
 

Witam Was Kochani serdecznie 
Początek roku szkolnego to taki wyjątkowy czas.  Z jednej strony czujemy niedosyt po 

trwających zdecydowanie za krótko wakacjach, a z drugiej cieszymy się na spotkanie z 

koleżankami i kolegami, za którymi zdążyliśmy się solidnie stęsknić. Z jednej strony jest nam 

więc odrobinę przykro, z drugiej zaś 

jesteśmy radośni i pełni nadziei. I to właśnie 

takie trochę podzielone odczuwanie 

września w mojej ocenie, jest najfajniejsze.  

Przecież szkoła to nie tylko nauka, 

obowiązki, wczesne wstawanie i odrabianie 

lekcji. Szkoła to również, a może przede 

wszystkim przyjaźnie, budowanie relacji, 

integracja, wycieczki, wyjścia do kina czy 

teatru, uroczystości szkolne i cała masa 

innych rzeczy, które pozwalają czerpać 

radość z życia.  Dla mnie, gdy byłam w Waszym wieku, powrót do szkoły wiązał się z jeszcze 

jedną ogromną przyjemnością, a mianowicie z dostępem do biblioteki.  

Chodziło mi wówczas nie tylko o wypożyczanie książek, choć to było dla mnie 

najważniejsze, ale i o atmosferę panującą w szkolnej bibliotece.  Zapach papieru, równiutko 

poustawiane na regałach książki, schludne skrzynki katalogowe i stojak z czasopismami 

sprawiały, że biblioteka jawiła mi się oazą spokoju, bezpieczeństwa i ciszy. Lubiłam zaszyć się 

na przerwie w maleńkiej czytelni i bez reszty oddać się czytaniu. Dzięki książkom pokochałam 

podróże i historię. Książki takie jak „Serce” Edmunda Amicisa, czy „Mały książę” Antoine de 

Sant –Exupery’ego pomogły mi rozwinąć w sobie wrażliwość i empatię. Trylogia Henryka 

Sienkiewicza pomogła mi zrozumieć zawiłe i niełatwe losy naszej Ojczyzny. I tak dalej, i tak 



dalej… Czytanie książek to na prawdę ogromna frajda. Mam nadzieję, że sami do tego 

dojdziecie, przy mojej niewielkiej pomocy przy doborze lektury. 

Na zakończenie przypomnę tylko o zasadach bezpieczeństwa, które obowiązują w 

szkole i na boisku, i do przestrzegania których zobowiązuje zarówno regulamin szkoły, jak i 

zdrowy rozsądek. 

Po pierwsze nigdy nie stwarzajcie 

niebezpiecznych sytuacji, które mogą być 

następstwem biegania po korytarzach, 

rzucania plecaków w przejściach, 

rozlewania wody w łazienkach czy 

chodzenia po szkole w butach.  Myślę, że 

nie muszę tu nawet wspominać o 

nieprowokowaniu bójek i przepychanek, 

dokuczaniu kolegom czy sięganiu po 

nieswoje… 

 

  



No to tyle tytułem przypomnienia. Wraz z rozpoczęciem  nowego roku szkolnego życzę 

więc Wam Kochani, aby był to udany, pełen radości i spokoju czas odkrywania świata i 

rządzących nim praw, czas rodzenia się pięknych przyjaźni oraz czas wielu sukcesów  

 

Do zobaczenia za miesiąc 

Redaktor Opiekun 

 

Rok szkolny 2022/23 rozpoczynamy od zmiany na stanowisku Dyrektora naszej 
poczciwej „Stulatki”. Od września, kapitanem szkolnego statku, płynącego spokojnie i 

wytrwale po burzliwych wodach współczesnego świata, została p. Aleksandra  
Czestkowska, (dalej A. CZ.).  

