, które jest w stanie połknąć. W jego diecie znajdują się m.in.:  

 Bezkręgowce (dżdżownice, pijawki, ślimaki, małże, skorupiaki, chrząszcze, pasikoniki, 
świerszcze, larwy owadów);  
 Ryby;  
 Płazy (żaby, traszki);  
 Gady (węże, jaszczurki);  
 Pisklęta ptaków gnieżdżących się na ziemi;  
 Drobne ssaki (norniki, myszy, krety, ryjówki). 



 

Tworzenie gniazd  

Najczęstszym miejsce  gdzie bociany zakładają gniazda to przede wszystkim słupy 
elektroenergetyczne, wysokie budynki oraz różnego rodzaju drzewa. Rzadziej zakładają 

gniazda na kominach i innych wysokich, stabilnych obiektach. 
Optymalną   wysokością   na, których bocian zakłada gniazdo to około 10-20 

metrów.   Materiały  , z których te wspaniałe zwierzęta tworzą gniazda to : patyki oraz gałęzie 
z których ptaki układają pierścień. Środkową część gniazda czyli wyściółka jest zbudowana z 
drobniejszych materiałów czyli: siano, słoma, perz, często skrawki znalezionych materiałów , 

kawałki folii plastikowej lub papieru, a od niedawna nylonowe sznurki. Bocian zasiedla 
najczęściej krajobrazy rolnicze na terenach podmokłych 

Tryb życia  

Z zimowiska powracają często  pomiędzy końcem marca a kwietniem. Tuż po powrocie z 
ciepłych krajów odbudowują swoje stare gniazda bądź budują nowe. Zasiedlają się  często 

koło ludzi. Jest ptakiem wędrownym , odlatuje on od sierpnia do września. Rzadko 
bociany  pozostają na zimę. Lubi szybować wysoko na ziemią (lot żaglowy)  

  

Ewa Gerula 

 

Dzień Dziecka to międzynarodowe święto dzieci obchodzone na całym świecie. W nie 

wszystkich krajach jednak obchodzone jest w ten sam dzień. My w Polsce wraz z Niemcami i 
Chinami świętujemy go 1 czerwca każdego roku, ale np. już w Korei Południowej  przypada na 5 

maja. Co ciekawe, w Japonii to święto jest podzielone według płci dzieci. 5 maja obchodzą je 
chłopcy, a 3 marca 
dziewczynki. W Kanadzie , Indiach i 

Francji dzień dziecka obchodzony jest 
20 listopada i to tę datę 

celebruje Unicef. W pozostałych 
krajach Dzień Dziecka świętowany jest 
w indywidualnych terminach.  

Dzień Dziecka nie jest na całym 
świecie obchodzony tak samo. Na 

wyspach Oceanii dzieci ubierane są na 
biało i udają się z rodzicami do 
kościoła. W Tajwanie i Chile 

obchodzony jest jako święto więzi 
rodziców z ich dziećmi. W Kanadzie, 

Korei Południowej i Japonii to święto 
nosi nazwę „Szacunek dla dzieci” i jak 
ona wskazuje, tak właśnie jest 

celebrowane. Własną nazwę tak 
szczególnego dla wszystkich dzieci dnia mają również Amerykanie, Turkowie, RPA i Indie. W 

Ameryce i Turcji nosi ono nazwę „Dzieci jako nasza nadzieja”, a w RPA i Indiach - „Prawa dzieci”.  
Nie w każdym kraju dzieci dostają z okazji swojego dnia rzeczowe upominki. 

Na przykład w Chinach otrzymują one w prezencie dzień wolny od szkoły, w Korei Północnej 



paradę na ich cześć, w Meksyku, wyjątkowe zajęcia lekcyjne zamiast zwykłych, a w kraju, w 

którym wszystkie dzieci chodzą do szkoły w mundurkach, czyli w Indiach, w ten dzień mogą 
przyjść ubrani na kolorowo.  

