SUKCES UKS CHAMPION! SUKCES PSP NR 5
PIONKI! SUKCES MIASTA PIONKI!
W dniu 10.03.2007r zakończył się IV cykl Ogólnopolskiego Turnieju w halowej piłce
nożnej dzieci pod nazwą CHAMPION CUP 2007.
Od 13.01.2007r do 10.03 w soboty w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5
im. Jana Pawła II w Pionkach rozgrywany był największy na Mazowszu, jeden
z największych w Polsce cykl Turniejów w piłce nożnej dzieci.
W turnieju wzięło udział 77 zespoły z całej Polski, gościliśmy 924 zawodników, 120
trenerów, instruktorów i nie liczną ilość gości i widzów. Wśród najbardziej znanych
piłkarskich klubów takich jak:
Legia Warszawa, ŁKS Bełchatów, GKS Górnik Łęczna, Radomiak Radom, Pogoń
Siedlce, KS Piaseczno, UKS Brudno Warszawa, Kosa Konstancin, Star Starachowice, Kszo
Ostrowiec, Junior Radom, i wielu innych.
Młodzi piłkarze UKS Champion zademonstrowali wyśmienitą grę i wspaniałą piłkarską
postawę. W każdym turnieju walcząc o zwycięstwo reprezentowali klub i miasto z najlepszej
strony strzelali wspaniałe bramki, demonstrując piłkarskie umiejętności i zasady rywalizacji
w duchu fair – play.
Jak to jest możliwe, że w mieście które (od kilku lat przezywa tak poważne problemy)
gdzie nic się nie udaje, skąd wyjeżdżają masowo młodzi ludzie poszukując lepszego życia,
gdzie brak perspektyw i nadziei, udaje się odnieść tak ogromny sukces sportowy,
organizacyjny, propagandowy. Odpowiedź jest prosta wszystko zależy od ludzi, od
wspaniałych ludzi którzy pracują w UKS Champion w PSP nr 5. To oni sprawiają że pękają
bariery niemocy, rezygnacji i zwątpienia a zwycięża duch sportu, radości i optymizmu.
Trzeba widzieć uśmiechy dzieci, łzy szczęścia na twarzach zawodników, trenerów, rodziców
żeby zrozumieć że warto, że trzeba pracować z młodymi pokoleniami dla lepszej
przyszłości.
Dziś sport, UKS CHAMPION, PSP nr 5 Pionki zbiera gratulacje, fetuje sukces ale
jesteśmy przekonani że jutro sukces i szczęście stanie się udziałem całego miasta Pionki
naszej małej ojczyzny. Serdecznie dziękujemy: rodzicom pracującym i wspierającym
organizacje turnieju, władzą miasta Pionki, sponsorom i wszystkim ludziom dobrej woli
pomagającym nam w pracy, którzy przyczynili się do zorganizowania tej imprezy która staje
się wizytówką klubu, szkoły, miasta.

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY
12 kwietnia 20007 roku o godz. 8.30 wszyscy uczniowie szóstych klas zebrali się w szkole,
aby napisać sprawdzian kończący ich naukę w szkole podstawowej. Godzina 9.00 rozpoczęła
ten długo oczekiwany moment. Wszyscy w odświętnych strojach zajęli swoje miejsce
i rozpoczęli rozwiązywanie zadań. Mieli na to 60 min. Podczas pracy w salach panowała
cisza. Uczniowie dokładnie i w skupieniu odpowiadali na pytanka. Niektórym towarzyszył
mały stresik. Około godz. 10.00 czas pracy dobiegł końca. Tego dnia nie było już żadnych
zajęć!!! Wyniki pod koniec maja. Wtedy okaże się, czy znów będziemy najlepsi
w Pionkach!!!
Redakcja Gazetki: Uczniowie klas Vc, d, e i VIa, b
Redaktorzy naczelni: Barbara Wójcik, Monika Dziekan
Opracowanie komputerowe pod kierunkiem Lidii Czyżewskiej
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W tym numerze:
- Wywiad z panią Lidią Jaroszek
- Z życia szkoły:
 Sukces UKS CHAMPION Pionki
 Sukcesy chóru
- Humor szkolny
- Nasza twórczość

-

POWITANIE WIOSNY
Leci pliszka
Spod kamyszka:
Jak się macie dzieci!
Już przybyła
Wiosna miła,
Już słoneczko świeci!
Poszły rzeki
w świat daleki,
płyną het - do morza;
A ja śpiewam,
A ja lecę,
Gdzie ta ranna zorza!
Maria Konopnicka