Zwyczajem lat ubiegłych, kiedy to Redakcja „Piątki na Piątkę” zaprasza do 
rozmowy nowych pracowników szkoły,  tym razem przepytała naszego nowego 

Dyrektora, a właściwie nową Panią Dyrektor. Mamy nadzieję, że ta krótka rozmowa 
pozwoli nam choć trochę poznać najważniejszą osobę w szkole, co niewątpliwie będzie 
miało wpływ na budowanie wzajemnych relacji.  

Redakcja: Jakiego przedmiotu Pani uczy? 

A.CZ.: Jestem nauczycielka j. niemieckiego i j. 

angielskiego. 

Redakcja: Jakie są pierwsze Pani wrażenia po 

rozpoczęciu pracy w naszej szkole? 

A.CZ.: Jestem zachwycona szkołą i panującą tu 

atmosferą. 

Redakcja: Czy jest coś, co będzie Pani chciała tutaj 

zmienić? 

A.CZ.: Mam nadzieję, że uda mi się stworzyć plac 

zabaw oraz nowe boisko. 

Redakcja: Jak długo pracuje Pani w oświacie?  
A.CZ.: Kilkanaście lat. Pracowałam w różnych 

placówkach, między innymi w SP3 oraz  w 

nieistniejącym już Gimnazjum nr 1. 

Redakcja: Czy przydarzyły się jakieś śmieszne historie związane ze szkołą? 

A.CZ.: Oj tak. Przydarzyło mi się dużo różnych zabawnych sytuacji.  

 



Redakcja: Czy zamierza Pani zostać w naszej szkole na dłużej? 

A.CZ.: Mam nadzieję, że tak. 

 

Redakcja: Czy ma Pani jakieś hobby? 

A.CZ.: Lubię gotować i piec ciasta. Chętnie  jeżdżę na rowerze oraz dziergam. 

Redakcja: Jakiej muzyki Pani słucha? 

A.CZ.: Bardzo różnej, gdyż wszystko zależy od nastroju. 

 

Redakcja: Jaki jest Pani ulubiony kolor? 

A.CZ.: Przy wyborze koloru  również kieruję się samopoczuciem i aktualnym 

nastrojem. 

Redakcja: Jakie kwiaty lubi Pani najbardziej? 

A.CZ.: Bardzo lubię konwalie. 

Redakcja: Czy ma Pani psa lub innego domowego pupilka? 

A.CZ.: Kiedyś miałam psa, teraz nie mam żadnego zwierzęcia w domu. 

Redakcja: Którą porę roku lubi Pani najbardziej? 

A.CZ.: Najbardziej lubię wiosnę. 

Redakcja: Kim Pani chciała zostać jako mała dziewczynka? 

A.CZ.: Zdecydowanie  matematykiem. 

Redakcja: Jaką uczennicą była mała Ola? Lubiła Pani 

szkołę? 

A.CZ.: Lubiłam szkołę, dobrze się uczyłam i nie 

sprawiałam kłopotów. 

 

Redakcja: Kto lub co miało wpływ na to, że została 

Pani nauczycielką? 

A.CZ.: Moja nauczycielka j. angielskiego, pani Marta 

Wypych. 

 

Redakcja: Co Pani zdaniem, jest w szkole 

najważniejsze?  

A.CZ.: W szkole najważniejsze są relacje 

międzyludzkie. Uważam, że jeśli szwankuje 

komunikacja, panuje niezdrowa atmosfera i kuleją 

relacje, wówczas wszystko inne również się sypie. 

 

Redakcja: Na zakończenie proszę nam powiedzieć jakie było lub jest, Pani największe 

osiągnięcie jako nauczycielki? 

A.CZ.: Największa satysfakcję daje mi sympatia uczniów. 



 

Redakcja: Dziękując za wywiad czego możemy Pani życzyć? 

A.CZ.: Aby nasze wspólne relacje dobrze się poukładały i żeby wszyscy się tu dobrze 

czuli. 

