Zadanie 1
Zaczynając od największego koła, poruszaj się zgodnie ze wskazówkami zegara i przeskakuj
taką samą ilość pól.

Cena 1 zł
W tym numerze:
⇒ Z wizytą we Francji
⇒ Klub Zwierzeń
⇒ Krótkie rozmowy z wychowawcami klas szóstych
⇒ Informacja dla rodziców

Zadanie 2
Te wszystkie obrazki coś łączy. Co?

Lato, lato, lato czeka.
Razem z latem czeka rzeka.
Razem z rzeką czeka las.
A tam ciągle nie ma nas!
L. J. Kern

Przefantastycznych wakacji i niezwykłych przygód
życzy redakcja gazetki
„5 na 5”

Socrates - Comenius
Z WIZYTĄ WE FRANCJI
W dniach 22 - 27 maja 2006 odbyła się kolejna wizyta robocza, związana z realizacją
projektu Socrates - Comenius, w którym to nasza szkoła uczestniczy od września 2006.
Tym razem miejscem spotkania było Narbonne (Francja), gdzie gościła wszystkich
partnerów Szkoła Podstawowa im. Emila Zoli.
Celem
tego spotkania było podsumowanie
pierwszego roku naszej współpracy, ustalenie
szczegółów działalności na rok kolejny, a przede
wszystkim prezentacja efektu końcowego, jakim były
napisane i zilustrowane przez dzieci dwie bajki,
pięknie wydane w pięciu językach: angielskim,
francuskim, polski, rumuńskim i tureckim.
Wizycie towarzyszyło zwiedzanie szkoły, miasta i
jego okolic, a także spotkanie z władzami miasta i
przedstawicielami ministerstwa do spraw oświaty.
W imieniu dzieci ze szkoły francuskiej przesyłam pozdrowienia i podziękowania dla
wszystkich uczniów PSP nr 5 w Pionkach za e-maile oraz przygotowane prezenty.
Szkolny koordynator projektu - Sylwia Dwojak

Droga Kłótnio!
Bardzo przykro nam, że Twoi rodzice się kłócą. Postaraj się z nimi porozmawiać. Może
Oni nie wiedzą, że Ty na to patrzysz, martwisz się, że Ci to przeszkadza. Możesz również
poprosić kogoś starszego, żeby to zrobił, np. babcię, ciocię lub inną osobę, z którą Twoi
rodzice się liczą bądź przyjaźnią.

Mama ,,Anioł Stróż''
To trudna sprawa, lecz można spróbować temu zaradzić. Poproś osobę, która ma na niego
wpływ (rodzice, ciocia), może to być też przyjaciel bądź trener UKS Champion, aby
z nim porozmawiała. Trzeba powiedzieć mu, że jeszcze jest czas (choć to ostatni
dzwonek) i jeśli tylko zechce, nauczyciele na pewno mu pomogą. Tylko pamiętaj, nie
można go do tego zmusić tylko poważnie porozmawiać.
Droga Zakochana!
Przede wszystkim zastanów się czy to na pewno miłość a nie zauroczenie. Dużo ludzi się
nam podoba lecz czy to od razu musi być miłość? Na prawdziwą miłość chyba jeszcze
trochę za wcześnie. I pamiętaj, że ten chłopak jest od Ciebie dużo starszy, więc czy ta
miłość ma sens?

Droga Zmartwiona!
Masz taki sam problem jak Zakochana. Więc rada do niej także jest do Ciebie.

