Kanapka z tuńczykiem i jajkiem
Składniki:
2 kromki chleba
1/4 puszki tuńczyka w dużych cząstkach
w oleju
5 plasterków świeżego ogórka
kilka listków rukoli
1 jajko ugotowane na twardo
1 łyżka majonezu lub sosu chrzanowego
sól, czarny pieprz

Październik
Nad ranem jeszcze bielał szron,
A oto już się dzień płomieni,
I stoi mój rówieśnik - klon
W pozłocie słońca i jesieni.

Kanapka myszka
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salami
ser żółty
Sałata
Szynka
oliwki zielone
oliwki czarna
bułka z sezamem
pomidorki.

Obłoki wolno suną wpław
Jak rozsypane piórka gęsie,
A w dole, popatrz – usnął staw
I znieruchomiał cały w rzęsie.

Sposób wykonania:
Bułeczkę przekroić na pół.
Posmarować masłem
Ułożyć sałatę, ser żółty, salami
W bułce zrobić dwa nacięcia i wcisnąć plaster szynki formując
w kształcie ucha
Na wierzchu położyć 2 zielone oliwki a potem czarne- to będą oczy
Ryjek wykonujemy z przekrojonego pomidorka.
http://www.kwestiasmaku.com/blog-kulinarny
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Zaczepny szczeniak w gąszczu traw
Z indykiem śmieszną walkę stacza,
A wierzba zapatrzona w staw
Nie widzi tego – i rozpacza
Przelatujące stado wron
Rzuca na trawę smugi cieni,
I stoi mój rówieśnik klon
W pozłocie słońca i jesieni.
Jan Brzechwa

„Samorządy mają głos”
Wrzesień to miesiąc, kiedy wybieramy przedstawicieli do Samorządu Szkolnego.
Uczniowie klas szóstych prezentowali swoje kandydatury przygotowując plakaty.
Te działania rozpoczęły kampanię wyborczą. Kolejnym etapem było wystąpienie tych
osób przed społecznością PSP nr 5. Przedstawili się i zaprezentowali swoje programy.
Tymi osobami były:

−
−
−
−
−

Julia Bugalska kl. VI A
Borys Deszczka kl. VI A
Natalia Pietrzyk kl. VI A
Cyprian Bartosiewicz kl. VI B
Szymon Nercz kl. VI B

Podziwiając Barbakan w pasie warszawskich murów obronnych uczniowie udali się ze
Starego do Nowego Miasta, bowiem ostatnim odwiedzonym miejscem był Park Fontann

1.
Wybory na przewodniczącego odbyły się 30.09.2014 r. Uczniowie oddawali swoje
głosy na wybranych kandydatów i wrzucali karteczki do urny. Nad sprawnym
przebiegiem czuwali opiekunowie samorządu.
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3.
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Przewodniczącym Samorządu
Uczniowskiego w roku szkolnym 2014/2015
został uczeń klasy VI A
Borys Deszczka z liczbą głosów 127.
Zwycięzcy gratulujemy i
w realizacji swoich działań.

życzymy

powodzenia
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Czerwony owoc z sadu.
Nosimy w nim książki.
Rozpoczął się Rok ….
Zakładamy je zimą na szyję.
Robimy w nim notatki.
6. Pierwszy miesiąc roku szkolnego.
Hasło: ……………………………
Imię i nazwisko ................................................................................................
Klasa................

Działania ekologiczne nie są, obce społeczności naszej szkoły. Uczniowie
„Piątki” bardzo dobrze wiedzą, jak ważne jest dbanie o środowisko, i jak co roku
biorą udział w akcji sprzątania świata.

Uczniowie klas czwartych i piątych 19 września wyruszyli w teren! Sprzątali
las przy ulicy Partyzantów i Augustowskiej oraz przy torach wzdłuż ulicy
dr M. Garszwo.

Uczestnicy rozmawiali o tym, jak ważne jest dbanie o środowisko a dzięki
swojemu zaangażowaniu pomogli naturze.

Wszystkim uczniom dziękujemy i zachęcamy do „Sprzątania Świata” za rok.