 

 

Dzień Języków Europejskich 
  

W środę   5  października  2022 r.  odbyło się uroczyste podsumowanie 

konkursu językowego Be Trilingual - Love Languages  
w ramach obchodów  Dnia Języków Europejskich. W konkursie brali  udział 

wszyscy  uczniowie  klas 5-8 naszej szkoły. Celem konkursu było promowanie nauki 
języków obcych, poznanie różnic i podobieństw języków oraz rozwijanie szacunku wobec 

ludzi innych kultur oraz wyznań. Kultura słowa była priorytetem wśród treści zadań 
konkursowych. Tak jak wskazuje sama nazwa konkursu - Be triligual,  uczniowie tym 

razem ruszyli w podróż językową z angielskim, hiszpańskim i niemieckim.  
Do rozwiązania zadań konkursowych wykorzystano telefony komórkowe, w celu 

odczytania kodów QR i następnie odsłuchania treści zadania. Na pewno zostanie w 

pamięci nauka codziennych zwrotów grzecznościowych  po hiszpańsku, czy liczby po 
niemiecku, oraz obowiązkowo angielski w  ulubionej formie uzupełniania luk 

wyrazowych  w piosence.  
W części wstępnej uczniowie  musieli odpowiedzieć na pytanie sprawdzające ich 

spostrzegawczość oraz czytali  na bieżąco ogłoszenia na tablicy informacyjnej, a 
dotyczyły dnia kiedy obchodzony jest Dzień Języków Europejskich.  

Wszyscy uczniowie doskonale wywiązali się z zadań konkursowych, ale najlepiej 
poradzili sobie z trzema językami uczniowie klasy 7a i 8c zajmując I miejsce w 

konkursie.   
Drugie miejsce zajęły ex aequo klasy 8b i uczniowie klasy 6a. Z kolei trzecie 

miejsce zdobyli uczniowie klasy 5a i 5b.   
Na zwycięzców oprócz gratulacji czekały dyplomy i nagrody ufundowane przez 

wydawnictwa językowe Oxford i Macmillan   
Organizatorki  

Marta Tomczyk  

Małgorzata Wójtowicz-Kuna  
 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

29 września obchodziliśmy doroczny Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, 

którego patronką jest cudowna i wielce zasłużona dla polskiego pisarstwa dla dzieci, p. 

Janina Porazińska. O samej pisarce napiszę w następnym numerze naszego periodyku, 

natomiast dzisiaj chcę zrelacjonować jak to święto obchodziły nasze Świetliczaki. Pragnę 



tu podkreślić, że głośne czytanie ma w naszej świetlicy szkolnej długą tradycję.  Odbywa 

się ono nie tylko przy okazji tego wspaniałego święta ale i na co dzień.  Panie: Ewa, 

Małgosia i Kasia oraz pan Paweł wykorzystują każdą okazję, aby promować 

czytelnictwo, co mnie, szkolnego bibliotekarza niezmiernie cieszy i raduje.  

 

Przygód było co niemiara gdy p. Kasia zaprosiła Świetliczaki do sali zwanej 

Parasolką i poprosiła, by wszyscy zajęli jak najwygodniejszą pozycję siedzącą lub 

półleżącą na poduszkach, zamknęli oczy i  wyobrazili sobie to, co będzie czytać.  

 

Tegoroczne obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania upłynęły pod 

znakiem Misiów. Pierwszy był miś  Promyk, który zaprosił młodych czytelników na 

herbatkę, aż do samej europejskiej stolicy herbaty – do Londynu. Następnie  miś Metino, 

przygotował tortillę czyli  regionalne, meksykańskie danie. Na zakończenie zaś miś Blue, 

zaprosił czytelników na obchody Heloween, które są amerykańską wersją święta duchów.  

Ufffff. 