Bieg na 200m- dziewczęta
I miejsce- Cibor Agnieszka (PSP nr 5)
II miejsce – Kostrzewa Emilia (PSP nr 1)
III miejsce – Sekuła Adrianna (PSP nr 5)
Bieg na 200m- chłopcy
I miejsce- Wiśniewski Łukasz (PSP nr 5)
II miejsce - Potacki Szymon (PSP nr 5)
III miejsce – Woźniak Kamil (PSP nr 1)
Skok w dal - dziewczęta
I miejsce – Kostrzewa Emilia (PSP nr 1)
II miejsce – Pindakiewicz Anna (PSP nr 1)
III miejsce – Stawczyk Anna (PSP nr 5)
Skok w dal – chłopcy
I miejsce – Snopkiewicz Michał (PSP nr 5)
II miejsce – Potacki Marcin (PSP nr 5)
III miejsce – Zieliński Hubert (PSP nr 2)

Bieg na 60 m – dziewczęta
I miejsce – Boś Katarzyna (PSP nr 5)
II miejsce - Kostrzewa Emilia (PSP nr 1)
III miejsce - Cibor Agnieszka (PSP nr 5)
Bieg na 60 m- chłopcy
I miejsce - Wiśniewski Łukasz (PSP nr 5)
II miejsce – Cybulski Dominik (PSP nr 5)
III miejsce – Szpilski Paweł (PSP nr 1)
Rzut piłką lekarską – dziewczęta
I miejsce – Krzysztoszek Karolina (PSP nr 5)
II miejsce - Kasperska Natalia (PSP nr 1)
III miejsce – Micek Anna (PSP nr 5)
Rzut piłką lekarską – chłopcy
I miejsce – Glegoła Daniel (PSP nr 5)
II miejsce – Wojtasiewicz Piotr (PSP nr 2)
III miejsce – Kępiński Mateusz (PSP nr 1)
Sztafeta szwedzka
I miejsce - PSP nr 5
II miejsce - PSP nr 1
III miejsce - PSP nr 2

Wszystkie konkurencje odbyły się pod bacznym okiem osób odpowiedzialnych za
organizację, tj. p. Renaty Banaś, p. Moniki Krupy i p. Andrzeja Iwanowskiego.

K O N K U RS PL AS T Y CZ NY
„JA N PA WE Ł II W O CZ AC H DZ IE CI”
Konkurs plastyczny cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 60
uczniów klas I-III. Technika i format prac były dowolne. Mali artyści wykazali się
dużą pomysłowością i zaangażowaniem w wykonanie prac. Wykorzystując różne
środki plastycznego wyrazu uczniowie ukazali postać Papieża – Patrona naszej szkoły.
Nagrody otrzymali:
I miejsce – Oliwia Szwabowicz – kl. IIa
II miejsce – Natalia Piorunowska – kl. Ia
III miejsce – Maria Mamica- kl. IIa i Ignacy Modrzejewski – kl. Ia
Wyróżniono
także
prace
następujących
uczniów:
Julia Krzywiec (kl. Ia), Wiktoria Maj (kl. Ia),
Kacper Glimasiński (kl. IIa), Maria Wierzbicka
(kl. IIa), Klaudia Stolarska (kl. IIa), Dominika
Wilk (kl. IIa), Patrycja Markowska (kl. IIa),
Magda Sot (kl. IIa), Krystian Olszewski (kl. Ic),
Aleksandra Jaskulska (kl. Ia), Igor Pasek
(kl. Ia), Wiktoria Kołodziej (kl. Ic), Przemysław
Karaś (kl. Ia).

-

Wywiad z wychowawcą klasy VIa- panią Mariolą Szwankowską
1.

Czy chciałaby pani wymazać z pamięci jakieś wydarzenie
związane z klasą 6a?
- Nawet nie próbuje wytężać pamięci, bo wiem, że takich
wydarzeń po prostu nie było. Wszystkie sytuacje, wspólne
przeżycia oraz twarze moich wychowanków pozostaną w mojej
pamięci.
2. Jak ocenia pani zachowanie i naukę tej klasy i czy będzie pani
ją miło wspominać?
- Wyniki w nauce zawsze były bardzo wysokie, a zachowanie
bardzo dobre i wzorowe. Osobiście uważam, że nie często
spotyka się taki zespół, z którym praca jest prawdziwą
przyjemnością i codzienną radością, a klasa 6a jest takim zespołem. Moich uczniów
wspominać będę zawsze ciepło i ze wzruszeniem.