"Drewniane przedmioty szkolne"
Dawno temu żył mały chłopiec. Chłopiec nazywał się Łukasz. Miał 9 lat. Miał też
małego braciszka o imieniu Radek. Radek ma 3 latka. Łukasz ma małą książeczkę, w której
opisane są przedmioty szkolne. Kiedyś poszedł do czarodzieja z prośbą, żeby go zaczarował
i wrzucił do książki. Czarodziej się zgodził. Podniósł różdżkę i wypowiedział słowa: "ABRA
KA DABRA, ABRA KA DABRA, niech Łukasz zostanie wrzucony do książki!".
Zagrzmiało wszędzie i Łukasz został wrzucony do książki. W książce napotkała drewniana
ekierkę, z która się zaprzyjaźnił. Ekierka rzekła do niego, że mu coś pokaże. Najpierw
powiedziała tak: "Ja ci pokażę spróchniały kawałek drewna". Miała na myśli linijkę. Więc
poszli do linijki, która była już stara i dlatego ekierka mówiła do niego, że linijka była już
spróchniałym kawałkiem drewna. U linijki zjedli zupę z drewna i kory. Łukasz się
zaprzyjaźnił z linijką. Więc poszli na spacer. Szli, szli i szli wąska drogą, aż nagle linijka nie
zauważyła dziury w drodze i się przewróciła. Linijka była już stara, no i miała stare nogi.
Po prostu złamała nogę. Ekierka powiedziała: "Musimy zanieść linijkę do nastawiacza
drewnianych kości". Powiedziała też Łukaszowi, że mieszka za mostem. Most był nad lawą.
Linijka powiedziała, że może tamtędy przejść jedna osoba, która musi być poszkodowana
a osoba nieposzkodowana nie może przejść przez most, bo most się zawali. Poszła więc
linijka do nastawiacza. Była tam dwa dni. Kiedy już wróciła do Łukasza i ekierki to bawili
się, hulali, skakali i śpiewali. Poszli w dalsza drogę. Dwa kilometry dalej był las. Było tam
ciemno i strasznie, aż nagle wyskoczyli zbóje. Wyglądali po prostu brzydko. To byli
ekierkowcolinijkowcy. Było już ciemno, a Łukasz miał w ręku pochodnię, więc rzucił
pochodnię w ekierkowcolinijkowców. Ci się spalili. A Łukasz z pozostałych zbójów zrobił
drewniany samochód. Dalsze przygody Łukasza i jego przyjaciół znajdziecie w następnym
numerze. Koniec części 1 z 2.
Łukasz Warchoł kl. III c
Ogłaszamy konkurs na napisanie dalszego ciągu tej baśni dla uczniów klas I-VI.
Przewidziane cenne nagrody.
Prace prosimy składać do wychowawców klas lub p. Barbary Wójcik.

Co prawda jestem już w pierwszej klasie gimnazjum ale myślę, że w chórze będę jeszcze długo :)
Do chóru należę nie tylko ze względu na wycieczki i konkursy. Ważne są też chwile
spędzone z koleżankami i kolegami. Dzięki nim bliżej się poznajemy, a niektórzy członkowie
chóru są nawet przyjaciółmi :)
Jeśli odejdę z chóru (ale wiem, że tego nie zrobię; można mnie najwyżej wyrzucić, ale i tak
się nie dam :) ) to będę bardzo miło wspominać wszystko, co z nim związane :)
Agata Kuczmera, kl. I„d”
Kolejne wyróżnienie dla chóru „A Vista”
Dnia 15 lutego 2007r. chór szkolny „A Vista” działający przy PSP Nr 5 w Pionkach wziął
udział w przesłuchaniach „Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a cappella” w Warszawie.
Konkurs ten ma charakter warsztatów muzycznych, podczas których fachowe jury oprócz
przyznawania lokat, ma również za zadanie w rozmowie z dyrygentem dokładnie przeanalizować
wszystkie dobre i złe strony chóru. Jest to więc swego rodzaju „szkoła” dyrygentów chórów
a cappella.
W każdej z kategorii chórów typowany jest jeden laureat, który uzyskuje prawo do występu na
konkursie wyższego stopnia w Bydgoszczy. Chórowi „A Vista” ta sztuka tym razem się nie udała.
Został jednak zauważony przez jury, co potwierdzono cennym wyróżnieniem. Należy zaznaczyć
bardzo wysoki poziom konkursu – jest wiele chórów, które uczestniczą w nim od lat, nie
zdobywając dotychczas nawet takiej nagrody.
Tym bardziej gratulujemy dyrygentce - pani Annie Kuczmerze oraz dzieciom śpiewającym
w chórze.