Każda  przygoda niosła inne przesłanie. Misio Promyk uczył dzieci empatii i uczulał 

na problem dokarmiania zima zwierząt, które niejednokrotnie tylko dzięki naszej pomocy 

mogą przetrwać zimowe mrozy i śnieżna zawieruchę.  Miś Metino pokazał jak zadbać o 

przyjaciela, a mis Blue odczarował klątwę przerażającej maski, która zamiast potworem, 

okazała się być zabawnym rekwizytem używanym jako przebranie na Heloween. 

To było magiczne spotkanie. Sama słuchałam z niesłabnącym zainteresowaniem i 

z niecierpliwością czekałam na to co będzie na…  następnej stronie książki.  To był bardzo 

udany Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Już nie mogę doczekać się kolejnej edycji. 

Szkolny Bibliotekarz 



Dobro powraca 

W tym roku, podobnie jak w kilkunastu poprzednich, przez najbliższych kilka 

miesięcy  będziemy wspierać mieszkańców pabianickiego schroniska dla zwierząt. 

  

Potrzebne są tam karmy, szczególnie dla psich dzieci, czyli szczeniaków, koce, 

ręczniki, zabawki i środki higieny.  Jeśli ktoś z Was kochani może wesprzeć naszych braci 

mniejszych, niech to niezwłocznie zrobi. Może czasami warto odmówić sobie zakupu jakiegoś 

drobiazgu lub słodyczy, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć choćby na małą puszkę karmy. 

Będzie to piękny gest, przynoszący same korzyści. Po pierwsze wspieramy potrzebujących, a to 

już samo w sobie jest szlachetnym działaniem. Po drugie, ćwiczymy charakter, ucząc się 

odmawiania sobie wszystkiego na co mamy ochotę. Po trzecie, realnie wpływamy na to, aby 

świat był trochę lepszy... 

Warto rozwijać w sobie empatię i wrażliwość. Warto dbać o potrzebujących i 

opuszczonych, tym bardziej, że troska o słabszych jest najlepszym dowodem naszego 

człowieczeństwa. 

Na zakończenie tylko dodam, że większość z mieszkających w przytułku psów i 

kotów, to ofiary ludzkiej niefrasobliwości, bezmyślności, podłości i okrucieństwa.  

Koordynator zbiórki 

Dorota Olejnik 

Z ostatniej chwili: 

Dzięki temu, że są wśród nas empatyczne i wrażliwe duszyczki, dnia 11 października br.  

dostarczyliśmy do schroniska następujące dary:  



   

Dla psiaków 

Karma sucha 39,865 kg 

Mokra karma 9,945 kg 

3 smaczki 

500 g smaczków 

Smycz 

Woreczki na odchody 

Szczotka do czesania 

Dwa koce 

Ręcznik 

Dla kotów 

Karma sucha 4,800 kg 

Karma mokra 2,212 kg 

 

Bardzo Wam za to w imieniu zwierzaków dziękujemy  i prosimy o jeszcze.  

 



W zdrowym ciele zdrowy duch 
część I 

Nie ma chyba na świecie człowieka, który by nie chciał żyć długo i w dobrym zdrowiu, z 

dala od chorób i niedołężności. Za to, czy mamy szanse spełnić to marzenie, w części 

odpowiadają geny, a w części, i to ogromnej, my sami ! 

Tak, tak wiem co mówię, ponieważ wg najnowszych badań dra Deepaka Chopry, aż w 

95 % mamy realny wpływ na własne zdrowie. Troska o nie i właściwa profilaktyka, opiera się 

na czterech filarach zdrowego stylu życia.  

Są to: prawidłowe odżywianie, ruch, relaks i sen oraz medytacja, czyli umiejętność 

wyciszenia się i spojrzenia w głąb siebie. 

W dzisiejszym odcinku naszego cyklu zajmiemy się odżywianiem. Jak wszyscy wiemy, 

człowiek aby funkcjonować potrzebuje paliwa. Potrzebuje go przede wszystkim nasz mózg, 

który jest , mówiąc kolokwialnie, centrum dowodzenia całym naszym organizmem. 