2.
-

Pan Tomasz Kozieł - wychowawca klasy VId
-

Wywiad z wychowawcą klasy VIb - panią Izabelą Warchoł
1.
-

2.
-

3.
-

W jaki sposób będzie Pani wspominać swoją klasę?
Wspominać moją klasę będę długo i miło. Trudno się
rozstawać, gdy jest się ze sobą tyle lat, zawsze czegoś szkoda.
Czasem ze wzruszeniem przypomnę sobie niektóre śmieszne
przygody klasowe. Z pewnością długo będę pamiętała
nazwiska i imiona uczniów, a przede wszystkim śledziła ich
dalsze losy. Dzisiaj wiem, co robią moi uczniowie, którzy
wiele lat temu skończyli szkołę. Poza tym posiadam mnóstwo
zdjęć z różnych imprez klasowych i to one będą,, gwoździem”
moich wspomnień.
Jakie ciekawe wydarzenie związane z klasą VI b na długo
zagości w Pani pamięci?
Najczęściej zapadają nam w pamięci wydarzenia, które śmieszą, ale tak naprawdę nie są
śmieszne. Z pewnością zapamiętam przygodę, gdy jeden z chłopców na wycieczce do
Sandomierza wpadł do wielkiej jamy w podziemiach zamku, a inny na wycieczce
w Warszawie ,,zgubił” majtki. Klasa VI b dokonała także zbiorowej napaści na jabłonkę
za szkołą i to na lekcji religii!
Czy będzie Pani trudno rozstać się ze swoimi podopiecznymi?
Mieszkamy w tej samej miejscowości i wszyscy się znają. Będziemy mijać się na ulicy
(mam nadzieję, że uczniowie mnie rozpoznają i przywitają miłym ,,dzień dobry”),
będziemy spotykać się w innych szkołach, np. przy okazji konkursów, a może uczniowie
kl. VI b w przyszłości podejmą pracę w pionkowskich instytucjach (szkołach, bankach,
urzędach) i tam się spotkamy. Dlatego nie rozstaję się z moimi podopiecznymi, oni
tylko,,tymczasowo” zmieniają miejsce pobytu. Chciałabym, aby mnie czasem
odwiedzili.

Wywiad z wychowawcą klasy VIc- p. Wiolettą Banaś
1.

Jak Pani będzie wspominać swoją klasę?

Przez trzy lata przeżyliśmy wspólnie wiele miłych chwil - i to one
najbardziej zapadły mi w serce. Organizowaliśmy wspólnie czasprzygotowywaliśmy różne imprezy, byliśmy na wycieczkach
rowerowych i autokarowych. Wtedy można się najlepiej poznać.
Czy przez trzy lata klasa sprawiała dużo problemów?
Zespół klasowy to zbiór różnych charakterów ludzkich. Zdarzały
się sytuacje konfliktowe, dotyczy to niektórych chłopców.
Szczególnie trudne chwile przeżyli właśnie w klasie szóstej i wtedy było sporo
problemów. Mam jednak nadzieję, że w końcu wyrosną z tych dziecinnych,
nieodpowiedzialnych zachowań. Natomiast dziewczynki są super - operatywne, miłe
i grzeczne. Pamięć ludzka jest wybiórcza i mam nadzieję, że we wspomnieniach
zostaną tylko te dobre chwile.
1. Jak będzie Pan wspominał swoją klasę?
Swoją klasę będę wspominał jako bardzo „żywą
i niemałomówną”
grupę
dzieci
z chochlikowymi
iskierkami w oczach. Klasę, której znaczna większość
chciała wiedzieć jak najwięcej, mieć jak najlepsze oceny
i na wspaniałe świadectwa ukończenia szkoły ciężko
pracowała przez całe trzy lata.