Wywiad z p. Lidią Jaroszek – nauczycielem wspomagającym
1.Wiemy, że pracuje pani w naszej szkole jako nauczyciel wspomagający.
Na czym polega pani praca?

Jestem nauczycielem, a nie prowadzę lekcji.
Dziwne, prawda? Praca polega na tym, że
pomagam nie tyle nauczycielom, ale przede
wszystkim dzieciom, które mają indywidualne
potrzeby edukacyjne. Ktoś przecież może być
bardzo zdolny lub mniej zdolny, ktoś może
przyswajać wiedze wolniej lub szybciej.
2.Jaka uczelnie pani skończyła?

- Kiedy używamy wielkich liter?- pyta sowa w leśnej szkole .
Zgłasza się Prosiaczek.
- Dużych liter używamy, kiedy mamy słaby wzrok.
-

Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły?- pyta wychowawczyni Jasia.
- Bo nie mogę się obudzić na czas...
- A nie masz budzika?
- Mam. Mam, ale on zawsze dzwoni wtedy, kiedy śpię.

Co to jest: lata po pokoju i robi yzb, yzb, yzb...
Mucha za wstecznym biegu.

Wyższą Szkołę
Warszawie.

Pedagogiki

Specjalnej

w

3.O jakim zawodzie marzyła pani jako dziecko?

Zawsze chciałam
psychologiem.

być

nauczycielem

lub

4. Jakie książki lubi pani czytać?

Jestem molem książkowym, czytam dużo i lubię czytać książki akcji, sensacyjne,
przygodowe, nie lubię literatury fantastycznej.
5.Czy uprawia pani jakąś dyscyplinę sportową?

Lubię dużo chodzić chociaż to nie jest dyscyplina sportowa, ale jest to też jakaś forma
sportu.
Dziękujemy za rozmowę

Dlaczego zostałam w chórze „A Vista”?
W chórze „A Vista” jestem już od ponad trzech lat. Uwielbiam śpiewać i cieszę się, że gdy
byłam w IV klasie pani Ania Kuczmera przyjęła mnie do chóru.
Bardzo lubię przychodzić na próby chóru, na których zawsze panuje miła atmosfera. Brałam
udział w licznych występach, konkursach, wycieczkach... Jak dotąd najmilej wspominam wyjazd
do Ołomuńca na międzynarodowe Święto Pieśni. Mam nadzieję, że w tym roku także uda się nam
tam pojechać...
Z chórem odnosimy wiele sukcesów na różnych konkursach i bardzo się z tego cieszymy :)
Ale, gdy jakiś występ nam nie wyjdzie (co zdarza się rzadko) nie zrażamy się tym i dalej dążymy
do naszego celu, którym jest perfekcyjne śpiewanie.
Nie ukrywam, że bardzo zżyłam się z chórem, z koleżankami (oraz kolegami)
i panią Anią, a także z panią Łukasińską i panem Kuczmerą.
Uczestnictwo w tym chórze nie jest dla mnie jedynie obowiązkiem, ale także dużą
radością. Po tak długim czasie, który z nim spędziłam, jestem pewna, że nie mogłabym żyć
bez niego.
Jeszcze do niedawna rozważałam odejście z chóru. Dużo osób doradzało mi żebym go
opuściła. Długo nad tym myślałam, ale doszłam do wniosku, że nie będę robić nic na przekór
sobie. Zostanę w chórze „A Vista” do tego czasu kiedy pani Ania mnie z niego wyrzuci :)
- co mam nadzieję nigdy nie nastąpi...
Agnieszka Stępień, kl. I a
Do chóru należę już piąty rok. Mam za sobą wiele wyjazdów i
występów. Mimo kilkugodzinnych prób i ciężkiej pracy zdecydowałam się
zostać w chórze. Wspaniałe chwile spędzone z koleżankami i kolegami
nie pozwalają mi odejść z „A Vista”, a wszelkie osiągnięcia jeszcze bardziej
motywują do pracy. Mam nadzieję, że moja przygoda z „A Vista” jeszcze długo się
nie skończy, ale jeśli jednak z jakichkolwiek powodów będę musiała odejść z chóru,
to będę miło wspominać wszystko co z nim związane :)
Agnieszka Klimowicz
Jestem uczennicą gimnazjum. Pomimo ukończenia szkoły podstawowej nadal uczęszczam na
chór działający przy tej szkole. Śpiewanie w chórze „A Vista” jest dla mnie wielką
przyjemnością. Panuje tam rodzinna atmosfera i chociaż między najmłodszymi a mną jest 4 lata
różnicy wiekowej, to tego zupełnie się nie odczuwa. Wszyscy są mili, serdeczni i uczynni.
Wspaniale jest pracować w takim gronie i odnosić sukcesy. Jednak największe zasługi
i podziękowania należą się naszej nauczycielce pani Ani, dzięki której ten chór istnieje.
Daria Mroczkowska
W chórze A Vista jestem już ponad pięć lat. Uwielbiam śpiewać i bardzo lubię, gdy uczymy się
na próbach nowych pieśni, utworów etc. Pani Anna Kuczmera, czyli dyrygentka chóru
i jednocześnie moja mama :) stwarza niezwykle miłą atmosferę na próbach, dlatego nie są one
nudne. Na próbach często żartujemy, śmiejemy się i w ogóle jest bardzo wesoło :) Odkąd jestem
w chórze (czyli od trzeciej klasy Szkoły Podstawowej) byliśmy na wielu
konkursach i wycieczkach. Najmilej wspominanym przeze mnie
konkursem, a zarazem wycieczką, było Święto Pieśni w czeskim
Ołomuńcu. My, członkowie chóru, mieliśmy okazję spotkać się
i porozmawiać z wieloma osobami nie tylko z Europy, ale również
z Singapuru (Azja). Mam nadzieję, że ponownie zawitamy w
Ołomuńcu :)

