UKS „CHAMPION”
UKS „CHAMPION” PIONKI działający przy PSP Nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach
był
organizatorem dwóch
obozów
sportowo-wypoczynkowych
w okresie
wakacji 2007 roku. Jeden z obozów został
zorganizowany w ośrodku wypoczynkowym „Tęcza” w Jabłonowcu w okresie
02 - 16. 08.2007 roku. Na obóz wyjechało
czterdziestu uczestników ,kadrę obozu
stanowili Łukasz Wrochna, Piotr Wrochna
i Leszek Sekuła. Ośrodek „Tęcza”
położony jest w bardzo malowniczym

miejscu, posiada własne kąpielisko,
dwa boiska do gry w piłkę nożną,
korty tenisowe, zaplecze socjalne
i żywieniowe. Spaliśmy w pokojach
cztero - osobowych z własnym
aneksem łazienkowym. Rozkład dnia
wyglądał następująco: trzy posiłki

o wyznaczonych porach, dwa treningi
(pierwszy w godzinach porannych, drugi
popołudniowych lub zamiennie gra
kontrolna) ,po kolacji czas wolny (korty
tenisowe, tenis stołowy, siatko noga
i inne). Pogoda w okresie całego obozu,
mimo swojej dynamiki, była dla nas
pomyślna. Program szkoleniowy został
zrealizowany, dzieci przygotowane do
nadchodzącego sezonu rozgrywkowego
2007-2008. Obóz, oprócz mocnego nastawienia na sport miał inne akcenty,
byliśmy na wycieczce w Dęblinie. Wyjazd przygotowany przez pana Krzysztof Chodkiewicza z Towarzystwa Przyjaciół Dęblina zakończony pływaniem po Wiśle zostawił niezapomniane wrażenia. Przedstawiamy kilka zdjęć z naszego wypoczynku.
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Wracamy
- Do widzenia lesie, lesie zielony,
- do widzenia, rzeko pluszcząca,
- do widzenia, szpaki i wrony,
żeglujące wysoko do słońca.
Spakowany plecak, walizka,
odjeżdżamy już jutro rano.
Mrok zapada. Brzozo srebrzysta
i dąbrowo złota – dobranoc!
Świtem skrzypną stalowe koła,
Pociąg gwiżdżąc z nami popędzi.
Już tam czeka nas – nasza szkoła
w biel ścian – jak w puchu łabędzim.
Powitają nas srebrne dzwonki,
uśmiechnięte, lśniące tablice.
- Do widzenia, rzeki i łąki
pod okrągłym jak grosz księżycem.
- Witaj, szkoło, oto wracamy.
- Żegnaj, piasku nad sinym morzem.
Już ze ścian białymi skrzydłami
sfruwa do nas nasz szkolny orzeł.
Tadeusz Kubiak
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Zanim jednak do tego doszło, chórzyści wyjechali w piątek na wycieczkę do hitlerowskiego
obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, Wadowic i do Kalwarii Zebrzydowskiej.
Następnego dnia - w sobotę, chór pojechał sprawdzić co dzieje się po południowej stronie
Tatr – na Słowacji. Dzieci miały okazję zobaczyć – jak twierdzą znawcy tematu – jeden
z najpiękniejszych widoków w Europie, czyli panoramę Wysokich Tatr znad Jeziora
Szczyrbskiego (Strbske Pleso). Choć nisko położone chmury nie dały w pełni ujrzeć całego
ogromu Słowackich Tatr, to i tak wrażenia były niezapomniane. Podczas spaceru wokół
jeziora chórzyści spontanicznie zaczęli śpiewać piosenki ze swego repertuaru, co spotkało się