Wywiad z wychowawcą klasy VIe- panią
Barbarą Wójcik
1.
-

2.
-

Jakie jest Pani najciekawsze wspomnienie związane z Pani klasą?
Przez trzy lata naszej współpracy wydarzyło się wiele. Były chwile bardzo miłe
i mniej miłe, ale tych drugich już nie pamiętam. A najciekawsze wspomnienie...
Cóż, chyba te wspaniałe wycieczki w strugach
deszczu.
Jak klasa VIe wypada na tle Pani poprzednich klas?
Moja obecna klasa pod wieloma względami
przypomina poprzednie. Tak się składało, ze zawsze
były to liczne zespoły, a przy tym z przewagą
uczniów, których „rozpierała energia”. Mimo to
nigdy nie miałam z uczniami poważnych problemów
wychowawczych. Jeśli chodzi o osiągnięcia w nauce
to muszę szczerze przyznać, że klasa VIe często
sobie „odpuszczała” (oczywiście nie dotyczy to
wszystkich). Ale na koniec spotkała mnie miła
niespodzianka
–
gdy
otrzymałam
wyniki
sprawdzianu szóstoklasistów. Wypadli na nim
zdecydowanie lepiej niż na próbnym. Gratulacje!
Wywiad przygotowała:
Agata Zagożdżon

Z
W związku z przypadającą 18 maja rocznicą urodzin Jana Pawła II w naszej, odświętnie
udekorowanej szkole przez kilka dni trwały obchody „Dni Patrona”. Odbyło się wówczas
kilka uroczystości i konkursów. Wszystkie miały na celu upamiętnienie postaci Patrona
naszej szkoły- wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II.
KONKURS RECYTATORSKI
25 maja odbył się międzyszkolny konkurs recytatorski. Uczestniczyło w nim 20
recytatorów z klas I - VI szkół podstawowych –PSP nr 1, PSP nr 2, PSP nr 5 (7 z klas I-III
i 20 z klas IV-VI) oraz 9 recytatorów z PG nr1 i PG nr 2 (łącznie 29 artystów).
Jury w składzie: Barbara Wójcik , Izabela Warchoł i Marek Gałan po przesłuchaniu
wszystkich uczniów prezentujących się w dwóch koncertach: pierwszy dla klas I – VI,
drugi dla klas gimnazjalnych, postanowiło przyznać nagrody (I miejsca) dla:
1. lAleksandry Zawadzkiej (PSP nr l) i Zuzanny Pomorskiej (PSP nr 5) - w klasach I-VI
szkół podstawowych.
2. Pauliny Grabiec (PG nr 2) - w klasach
gimnazjalnych, a także wyróżnienia dla
następujących recytatorów:
1. Katarzyny Siek (PSP nr 2)
2. Mikołaja Jurkowskiego (PSP nr 5)
3. Konrada Okonia (PSP nr 2)
4. Agaty Zagożdżon (PSP nr 5)
5. Radosława Stępnia (PSP nr l)
6. Anny Góralskiej (PG nr l)
7. Tomasza Czerskiego (PG nr l)
8. Marty Markowskiej (PG nr 2)
9. Marii Adamiec (PG nr 2).
10. Adrianny Jurek (PSPnr 5)

WIECZÓR POETYCKI
17 maja panie E. Sztobryn i B. Wójcik wraz z uczniami i uczennicami klas V i VI
spotkały się na wieczorku poetyckim poświęconym poezji Jana Pawła II.
Recytowanie utworów poprzedziła prezentacja biografii Patrona i krótki quiz dotyczący
Jego życia i twórczości. Na koniec spotkania recytatorzy złożyli kwiaty i zapalili znicze
w kąciku Patrona.