W Polsce i innych byłych państwach socjalistycznych Dzień Dziecka obchodzony jest w 
dniu 1 czerwca od 1950 roku. Po raz pierwszy zorganizowano go w związku z akcją zbierania 
podpisów pod „Apelem sztokholmskim”. Od 1952 roku stał się świętem stałym. Nie znaczy to, że 

nie był obchodzony przed II Wojną Światową , ponieważ wtedy również go celebrowano. Zaczęto 
w 1929 roku dnia 22 września. Tego dnia po mszach w kościołach dzieci udawały się do szkół na 

uroczyste akademie. Przygotowywane były wycieczki i zabawy, podczas których tradycyjnie 
rozdawano im słodycze. 

Julia Niewiadomska  

Co dzieje się w organizmie przez godzinę jazdy na 

rowerze? 
 

 
Trzeciego czerwca obchodzone jest 

na świecie święto pojazdu bardzo 

ekologicznego i korzystającego z siły 

naszych mięśni – Dzień Roweru. Z tej 

okazji znalazłam w internecie kilka zalet, 

jakie daje nam wszystkim jazda na 

rowerze. 

Wszyscy wiedzą, że słońce, wiatr we 

włosach i odrobina wysiłku to najlepszy 

przepis na codzienną porcję wzmocnienia i 

dobrego nastroju. Nawet tak 

nieobciążające ćwiczenia jak jazda na rowerze dokładają kolejną cegiełkę do poprawy samopoczucia. 

Jednak co właściwie powoduje tę zmianę nastroju? Co dokładnie dzieje się w organizmie przez godzinę 

jazdy? 

10 minut 

Twój organizm przestawia się na nieco intensywniejszy tryb działania. Pierwszy szok, nieuchronny 

zwłaszcza jeśli nie jesteś przyzwyczajony do ruchu, mija. Oddech i serce pracują już w normalnym tempie 

i zostaje tylko frajda z szybkiej jazdy, niezależna od aktualnego stanu dróg.  

20 minut 

Zaczyna spadać poziom kortyzolu w twoim organizmie. To hormon stresu, którego nadmiar jest 

odpowiedzialny za takie zjawiska jak 

odkładanie się tkanki tłuszczowej, 

ścieńczenie skóry czy rozstępy. Redukcja 

kortyzolu to łatwiejsze zasypianie i 

sprawniejszy metabolizm.  

40 minut 

Po tym czasie twój organizm wyczerpał 

już cały zapas glukozy we krwi i zaczyna 

spalać tkankę tłuszczową. Jesteś w pełni 

dotleniony, a to oznacza zarówno łatwość 

łączenie faktów w logiczną całość, jak i 

zwiększoną kreatywność. Cokolwiek cię 

czeka w ciągu dnia, stawisz temu czoła, 

zwłaszcza jeśli rowerem dojeżdżasz 

do szkoły. 

45 minut  

Przysadka mózgowa produkuje endorfiny 

i serotoninę, czyli naturalne środki 

przeciwbólowe odpowiedzialne za 

poczucie szczęścia. Oprócz zwyczajnej 

satysfakcji może wzrosnąć pewność 

siebie. Mija poczucie odrętwienia, rośnie entuzjazm. 



60 minut  

Pojawia się satysfakcja z pełnej godziny jazdy 

połączona z wszystkimi fizycznymi efektami, które 

dała ci godzina ciągłego wysiłku, nawet jeśli nie był 

zbyt intensywny. W dodatku jeśli wolisz jeździć 

rowerem po mieście, np. do szkoły, czy pracy, 

prawdopodobnie i tak już dotarłeś na miejsce, 

podczas gdy w samochodzie ciągle mógłbyś stać w 

korkach. 

 

Życzę wszystkim udanych wakacji i jak 

największej liczby godzin spędzonych podczas 

jazdy rowerem. 

  

Katarzyna Dumka 

 

 

Wakacje to okres, w którym znajdujemy czas na zabawę, relaks i drobne szaleństwa. 