z wielkim aplauzem licznych turystów i - jak się okazało - kilku znawców muzyki, którzy
zupełnie przypadkowo natknęli się na „A Vista” podczas wędrówki na górskim szlaku.
Śpiew dzieci zaowocował ponadto nawiązaniem ciekawych i miejmy nadzieję rozwojowych
kontaktów. Po spacerze, autokar z chórzystami zjechał w dolinę, do stolicy Słowackich Tatr Popradu. W mieście dzieci miały możliwość zrobienia pamiątkowych zakupów, ponadto
zwiedziły zabytkowy rynek w Spiskiej Sobocie. Nie był to jednak koniec atrakcji przewidzianych na sobotę. Wieczorem odbyła się dyskoteka, w której oprócz dziewcząt z chóru,
wzięli udział uczestnicy obozu treningowego Taekwon-Do.
Niedziela stała pod znakiem wspomnianego już występu podczas mszy świętej w kościele na Krzeptówkach. To właśnie w tym kościele w roku 1997 odbyła się pamiętna uroczystość religijna z udziałem Jana Pawła II. Jest to bez wątpienia najliczniej odwiedzana przez
turystów z całego kraju zakopiańska świątynia. Chór został bardzo serdecznie powitany
przez proboszcza tamtejszej parafii oraz zgromadzonych wiernych. Dzieci zaśpiewały kilka
pieśni religijnych, za co po zakończeniu mszy podziękował im ksiądz proboszcz, a zgromadzeni w świątyni ludzie nagrodzili brawami. Niestety fatalna pogoda nie pozwoliła tego dnia
na żaden spacer, ale i tak nie zepsuło to humorów rozbawionej gromadzie, tym bardziej,
że w perspektywie była kolejna wieczorna dyskoteka.
Również w poniedziałek pogoda dała się we znaki. Chór spędził ten dzień w pensjonacie,
grając w bilarda, organizując różnego rodzaju gry i zabawy, nawet z udziałem opiekunów
i kierowcy – jednym słowem nie nudził się.
We wtorek wreszcie przestało padać. Chórzyści wyjechali na wycieczkę do Zakopanego,
gdzie zwiedzili zabytkowy kościół i cmentarz na Pęksowym Brzysku. Następnie udali się na
spacer po Krupówkach, połączony z zakupami pamiątek. Nie obyło się również bez chóralnego śpiewu, który podobnie jak na Słowacji spotkał się z gorącym przyjęciem słuchaczy
i przechodniów. A wieczorem, po powrocie do pensjonatu, znowu dyskoteka – niestety tym
razem ostatnia :-(
Zanim ktokolwiek zdążył się zorientować, nastała środa – dzień powrotu do domu. I tym
razem podróż była bardzo ciekawa, bo urozmaicona zwiedzaniem kopalni soli w Wieliczce
oraz kąpielą w słynnym krakowskim parku wodnym. Wieczorem wypoczęte i uśmiechnięte
dzieci powróciły do Pionek.
Udany pobyt chóru „A Vista” w górach był efektem wytężonej pracy dyrygenckiej i wychowawczej pani Anny Kuczmery oraz efektem zdolności organizacyjnych i przedsiębiorczości pani Urszuli Łukasińskiej.
Podziękowania należą się również pani Jolancie Majcher, która jako opiekun grupy, swoją pogodą ducha i spokojem, wniosła wiele dobrego do udanej atmosfery wyjazdu.
Miejmy nadzieję, że za rok uda się powtórzyć podobny organizacyjny i wychowawczy
sukces.
Opiekunowie chóru