KONKURS DLA KLAS II-III
Wykreśl co drugą literę, odczytaj hasło.

SKOWVILEVCLIREŚŃ QPXLZEDCOIAEHŃ KBŻO
MPSRGZREFPILĄAYTOA ÓTJRŹOHCKHĄĘ
OZLINMGY GTKRLODCTHÓĘ ALYAFTPA
Hasło: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

KONKURS DLA KLAS IVIV-VI
Rozwiąż krzyżówkę.
1. Obecna pora roku.
2. Pomalowane, kolorowe jajko.
3. … Bonaparte.
4. Ozdobna gałązka.
5. Pierwsza nie czyni wiosny.
6. Symbol życia.
7. Część mowy, np. ale, i, oraz
8. Jedna z części zdania.
9. Zwierzę związane ze Świętami
Zmartwychwstania Pańskiego.

Hasło: ……………………………………………………………………….

Opr. Marcin Wejrzanowski
Rozwiązanie (hasło krzyżówki) prosimy wpisać na kupon konkursowy, który należy
złożyć do p. Barbary Wójcik lub wychowawcy klasy.

KUPON KONKURSOWY DLA KLAS I –VI
HASŁO: ...........................................................................................................
Imię i nazwisko ................................................................................................
Klasa....................

SUKCES JAKICH MAŁO
Ogromny
zaszczyt
i wyróżnienie spotkały UKS
„CHAMPION”
PIONKI
działający przy PSP Nr5 im.
Jana Pawła II, który jako
jedyny klub sportowy z ziemi
radomskiej
dostał
zaproszenie
do
wzięcia
udziału w turnieju piłki
nożnej promującym Polskę
jako organizator EURO
20012.
Turniej
chłopców
urodzonych w 1998r został
rozegrany
15
kwietnia
w Warszawie, a wzięło nim
udział
16
drużyn
reprezentujących najlepsze
kluby piłkarskie z Warszawy i okolic. Grały one pod nazwami państw europejskich biorących
nominalnie udział w Euro, a ubrane były w stroje narodowe przygotowane przez organizatorów
zawodów. Chłopcom z CHAMPIONA przypadł zaszczyt reprezentowania barw Rumunii.
Wszystkie startujące drużyny zostały podzielone na 4 grupy eliminacyjne w których grano
systemem „każdy z każdym” a mecze trwały po 15 minut. Młodzi piłkarze CHAMPIONA
znaleźli się w Grupie B obok reprezentacji Danii – „Kosy” Konstancin, Włoch – Białołęka
Warszawa i Belgii – „Gwardia” Warszawa. To właśnie ta ostatnia drużyna była pierwszym
z przeciwników UKS CHAMPION. Wynik tego meczu był trudny do przewidzenia. Miło nam
donieść, że po bardzo trudnym spotkaniu wygraliśmy go 3:0, a bramki w tym meczu zdobyli:
Kacper Witek - 2 i Michał Czerski - 1.
W kolejnym meczu pokonaliśmy 3:0 drużynę Białołęki Warszawa – Włochy. Kolejnym
rywalem był zespół „Kosy’ Konstancin – Dania. Po bardzo emocjonalnym meczu
zremisowaliśmy 0:0 i to nasi rywale zostali zwycięzcami grupy B, gdyż posiadali lepszą różnicę
bramek.
Po grach eliminacyjnych przyszedł czas na ćwierćfinały. Tu przeciwnikiem piłkarzy UKS
CHAMPION był zespół „Narwi” Ostrołęka, jeden z faworytów turnieju. Wiadomo było, że będzie
to ciężki mecz. I tak też było chociaż trzeba przyznać że rozegraliśmy najlepszy mecz w całym
turnieju i wygraliśmy 2:1 po strzałach Adriana Belowskiego i Kacpra Witka. To zwycięstwo
sprawiło,
że znaleźliśmy
się
w grupie
czterech
najlepszych
drużyn
grających o zwycięstwo
w turnieju. Oprócz
UKS
CHAMPION
półfinałowym
przeciwnikiem
był
zespól
„Polonii”

