
 

Mamy grudzień – idą święta. To najpiękniejsze ze 

wszystkich świąt. Już niecierpliwie większość z Was 

oczekuje tej niezwykłej magii, która mimo tych krótkich, 

ciemnych i mroźnych dni w roku, potrafi zapalić dużo 

światła i ciepła. Bez względu na to, czy wierzymy, czy nie 

w świętego Mikołaja, czekamy na prezenty lub też sami je 

w ukryciu przygotowujemy dla tych, których kochamy. W naszej gazetce spotkacie akcenty świąteczne. 

Dowiecie się, dlaczego Rudolf ma czerwony nos i do czego jeszcze może służyć nos renifera.  W grudniowym 

numerze dominować będą artykuły związane z niesieniem pomocy drugiemu człowiekowi. Dlaczego akurat ta 

tematyka?  

Wyniknęła ona z Waszych działań i zaangażowania, jakie włożyliście w różne akcje, które miały miejsce 

w murach naszej szkoły. Właściwie będą to relacje i podsumowania. Bo wiele się zadziało w tym miesiącu. 

Skończyliśmy zbiórkę skarpet dla ludzi zagrożonych bezdomnością, zbieraliśmy fundusze dla głodnych w akcji 

PCK, zaangażowaliście się w zbiórkę pieniędzy na zakup roweru rehabilitacyjnego dla chorej Klaudii. 

Zorganizowany został kiermasz świąteczny, którego dochód także został dołączony dla Klaudii. Zbieramy korki 

dla Zuzi. W ciągu trzech tygodni w pracowni nr 6 wypełniły się nimi dwa wielkie worki. Nie zapomnieliście także 

o schronisku dla zwierząt. Teraz nadeszła chwila na odpoczynek, regeneracje i nabranie nowych sił.  

Życzę wszystkim spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. 

Pięknych chwil spędzonych w gronie rodzinnym  

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. 

Redakcja 

 



Podróże po mapie 
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z wywiadem przeprowadzonym z naszym kolegą klasowym 

Aleksandrem Pogockim. Olek uwielbia rysować mapy, a jego prace na każdym, kto je widział wywarły duże wrażenie. 

Wywiad przeprowadziła Kinga Wenek. 

K.W.: Dlaczego akurat wybrałeś rysowanie map? 

A.P.: Wybrałem rysowanie map, ponieważ interesuję się geografią, polityką i historią. 

K.W.: Co Ciebie zainspirowało ? 

A.P.: Do rysowania map zainspirowały mnie rysunki map, które widziałem w internecie. 

K.W.: Ile zajmuje Ci narysowanie jednej takiej mapy? 

A.P.: Rysowanie zajmuje różną ilość czasu w zależności od skomplikowania mapy i mojej szybkości rysowania. 

Najczęściej zajmuje mi to około 5 godzin. 

K.W.: Mapy jakich państw już narysowałeś? 

A.P.: Nie wiem do końca ile i jakie już mapy narysowałem. Mam całą teczkę map na kartkach A4 i mniej więcej 50 

map na kartkach A2. 

K.W.: Planujesz przyszłość związaną z tym zajęciem? 

A.P.: Mam nadzieję zostać kartografem. Nie wiem czy to się uda lub czy kiedyś w przyszłości nie zmienię zdania, ale 

na razie to jest moim celem. 

K.W.: Czym rysujesz mapy? 

A.P.: Rysuję mazakami. 

K.W.: Narysowanie jakiej mapy zajęło Ci najwięcej czasu? 

A.P.: Najwięcej czasu chyba zajęło mi narysowanie mapy USA. 

K.W.: Rysujesz ze zdjęcia czy z pamięci? 

A.P.: Rysuję je w ten sposób, że przykładam kartki do monitora i lekko odrysowuje granice państwa lub rzek ołówkiem 

i potem wszystko koloruję. 

K.W.: Co planujesz dalej zrobić z tymi mapami? 

A.P.: Raczej nic, po prostu będę je trzymał w domu. 

K.W.: Ile już rysujesz mapy? 

A.P.: Mniej więcej od początku maja tego roku. 

K.W.: Może uda się Twoje prace zaprezentować w naszej szkole. Zrobić wystawę map. Uważam, że warto je pokazać 

całej społeczności uczniowskiej. 



Dziękuję za rozmowę. 