Szybko minęły wakacje i z jeszcze większym
zapałem podjęliśmy się realizacji działań
realizowanych w ramach programu Szkoła
Równych Szans - programy rozwojowe szkół
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.
W ramach projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 odbywają się następujące zajęcia pozalekcyjne:
1. Szkolne koło teatralne ,,MALI POECI” – zajęcia propagują wśród uczniów zainteresowanie kulturą teatralną, rozwijają teatralne zainteresowania oraz indywidualne
zdolności recytatorskie, plastyczne, taneczne i literackie, pobudzają uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły - pani Izabela Warchoł
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – celem nadrzędnym tych zajęć jest unikanie
przez uczniów niepowodzeń szkolnych i ułatwienie dzieciom opanowania tych wiadomości, umiejętności, które są przewidziane programem nauczania dla danego poziomu wieku – prowadzący pan Marek Gałan
3. Warsztaty terapeutyczne – praca z wikliną. Celem zajęć jest wykorzystanie materiału
przyrodniczego (wikliny) do działań terapeutycznych, rozwijanie zainteresowań dzieci i czynnego spędzania czasu wolnego– pani Lidia Jaroszek
4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - prowadzone są z dziećmi z klas integracyjnych.
Celem tych zajęć jest korygowanie i kompensowanie deficytów rozwojowych, które
utrudniają dziecku zdobywanie nowych umiejętności - prowadząca pani Elżbieta
Wojdyło
5. Szkolny Klub Tańca celem zajęć jest propagowanie tańca wśród dzieci, zachęcenie
do nauki różnych tańców jako jednej z form wpływającej na integrację rówieśników
i kształtowanie właściwych postaw – pani Sylwia Krupa i Renata Banaś
6. Szkolny Klub Sportowy – popularyzuje grę w piłkę nożną, upowszechnia masowe
formy spędzania wolnego czasu oraz integruje dzieci z różnych zespołów klasowych
– prowadzący pan Wojciech Banaś
7. W drodze do gimnazjum – zajęcia skierowane do uczniów klas 6. Ich celem jest zapewnienie pomocy w przygotowaniu się do sprawdzianu poprzez doskonalenie umiejętności kluczowych: czytania, pisania, rozumowania, wykorzystania wiedzy
w praktyce - pani Beata Jaśkiewicz i Katarzyna Pietrus
8. Kółko ekologiczne – celem zajęć jest stworzenie możliwości zdobycia dodatkowej
wiedzy i umiejętności , rozbudzenie zainteresowań uczniów tematami związanymi ze
środowiskiem i zachęcanie ich do aktywnego, odpowiedzialnego udziału w rozwiązywaniu problemów środowiska – prowadząca pani Katarzyna Stolarska
9. Mierzymy zdrowie – kształcenie systematyczności oraz doskonalenie technik obliczeniowych w działaniach dotyczących siebie i swojego najbliższego otoczenia - pan
Tomasz Kozieł
10. Gazetka szkolna ,,Piątka na Piątkę” – kształtuje umiejętność budowania tekstów
w sposób zwięzły, zrozumiały. Wyzwala twórczą działalność, rozwija umiejętność
znajdowania odpowiednich źródeł informacji, analizowania oraz prezentacji zgromadzonych informacji - prowadzące pani M. Dziekan, B. Wójcik i L. Czyżewska.
11. Warsztaty dla dzieci ,,Sztuka uczenia się” – doskonalenie umiejętności komunikowania się, rozwijanie poczucia bezpieczeństwa i umiejętności współpracy,