Katarzyna Skrzynecka urodziła się 3 grudnia 1970 w Warszawie.
Jest polską aktorką, piosenkarką,
prezenterką,
autorką
tekstów
i kompozytorką,
dawniej
była
modelką. Katarzyna Skrzynecka jest
jedynaczką.
Jej
ojciec
jest
inżynierem, a matka Magdalena
była technikiem dentystycznym.
Po raz
pierwszy
w filmie
telewizyjnym pojawiła się w 1985 r.
Zagrała
wówczas
w filmie
„Pewnego letniego dnia” w reżyserii
Jakuba Rucińskiego. Na dużym
ekranie zadebiutowała dopiero sześć
lat później. Wystąpiła wtedy
w filmie
Leszka
Wosiewicza
„Cynga”.
Skrzynecka
również
bardzo chętnie występuje w serialach telewizyjnych. Można było ją zobaczyć
m.in. w „Na wspólnej”, „Na dobre i na złe”, „Zielono mi” i „Kopciuszku”.
W 2005 roku wzięła udział w pierwszej edycji programu Taniec
z gwiazdami, w której tańczyła w parze z Marcinem Hakielem. Para zajęła
ostatecznie czwarte miejsce, odpadając w rundzie półfinałowej. Jesienią tego
samego roku aktorka została współprowadzącą drugi sezon tego programu
razem z Hubertem Urbańskim, kontynuując tę rolę aż do dwunastej edycji.
W 2007 roku wraz z Urbańskim została nominowana do nagrody Telekamery
2007 w kategorii Rozrywka, zajmując ostatecznie trzecie. Katarzyna
Skrzynecka przeżyła osobistą tragedię. Zmarła jej ukochana mama i rozpadło
się małżeństwo Kobieta jednak nie poddała się i walczyła o swoje szczęście.
Ponownie wyszła za mąż i urodziła upragnione dziecko. Wychowując córkę,
realizowała się zawodowo. Wiosną 2014 Skrzynecka wygrała pierwszą
edycję programu „Twoja twarz brzmi znajomo”, emitowanego przez
telewizję Polsat. Jesienią tego samego roku została jurorką drugiej edycji
show.

Dyskoteka i nie tylko z okazji Dnia Chłopaka
400 kg karmy dla zwierząt zebranej przez
klasę IIb w roku szkolnym 2013/2014 zapewniło 1 miejsce podczas zbiorki karmy
wśród uczniów pionkowskich szkół. Nagrodę dla dzieci ufundował Urząd Miasta
pokrywając koszty wycieczki w wybrane miejsce.
9 września 2014 r. klasy IIa i IIIb wyruszyły do Bałtowa. Oto przebieg wyjazdu
w fotograficznym skrócie

I wreszcie nadszedł długo wyczekiwany dzień (szczególnie przez męską część
szkoły), czyli 30 września - Dzień Chłopaka!
Dziewczęta nie zapomniały o swoich kolegach. Chłopcy zostali obdarowani
prezentami i słodkościami. Niektóre klasy uczciły ten dzień poczęstunkiem i tańcami
w klasie lub wycieczką.

W dniu 9 października 2014 roku klasa Va i VIa wyruszyła do Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie. Uczniowie zamienili się w odkrywców tajemnic świata
przyrody, architektury, matematyki, muzyki, itd.

Oczywiście nie mogło się obyć bez dyskoteki. Odbyła się 30 września w sali
gimnastycznej, która specjalnie na tę okazję została pięknie przystrojona. Uczestnicy
zabawy bawili się na całego, tańcząc w rytm najnowszych przebojów. Kreacje
dziewcząt zapierały dech w piersiach, a chłopcy zadowoleni z dedykacji tańczyli do
upadłego.

Po ogromnej dawce emocji konieczne było wyciszenie, które przyniósł spacer po
Starym Mieście. Piękna pogoda pozwoliła wszystkim cieszyć się urokiem
zabytkowych kamieniczek oraz oglądanych pomników.

Zdawało się, że zabawie nie będzie końca, niestety czas szybko upłynął, a nam
pozostały tylko wspomnienia.