 

 

Dziewiątego grudnia klasy 8a i 8c zmierzyły się z prawami fizyki w  Parku Nauki i Techniki w Łodzi. W 

wycieczce towarzyszyło nam kilkoro uczniów z klasy 7b. Uczniowie dowiedzieli się, jak działa elektrownia 

węglowa i skąd się bierze prąd. Nie mieli zwykłego, typowego wykładu. Mogli wszystkiego dotknąć, pograć, 

wypróbować jak, co działa. Zobaczyć, co się stanie, gdy nacisnę przycisk lub drążek? Mogli także sprawdzić, a 

wręcz poczuć, że rzeczywiście Ziemia się kręci. W symulatorze elektrowni, dostarczali energię elektryczną do 

poszczególnych rejonów Łodzi. Pilnowali by dostarczyć odpowiednią ilość paliwa do kotła węglowego. Dla 

naszych ósmoklasistów okazało się to dosyć trudne. Nie udało im się utrzymać dobrej temperatury, przeciążyli 

kocioł i doprowadzili do jego symulowanego wybuchu.  Na koniec wycieczki przenieśliśmy się do Planetarium, 



gdzie mogliśmy dotknąć gwiazd podczas oglądania filmu „Na skrzydłach marzeń”. Z głowami w chmurach 

powróciliśmy pełni wrażeń do Pabianic. 

 

 



 

 

Katarzyna Dumka tekst i zdjęcia 

 

Wolontariusze SP 5 działają na 6 

   

Mamy to!!! Wolontariusze działający w naszej szkole zostali docenieni. Komisja pod 

patronatem Starosty Pabianickiego Krzysztofa Habury wyłoniła i nagrodziła pracę 

najbardziej zaangażowanych wolontariuszy powiatu pabianickiego. Wśród grupy 

wyróżnionych znalazła się Julia Niewiadomska z klasy 8c. Nagroda wręczona została 

podczas XVI Pabianickich Obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Miejskim 

Ośrodku Kultury. Wielkie brawa dla wszystkich wolontariuszy SP 5, waszą pracę, 

wrażliwość i zaangażowanie.   

 



 

To jeszcze nie koniec. Podczas Gali Wolontariatu wręczano także „Złote Serca”. 

Symboliczne statuetki dla osób i firm wspierających ideę wolontariatu. Taką statuetkę w 

tym roku otrzymała pani Katarzyna Dumka, pełniąca funkcję koordynatora wszystkich 

akcji, jakie powstają w murach „Piątki”. „Złote Serce” to także nagroda dla wszystkich 

uczniów zaangażowanych w rozmaite działania dla osób potrzebujących wsparcia i pomocy. 

Nagroda motywuje do rozwijania działań na rzecz drugiego człowieka. 

 



Polskie przysłowia ludowe na grudzień 

 

 

1. Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny roczek będzie w biegu. 

2. W pierwszym tygodniu grudnia, gdy pogoda stała, będzie zima długo biała. 

3. Grudzień jaki, czerwiec taki. 

4. Suchy grudzień stoi za to, że sucha wiosna i suche lato. 

5. Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu wciąż plucha. 

6. Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami. 

7. Gdy w adwencie szadź na drzewach się pokazuje, to rok urodzajny nam 

zwiastuje. 

8. Grudzień zimny, śniegiem pokryty, daje rok w zboże obfity. 

9. Czwarty grudzień jaki, cały grudzień taki, piąty grudzień - stycznia czyni 

znaki, szósty grudzień luty przepowiada, siódmy grudzień nam o marcu 

gada. 

 

 

 



„Mała skarpeta – duże ciepło” 

 

 

 

30 listopada w naszej szkole zakończona została akcja skierowana dla klubów 

wolontariatu „Mała skarpeta – duże ciepło”, polegająca na zbiórce skarpet dla 

podopiecznych schroniska i noclegowni prowadzonej przez Towarzystwo Brata Alberta w 

Pabianicach. 

Udział w zbiórce skarpet był jednym z działań prowadzonych w ramach XVI 

Pabianickich Obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, którego tegoroczne 

hasło przewodnie - Twój mały gest może naprawdę wiele! – zwraca uwagę na mało 

istotne, drobne gesty posiadające moc czynienia dobra.  

W zbiórce skarpet brały udział młodsze i starsze klasy. W sumie zebraliśmy 67 par 

skarpet, 2 pary kalesonów. Piękny wynik, zważywszy na fakt, roszad w szkole 

spowodowanych przechodzeniem co jakiś czas całych klas na naukę zdalną lub hybrydową. 

Zebrane skarpety przekazaliśmy Grupie Wolontarystycznej „AGRAFKA” - 

koordynatorowi całej akcji. Do paczki szkolni wolontariusze dołączyli karty z życzeniami dla 

podopiecznych noclegowni. Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji „Mała skarpeta – duże 

ciepło” redakcja gazetki serdecznie dziękuje.    



 

 

 



Czy Rudolf Czerwononosy jest jedynym takim 

reniferem na świecie? 