Potrzebujemy paliwa by oddychać, poruszać się, po prostu funkcjonować. I teraz przyda się 

trochę matematyki i wyobraźni.  

Jeśli organizm rośnie potrzebuje więcej paliwa, niż wynosi samo zapotrzebowanie 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.  

Natomiast gdy organizm przestaje rosnąć, a ilość przyjmowanego pokarmu nie 

ulegnie zmniejszeniu, ciało  zaczyna robić zapasy, czyli gromadzi tłuszcz. Tak to można ująć w 

największym skrócie. I gdyby tylko ilość pokarmu stanowiła tutaj problem, sprawa byłaby 

prosta - zaczynam tyć, jem o połowę mniej. Jednak fundamentalne dla zdrowia jest również  

to, co jemy! Nie od dzisiaj wiadomo, że „ jesteś tym co jesz”, czyli  jeśli sięgasz po  niezdrowe, 

śmieciowe jedzenie, po prostu zaśmiecasz swój organizm. Już dzisiaj odstaw przynajmniej 

połowę cukru, którym osładzasz sobie życie, zrezygnuj ze słodzonych, gazowanych napojów, 

tzw. chińskich zupek, wysoko przetworzonych pokarmów, gotowych dań i tego wszystkiego, 

co jest konserwowane chemią. Zamień to najszybciej jak się da na warzywa, owoce, orzechy, 

ziarna, białe mięso (najlepiej gotowane) oraz ryby. Ponieważ wiem jak ciężko jest sięgnąć po 

codzienną porcję warzyw, polecam przepyszne koktajle warzywne, które nie tylko zawierają 

odpowiednia ilość zieleniny ale i smakują wprost bosko. 

Przepis na cudowny koktajl, który można zabrać do szkoły zamiast pączka  

Do kielicha blendera wrzuć: 

      3 garście szpinaku 



      dojrzałego banana 

    kilka kropli oleju na przykład kujawskiego 

      natkę pietruszki ( jeśli lubisz) 

      zielonego ogórka  

całość zblenduj na gładka masę i pij ze smakiem, a po kilku tygodniach zobaczysz wymierne 

efekty tej pozytywnej zmiany.  

SMACZNEGO   

Za miesiąc napiszę o wpływie ruchu na nasze zdrowie 

Dorota Olejnik 

 

 



  

  



  

 

210. rocznica urodzin Karola Dickensa 

W tym roku obchodzimy 210. rocznicę urodzin Karola Dickensa, autora jednej z 

najbardziej rozpoznawalnych powieści bożonarodzeniowych na świecie - „Opowieści 

wigilijnej”. Dickens  urodził się 1812 roku, w Landport, niedaleko Portsmouth, w rodzinie 

urzędnika admiralicji. (Admiralicja (ang. Admiralty) – nazwa dowództwa brytyjskiej Królewskiej 

Marynarki Wojennej). Wydawać by się więc mogło, że wiódł spokojne, bezpieczne dzieciństwo. 

Niestety, gdy jego ojca skazano za długi na karę więzienia, Karol wcześnie i dość brutalnie 

zapoznał się z nędzą i ciężką pracą w fabryce pasty do butów, co opisywał potem w wielu swoich 

utworach. Po pewnym czasie, dzięki temu że miał tzw. lekkie pióro i duży potencjał literacki udało 

mu się znaleźć pracę reportera prasowego dla kilku londyńskich gazet oraz sprawozdawcy 

sadowego. Wówczas to, pisząc pod pseudonimem Boz, wydał kilka dowcipnych i zabawnych 

opowiadań na temat ludzi, których spotykał.  