zaznajamianie dzieci ze sposobami ułatwiającymi koncentrację - pani Ewa Januszewska i Edyta Kobierzycka Rybak
12. Konkurs plastyczny o patronie - celem konkursu jest przybliżenie dzieciom postaci
papieża Jana Pawła II– pani Agnieszka Lis
13. Moje miasto – opracowanie metodą projektu – celem zajęć jest poznanie historii
miasta, zapoznanie uczniów z legendami o naszym mieści, wzbogacenie zasobów
ucznia i wspomaganie w zdobywaniu wiedzy - pani Monika Dziekan i Barbara Wójcik
14. Szkolny Klub Komputerowy – zrzesza uczniów zdolnych, a celem zajęć jest kształtowanie umiejętności myślenia algorytmicznego i rozwiązywania problemów –
prowadzący pan Michał Warchoł
15. ,,Uczę się bawiąc, bawię się ucząc” – podstawowym celem prowadzenia zajęć jest
wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie pisania, liczenia, czytania ze zrozumieniem z wykorzystaniem programów multimedialnych - prowadząca pani Lidia
Czyżewska
16. Koło plastyczne – zajęcia mają na celu wyposażenie dzieci w umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych, uczuć, przeżyć i pragnień przez posługiwanie
się plastycznymi środkami wyrazu - prowadząca pani Barbara Glimasińska
17. Zajęcia świetlicowe – prowadzą zajęcia, które stymulują rozwój psychoruchowy
dziecka, korygują i wyrównują braki w zakresie umiejętności czytania, pisania i liczenia. Kształcą umiejętność prawidłowego organizowania czasu wolnego – prowadzące panie Lidia Jaroszek, Lidia Czyżewska, Beata Jaśkiewicz, Elżbieta Wojdyło
18. ,,Integrujemy się z Europą” – zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, których
celem jest podnoszenie sprawności językowej uczniów, czyli zdobycie przez ucznia
praktycznej umiejętności swobodnego i skutecznego posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie – prowadzące panie Katarzyna Janas, Aleksandra Grabiec,
Aneta Golisz.
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„A Vista” pod Tatrami
„Wakacje”... niestety słowo to pod koniec września brzmi tylko jak ślad pięknego
wspomnienia. Czasami jednak wspomnienia są tak miłe, że nieprędko ulatują z pamięci. Być
może to właśnie stało się udziałem dzieci śpiewających w chórze szkolnym „A Vista”
(http://avista.freehost.pl), działającym przy PSP Nr 5 w naszym mieście.
Końcówka roku szkolnego 2006/2007 była dla młodych artystów okresem wielu wyrzeczeń. Sukces na międzynarodowym festiwalu w Ołomuńcu oraz uczestnictwo w święcie
pieśni patriotycznej w Lubaczowie, wymagało od dzieci śpiewających w chórze wytężonej
pracy i zdyscyplinowania, toteż gdy nastały wakacje i szkolne podwoje zamknęły się wreszcie, młodzi śpiewacy odetchnęli z nieukrywaną ulgą i myślą o zasłużonym wypoczynku.
Okazało się, że oprócz wyjazdów na różnego rodzaju obozy, wczasy i kolonie, czekała na
nich jeszcze jedna miła przygoda. Dzięki operatywności opiekunów chóru udało się pozyskać fundusze na sfinansowanie dziewięciodniowego darmowego pobytu młodych chórzystów w Stasikówce pod Poroninem. Co więcej – nie był to pobyt jedynie stacjonarny, lecz
bogato urozmaicony wieloma wycieczkami oraz wypadami w góry. Przypomnijmy sobie, co
tam się działo...
Chór „A Vista” wyjechał z Pionek we
wtorek, 7 sierpnia 2007r. Podróż na
miejsce zakwaterowania - do Stasikówki,
trwała dosyć długo, ale z pewnością nie
była nudna, bowiem po drodze dzieci
zwiedziły wspaniały zamek w Niedzicy.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła
się sala tortur i liczne mroczne legendy
związane
z
zamczyskiem.
W zakamarkach i lochach chórzyści
daremnie
poszukiwali
strasznej
Brunchildy, znanej z filmu „Wakacje
z duchami”. Być może porzuciła już
karierę filmową i przeszła na zasłużoną
emeryturę, co jest bardzo prawdopodobn
e z uwagi na dosyć zaawansowany wiek filmu, stąd i wiek samej Brunchildy ;-)
Wieczorem „A Vista” dotarł do celu swej podróży, gdzie oczom dzieci ukazał się luksusowy pensjonat „Za lasem”, otoczony gustownym ogrodem skalnym z licznymi sadzawkami,
sztucznymi wodospadami, miejscem na rozpalenie ogniska i altaną. Wszystkie pokoje były
komfortowo wyposażone, a w salonie na parterze stał wielki stół bilardowy zapraszający do
gry. Podczas kolacji chórzyści przekonali się, że posiłki serwowane przez kuchnię pensjonatu są bardzo smaczne i obfite.
Ponieważ pozwoliła na to pogoda - dwa następne dni (środę i czwartek) dzieci z chóru
„A Vista” spędziły na pieszych górskich wędrówkach nad Morskie Oko oraz na Murowaniec. Wyszło na jaw, że oprócz talentów wokalnych, chórzyści potrafią wykazać się również
niemałą kondycją i wytrwałością na turystycznych szlakach.
Aby nadać wyjazdowi w góry charakteru obozu szkoleniowo-wypoczynkowego, pani
Ania wieczorami przeprowadzała próby chóru, co wkrótce miało zaprocentować zaszczytem
wystąpienia podczas niedzielnej mszy świętej w słynnym zakopiańskim kościele na Krzeptówkach