 
 

Zbliżają się święta, a jak święta to oczekiwanie na prezenty od Mikołaja, który bez zaprzęgu reniferów 

tak szybko w krótkim czasie by ich nie rozwiózł. Dobrze, tylko dlaczego w zaprzęgu jest jeden renifer z 

czerwonym nosem? Od 6 grudnia co raz bardziej wciąga nas przedświąteczna aura. Do świąt wprawdzie jeszcze 

dwa tygodnie, ale ciągnący sanie z prezentami renifer Rudol staje się nieodłącznym symbolem Świąt Bożego 

Narodzenia. 

O ile św. Mikołaj to historia z przełomu III i IV wieku, to towarzyszący mu Rudolf jest znacznie młodszy. 

Jego postać pochodzi z 1939 roku, a do życia powołał czerwononosego renifera ilustrator i autor książek dla 

dzieci, Robert May. Rudolf czerwononosy jest od tego czasu nieodłączną postacią Świąt Bożego Narodzenia. 

Postać Rudolfa jest bardzo ładną bajką, bardzo lubianą przez dzieci. Całą sprawą od strony badawczej, na 

poważnie zajęli się naukowcy. Na temat Renifera Rudolfa znalazłam całkiem pokaźny artykuł naukowy 

prezentowany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, w którym mądre głowy pochyliły się nad sprawą 

czerwonego nosa renifera. Poważni ludzie z ciekawością dziecka rozpoczęli badania nad tym, co to za zwierz i 

dlaczego ma czerwony nos? Badania wykazały, że mikołajowe sanie ciągnie renifer naukowo ukrywający się 

pod nazwą Rangifer tarandus. Renifery zamieszkujące arktyczną Alaskę, Kanadę, Grenlandię, Skandynawię i 

Rosję mają nosy w kolorze czerwonym. W dodatku, barwa staje się intensywniejsza wraz ze spadkiem 

temperatury.  

Okazało się, że nosy reniferów są bardziej ukrwione od nosów ludzi. To ukrwienie pozwala zwierzętom 

na regulację temperatury ciała i zabezpiecza nos przed odmrożeniem. Nosy reniferów także stają się bardziej 

czerwone w wyniku wysiłku. Sanie z prezentami swoje ważą. Renifery mają co za sobą ciągnąć. Ponadto 

czerwony, rozgrzany nos umożliwia poszukiwanie jedzenia wśród pokrywy śnieżnej a nawet pozwala ocenić, 

co jest jadalne a co nie – tak przynajmniej wskazują badania szwedzkich naukowców, dokonane z 



wykorzystaniem kamer termowizyjnych. Nawet fizycy zbadali w promieniach UV czerwony nos Rudolfa i doszli 

do wniosku, że pozwala on reniferowi odnaleźć drogę we mgle.  Zatem już wiemy, dlaczego Mikołajowi 

potrzebny jest Rudolf z czerwonym nosem. Pilnuje on drogi i nie pozwoli się zgubić w trakcie mgły, czy 

zawieruchy, aby wszystkie prezenty mogły trafić do dzieci pod choinkę.  

Katarzyna Dumka 

Wykorzystano fragmenty artykułu „Dlaczego renifer Rudolf ma czerwony nos?”, prof. dr hab. Piotr Tryjanowski  

Pomoc dla Klaudii 
Przyłączyliśmy się do zbiórki pieniędzy na rower rehabilitacyjny dla trzynastoletniej Klaudii 

organizowanej przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Wolontariusze z klasy 8c czynnie włączyli się do 
akcji. Swoją pomoc zaoferował także Samorząd Uczniowski organizując świąteczny kiermasz. Każda złotówka 
zbliżała nas do zakupu specjalistycznego roweru, który jest niezbędny w drodze do sprawności ruchowej 
dziewczynki.   

laudia urodziła się z niezwykle rzadkim zespołem Wolfa-Hirschhorna. Zaraz po urodzeniu 
przeprowadzono u niej operację serca i oczu. Zdiagnozowano także inne choroby: stopy końsko-szpotawe, 
padaczkę, a później pogłębiającą skoliozę i kifozę. Wykryto również zagrożenie podwichnięcia lewego stawu 
biodrowego, a na bliższej kości strzałkowej i piszczelowej prawej wykryto zmianę ostetolityczną. Ratunkiem 
dla dziewczynki jest terapia SI, ręki i logopedyczna oraz systematyczna rehabilitacja. To duży koszt. Dlatego 
dziewczynka jest pod opieką Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.  

W poniedziałek 20 grudnia pani Katarzyna Dumka przekazała zebrane przez uczniów pieniądze na ręce 
przedstawiciela Fundacji, pani Katarzyny Tkacz. Zbiórka pieniędzy połączona z kiermaszem wygenerowała 
piękną sumę 907 złotych i 5 groszy. Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu uczniów z „Piątki” uda się zakupić 
upragniony rower dla Klaudii.  



 

 

 



 
 

 

 

  

  

  



 

  