Warszawa
–
Hiszpania znalazły
się drużyny Legii I
Warszawa
–
Niemcy „Legii” II
Warszawa – Rosja.
Oba mecze
półfinałowe stały na
bardzo
wysokim
poziomie i miały
bardzo
zacięty
przebieg. Udział w
tej dramaturgii mieli też nasi młodzi piłkarze, którzy z przekroju całego meczu z „Polonią”
Warszawa byli lepszym zespołem a mimo to nie awansowali do finału turnieju. Mecz półfinałowy
zakończył się wynikiem 0:0, a o awansie naszych rywali zadecydowały rzuty karne, które
przegraliśmy 7:8. W drugim półfinale „Legia” I – Niemcy pokonali 2:0 „Legię” II – Rosja.
Przyszło nam zatem grać w tzw. finale pocieszenia z drużyną „Legii” II Warszawa
przegraliśmy ten mecz 0:1, ale znów pokazaliśmy na co nas stać i łatwo skóry nie sprzedaliśmy.
W finale turnieju drużyna Niemiec – „Legia” I Warszawa pokonała 4:0 zespół „Hiszpanii” –
Polonii Warszawa.
Zwieńczeniem tej wielkiej imprezy promującej Polskę i Warszawę jako organizatorów
EURO 2012 było wręczenie nagród dla zwycięzców i pokonanych, oraz mecz gwiazd polskiej
piłki w którym udział wzięli między innymi: Maciej Szczęsny, Jan Urban, Jan Furtok, Marek
Konarek, Dariusz Kubicki, czyli byli reprezentanci Polski. Podczas uroczystości nagradzania
uczestników turnieju głos zabrał Włodzimierz Paszyński – V-c Prezydent Warszawy, który
pogratulował dzieciom udziału w tej wspaniałej imprezie i życzył im długiej i udanej kariery
piłkarskiej. Wszyscy młodzi piłkarze dostali od organizatorów piłki i inne drobne upominki
promujące EURO 2012. Na zakończenie należy podkreślić bardzo dobrą postawę młodych
piłkarzy UKS CHAMPION chłopców, którzy swoją postawą w tym turnieju zasłużyli na słowa
uznania i byli żywym przykładem na to, że i w Pionkach można coś zrobić jak się bardzo chce
i zaangażować się do pracy całym sercem.
Duża w tym zasługa zawodników, rodziców, trenerów i Zarządu UKS CHAMPION.
Nasza drużyna grała w składzie: Marcel Grabowski – bramkarz, Artur Zawodnik, Damian Świtali,
Michał Czerski – kapitan, Kacper Witek, Adrian Belowski, Błażej Broński, Igor Broński,
Krzysztof Marzec, Mateusz Śmietanka i Patryk Wajda.
Opiekunem tych chłopców był Wojciech Banaś.
A o to ostateczna kolejność turnieju EURO 2012:
1. Niemcy – Legia I Warszawa
9. Polska- „Drukarz” Warszawa
2. Hiszpania – „Polonia” Warszawa
10. 10.Ukraina – „Mewa” Mińsk Mazowiecki
3. Rosja – Legia II Warszawa
11. 11.Belgia – „Gwardia” Warszawa
12. 12.Portugalia – SEMP Warszawa
4. Rumunia - CHAMPION PIONKI
13. Irlandia - GOSIR Piaseczno
5. Anglia – „Narew” Ostrołęka
14. Włochy – Białołęka Warszawa
6. Francja – „Białe Orły „ Warszawa”
15. Szwecja – Siekierki Warszawa
7. Finlandia – Akademie Pił. D. Kubickiego
16. Holandia – „Błyskawica” Warszawa
8. Dania – „Kosa” Konstancin
W imieniu Zarządu UKS CHAMPION dzieci i ich rodziców składamy ta drogą serdeczne
podziękowanie za pomoc w organizacji wyjazdu dla Burmistrza Miasta Pionki i firmie „Tymex”,
która ufundowała dresy sportowe dla wszystkich dzieci.