Nie mamy obowiązków związanych ze szkołą i nauką, więc możemy bez ograniczeń 
planować najróżniejsze przygody, w których będziemy brać udział. Niektórzy spotykają się z 

przyjaciółmi i wspólnie świetnie się bawią, inni wybierają się na rodzinne wyjazdy. Nikt nie siedzi 
w domu, kiedy za oknem mamy słoneczną, piękną, zachęcającą do wyjścia pogodę. Jednak 
wszyscy musimy pamiętać, że dobra zabawa nie zwalnia nas z obowiązku dbania o swoje i innych 

bezpieczeństwo. Jak powinniśmy postępować, aby wakacje zawsze kojarzyły nam się z samymi 
przyjemnościami? Wystarczy wykazać zdrowy rozsądek i pamiętać o kluczowych zasadach 

bezpieczeństwa. 



 

Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie spędzić 
wakacje: 

1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której godzinie 

zamierzasz wrócić. 
2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców. 
3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach 

dla pieszych i na zielonym świetle. 
4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni. 

5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie. 
6. Nie rozmawiaj z obcymi. 
7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał. 

8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu. 
9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych. 

10. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc. 
11. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych 

kąpieliskach. 

12. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej. 
13. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. 

14. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś 
nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem. 

15. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas 

jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry. 
16. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza. 

17. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy. 
18. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku. 
19. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić. 

20. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy. 
21. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są 

trujące. 
22. Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze. 

23. Nie rozpalaj ogniska w lesie. 



24. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię 

ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać. 
25. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz. 

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły! 

Po raz pierwszy w historii szkoły kończymy rok szkolny bez uroczystego podsumowania. Ostatnie 

miesiące były wyjątkowe i wyczerpujące, by nie powiedzieć: „anormalne”. Uczyliśmy się wszyscy, Wy – 

uczniowie i Wasi rodzice, i my – nauczyciele, tej nowej trudnej, najczęściej wirtualnej rzeczywistości. Mimo 

wielu problemów, które odgrywały niemałą rolę w tym okresie, sadzę, że udało nam się w znakomitej 

większości, przebrnąć i pokonać najtrudniejsze przeszkody.  Za współpracę w tym roku szkolnym, 

szczególnie w czasie zdalnej edukacji, składam serdeczne podziękowania Wszystkim wyżej wymienionym 

oraz pracownikom administracji i obsługi szkoły.  Dzisiaj dla uczniów klas VIII to koniec edukacji na 

podstawowym poziomie. Osiem lat nauki będzie za kilkadziesiąt lat tylko chwilą we wspomnieniach, choć 

teraz oznacza ponad połowę ich dotychczasowego życia. Wkraczają na nową ścieżkę kariery, która jest 

jeszcze wielką niewiadomą, ale to Oni będą ją kształtować, dostosowywać do swoich możliwości i potrzeb, 

nierzadko przekraczając bariery niemożności. Życzę Wam, drodzy uczniowie, wielu sukcesów i satysfakcji. 

Wszystkim, którzy tworzą środowisko Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach 

życzę przede wszystkim tego, co nieodłącznie wiąże się z dramatycznym okresem pandemii: ZDROWIA.  



Dobrego wypoczynku w okresie wakacji i do zobaczenia w SZKOLE w dniu 1 września.  Jerzy Kaczmarek, 

dyrektor szkoły 

Wśród absolwentów szkoły najwyższe wyniki uzyskała Angela Budz, uczennica klasy VIII b, która 

na zakończenie edukacji otrzymała Nagrodę Dyrektora Szkoły. Drugą lokatę w tej klasyfikacji zajęła 

Weronika Łuczak, która otrzymała Nagrodę Rady Rodziców. Szkołę z wyróżnieniem ukończyli także: 

Maria Starzyńska oraz Aleksandra Stępień z klasy VIII a, a z klasy VIII b: Roksana Seliga, Kamil 

Chrzęst, Milenalucia Fortino, Wiktor Balcerzak, Adrian Grzelka, Joanna Suwald, Ewa Gerula i 

Natalia Grodzka. 

Gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów w szkołach ponadpodstawowych. Pierwszy etap 

edukacji w szkole podstawowej zakończyli także uczniowie klas III, którzy odebrali swoje świadectwa z 

rąk wychowawców. 

 

 

 

 

 

 