III MEMORIAŁ LEKKOATLETYCZNY
III memoriał im. Jana Pawła II odbył się 25 maja na obiektach sportowych naszej szkoły.
Celem tej corocznej imprezy jest popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży ze
szkół podstawowych miasta i gminy Pionki.
Udział brały reprezentacje szkół z terenu miasta, liczące maksymalnie 20 osób.
W poszczególnych konkurencjach mogły brać udział dwie osoby z każdej szkoły.
Wyłoniono zwycięzców w konkurencjach sportowych:

ŻYCIA

SZKOŁY

⇒ 9 czerwca 2006 r. w Goździe odbył się finał VI edycji konkursu wiedzy
prewencyjnej „Czuję się bezpiecznie”. Naszą szkołę reprezentowali Jurkowski
Błażej (6a), Cybulski Dominik (6a) i Januszewicz Krzysztof (5b). Chłopcy rozwiązali
test oraz opisali scenkę sytuacyjną, wspaniale poradzili sobie z rowerowym torem
przeszkód. Ocenie podlegał również wiersz, który napisała Monika Dziadura (6a),
Któż Ci pomoże w razie napadu?
Pan policjant z komisariatu.
Za złodziejem gonić będzie,
bo policjant nasz jest wszędzie.
Pilnie strzeże on porządku,
polegając na rozsądku,
więc na numer 997 dzwoń śmiało,
gdy coś złego by się działo.
oraz praca plastyczna wykonana przez uczennicę z klasy 6c.
W konkursie startowało 59 zespołów. Nasi zawodnicy wywalczyli wyróżnienie.

⇒ Poniedziałek 12 czerwca 2006 r. przyniósł wiele emocji finalistom szkolnych
rozgrywek „Komputerowy mistrz kierownicy”.
Lp. Nazwisko

Imię

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Karolina
Maksymilian
Bartosz
Kacper
Mateusz
Marcin
Damian
Piotr
Mateusz
Damian

Wójcik
Lepa
Boś
Sulima
Czapliński
Tokarski
Solecki
Mąkosa
Pogodziński
Latos

Kl.
4c
4c
5a
3d
3d
3d
2a
6c
6c
3b

Ćwierćfinał Półfinał
02:38:42
02:33:80
02:31:10
02:27:03
02:42:48
02:42:73
02:37:01
02:38:56
02:46:90
02:50:80

03:02:13
02:47:57
02:56:93
02:49:40
03:01:30
02:53:23
03:04:94
03:01:48
03:02:51
03:02:92

Finał
02:42:72
02:46:99
02:49:14
02:43:78
02:45:33
02:51:66
03:04:28
02:54:95
02:55:36
03:02:55

Finał
mistrzów
02:33:27
02:36:22
02:44:67
02:44:88
02:54:18
02:57:37
02:59:50
02:59:77
03:02:54
03:02:86

W zawodach brało udział 145 uczniów naszej szkoły.

Drogi czytelniku!
Ta informacja skierowana jest do twoich rodziców.

„ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2006”
Rodzicu!
Pragniemy Cię poinformować, że szkoła przystąpiła do kampanii pod patronatem
Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Sportu „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2006”.
Cele przyświecające kampanii to:
a. promowanie
zachowań
prospołecznych i prozdrowotnych,
b. przeciwdziałanie
negatywnym
skutkom
używania
alkoholu,
narkotyków
oraz
stosowania
przemocy,
c. promocję sportu jako alternatywy
wobec patologii.
Wielu rodziców zdaje sobie sprawę ze współczesnego wymiaru zagrożeń dzieci.
Zagrożenia te związane są z używaniem środków psychoaktywnych. Dlatego należy
znać przedstawione poniżej fakty:
1. Dziś wielu młodych ludzi używa narkotyków w celach rekreacyjnych,
podczas dyskotek, imprez młodzieżowych, dla lepszej zabawy,
odreagowania codziennego stresu wynikającego z obowiązków szkolnych
i trudnych sytuacji rodzinnych. Często osoby takie są ambitne, uzyskują
dobre wyniki w szkole. Narkotyk jest dla nich jednym z elementów
aktualnej mody młodzieżowej!
2. Najważniejszym powodem używania środków psychoaktywnych przez
dzieci i młodzież jest wpływ grupy rówieśniczej. Dlatego rodzicom
powinno przyświecać hasło: „Zawsze wiem z kim jest, gdzie jest i co robi
moje dziecko”.
3. Miejsca rozrywki i wypoczynku młodzieży sprzyjają używaniu środków
psychoaktywnych. Najbardziej niebezpieczne są puby, kawiarnie
i rozrywkowe kluby młodzieżowe, dyskoteki oraz koncerty zespołów
młodzieżowych.
4. Warto wiedzieć jaki styl muzyczny preferuje nasze dziecko i dlaczego.
Powszechnie wiadomo, że muzyka techno sprzyja używaniu narkotyków.
Istnieją utwory, w których powtarzają się słowa: „drugs”, „extasy” i tym
podobne. Powstał nawet styl muzyczny o nazwie „narkorock”
bezpośrednio związany z używaniem narkotyków i zyskujący coraz
więcej zwolenników.
Moda na używanie substancji psychoaktywnych jest w dużej części
stymulowana przez dealerów. Wiele stron internetowych zachwalajacych
marihuanę, czy zrzeszających wielbicieli extasy tworzonych jest właśnie

przez nich. Robią to podszywając się pod młodych ludzi, podpowiadając sposoby
brania, wskazując miejsca zaopatrywania.
5. Zdarzają się wypadki, że narkotyk podawany jest wbrew woli młodego
człowieka. Dotyczy to popularnych w ostatnim czasie „tabletek gwałtu”
stosowanych podczas imprez, dyskotek. Tabletkę wrzuca się
niepostrzeżenie do napoju. Osoba, która go wypije doznaje tak zwanej
amnezji wstecznej trwającej około 12-tu godzin. Oznacza to, że nie będzie
nic pamiętała od momentu rozpoczęcia działania narkotyku. W tym czasie
ofiary są najczęściej gwałcone, rabowane i oczywiście nie są w stanie nic
sobie przypomnieć.
6. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na organizację wolnego czasu dzieci,
szczególnie podczas ferii i wakacji. Wyniki badań pokazują,
że najczęściej inicjacje narkotykowe maja miejsce podczas wakacji,
w trakcie różnego rodzaju wyjazdów. Wiedzą o tym dealerzy dokładnie
obstawiający miejsca feryjnych i wakacyjnych dyskotek, imprez nad
jeziorami i nad morzem.
7. Używanie różnego rodzaju „dopalaczy” jest, niestety, coraz bardziej
powszechne na siłowniach. Większość z tych środków to substancje
legalne, które można kupić w aptekach lub w specjalnych sklepach.
Problem polega na tym, że używanie ich w młodym wieku powoduje
poważne zaburzenia, zarówno w funkcjonowaniu fizycznym, jak
i psychicznym.
Należy pamiętać, że nie ma nic lepszego niż dobry kontakt rodziców z dziećmi
i atmosfera pełna miłości.
- Naucz swoje dziecko dobrze wybierać, a Ty i ono będziecie spokojnymi
o swoja przyszłość.
- Dołóż starań, by zrozumieć Świat Twojego Dziecka.
- Szanuj swoje dziecko.
- Chwal swoje dziecko nawet za rzeczy oczywiste.
- Dawaj dobry przykład, bo Twoje dzieci będą zachowywać się jak Ty.
- Ucz swoje dziecko rozmawiać!
- Ucz swoje dzieci słuchać słuchając tego, co one maja do powiedzenia.
- Przypominaj swojemu dziecku, że je kochasz.
- Wcześnie i często rozmawiaj ze swoimi dziećmi na trudne tematy.

Zrób wszystko, by towarzyszyć swojemu dziecku przy
podejmowaniu decyzji!
Powodzenia!
Opracowały:
E. Januszewska, A. Gałkowska