Pierwsza powieść, która dała mu przepustkę do sławy i stabilizacji finansowej, kultowy w 

niektórych kręgach KLUB PICKWICKA, uznawany jest za arcydzieło humoru i ironii, istną 

encyklopedię obyczajów różnych środowisk ówczesnej Anglii. Karol Dickens napisał kilkanaście 

powieści, w których niejednokrotnie poruszał problem biedy, niesprawiedliwości społecznej, 

krzywdy i bezduszności, jakiej dopuszczają się bogaci w stosunku do biednych. Szczególnie leżał 

mu na sercu problem ubogich dzieci, pozbawionych możliwości rozwoju, leczenia i edukacji. 

Można zaryzykować stwierdzenie, że Dickens był niejako kronikarzem życia w ówczesnym 

Londynie. Obok bardzo realistycznych opisów biedy, nędzy i niesprawiedliwości, chętnie wplatał 



w swoją twórczość elementy baśniowe, cudowne i nadprzyrodzone. Idealnym przykładem tej 

jakże ciekawej mieszanki jest OPOWIEŚĆ WIGILIJNA, której akcja rozgrywa się w trakcie świąt 

Bożego Narodzenia. Główny bohater, stary, zgryźliwy i skąpy kupiec Ebenezer Scrooge, pod 

wpływem działań nadprzyrodzonych przeżywa głęboką przemianę duchową, odzyskując swoje 

poniekąd zatracone człowieczeństwo. Przypowieść ta,to swoiste ostrzeżenia dla wszystkich, 

którzy nadmiernie się bogacąc, zamieniają swoje serce w zimny kamień... 

Podsumowując, Karol Dickens uchodzi za jednego z najwybitniejszych pisarzy wszech 

czasów, który nie tylko był doskonałym obserwatorem i kronikarzem zachowań ludzkich 

zaangażowanym w walkę z niesprawiedliwością społeczną i wyzyskiem, ale i pionierem 

współczesnych metod promocji literatury. Jako jeden z pierwszych podróżował po Europie i do 

Stanów Zjednoczonych, aby spotkać się z czytelnikami, porozmawiać z nimi i podpisywać swoje 

książki. Wielokrotnie podczas tych spotkań poruszał problem piractwa wydawniczego, co niestety 

było dla twórców dużym kłopotem, jak się okazuje już w dziewiętnastym wieku. Warte 

podkreślenia jest to, że Dickens był bardzo mocno związany z Londynem, który był 

niejednokrotnie tłem fabuły jego powieści. Na twórczości Dickensa odbił się również fakt, iż był 

on uczestnikiem katastrofy kolejowej, podczas której siedem z ośmiu wagonów spadło z mostu 

do rzeki. Jak się domyślacie, Dickens znajdował się właśnie w tym ósmym... 

Karol Dickens miał dziesięcioro dzieci (z żoną Katarzyną). Jednak jak podają źródła, nie 

poświęcał własnym dzieciom zbyt wiele uwagi, wychowaniem obarczając ich matkę. W 

powieściach i krótkich utworach Dickensa pojawia się prawie 1000 postaci. Literaturoznawcy 

twierdzą, że pisarz miał niebagatelny wpływ na podejście do tworzenia bohaterów literackich. 

Takie postaci jak David Copperfield czy Scrooge z „Opowieści wigilijnej” na zawsze odcisnęły ślad 

w świadomości ludzi na całym świecie. Dla przykładu, w języku angielskim o osobie skąpej mówi 

się po prostu Scrooge. 

Powieści Dickensa uchodzą również za bardzo filmowe, o czym świadczy ilość 

dokonywanych ekranizacji czy luźnych adaptacji fabularnych, animowanych i kreskówek. Jedną 

z powieści Brytyjczyka sfilmował również Roman Polański. 

Jako ciekawostkę dodam, że do niedawna podobizna Karola Dickensa znajdowała się na 

banknotach 20 funtowych. Pierwsza grafika z Dickensem została wydrukowana na pieniądzach 

w 1992 r. Ostatecznie banknoty wycofano z obiegu w 2000 roku. 

https://woblink.com/katalog?autor=Charles+Dickens