KONKURS PLASTYCZNY
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 37 Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pod
hasłem ,,Świat bez przemocy”, który
odbył się w Japonii. Organizatorami byli:
Minister Spraw Zagranicznych Japonii,
Minister Sztuki, Edukacji, Sportu, Nauki
i Technologii oraz Japońska Fundacja na
Rzecz Rozwoju Sztuki. W konkursie tym
brały udział dzieci z ponad 70 krajów

świata. Grupa uczniów z PSP nr 5 pod
kierunkiem
pani
Agnieszki
Lis
przyłączyła się do konkursu by poprzeć
sztukę, szerzyć ideę świata bez wojen,
przemocy, nienawiści i uprzedzeń
rasowych.

Laureatami konkursu zostali Weronika Lis, która zdobyła złoty medal
i Marcin Wojciechowski – brązowy medal.
Gratulujemy zwycięzcom!!!

OGŁOSZENIE
W związku z trwającym właśnie
naborem nowych chórzystów do
chóru „A Vista”, pani Anna Kuczmera
zaprasza wszystkich zainteresowanych śpiewem i muzyką na wstępne „przesłuchania”, mające ujawnić
wokalne predyspozycje kandydata. Mile widziane będą
dzieci i młodzież nie tylko z PSP Nr 5 – chór „A Vista”
otwarty jest dla wszystkich chętnych.

Wywiad z panią Iwoną Sprzęczką
1. Jak podoba się pani praca na nowym
stanowisku?
Jestem zadowolona ze zmiany stanowiska pracy.
Chciałam uczyć przyrody, dlatego ukończyłam
studia podyplomowe i kursy dokształcające. Brałam
udział w wielu szkoleniach i warsztatach
przyrodniczych. Było mi tylko ogromnie przykro
rozstać się z moja klasą III c. Bardzo zżyłam się z
uczniami. Mam nadzieję, że spotykamy się wkrótce
na lekcjach przyrody.
2. Proszę nam powiedzieć na czym polega
różnica pomiędzy nauczaniem klas starszych i młodszych?
Tak naprawdę nie ma wielkich różnic. Praca w kl.
Młodszych wymaga więcej cierpliwości. Pani jest
dla uczniów nie tylko nauczycielem, ale często
druga mamą. Uczniowie w kl. I – II bardziej
otwarcie okazują uczucia jakimi darzą „swoją
panią”. W klasach starszych czas płynie szybciej.
Zmieniają się klasy, lekcje mijają szybko. Minusem jest to, że po każdej lekcji trzeba biec
z dziennikiem do pokoju nauczycielskiego.
3. Czy opracowała pani już metody nauczania nowego przedmiotu?
Tak. Metody pracy są podobne. W klasach młodszych jest więcej metod zabawowych. Nauczyciel stale doskonali swoje metody pracy. Korzystam więc z pomocy i doświadczenia
koleżanek uczących już wiele lat przyrody.
4. Ma pani zainteresowania związane z przedmiotem, którego pani teraz naucza?
Zawsze lubiłam przyrodę. W klasach młodszych prowadziłam „Kółko ekologiczne”. Teraz
tez prowadzę zajęcia ekologiczne „Czym skorupka za młodu nasiąknie, czyli jak pokochać
przyrodę żeby ona pokochała nas”. Poza tym mam małą działkę, na której uprawiam ulubione rośliny.
5. Czy lubi pani gotować?
Bardzo lubię gotować, zwłaszcza gdy moje potrawy szybko znikają z talerzy. Mam 5 – cioosobowąrodzinę (plus pies). Często też piekę ciasta.
6. Jaka muzykę pani preferuje?
Lubię słuchać Michała Bajora i Garou. Coraz częściej słucham także muzyki poważnej. To
chyba nie jest oznaka starzenia się? Ta muzyka uspokaja mnie i relaksuje.
7. Gdzie spędziła pani wakacje?
W czasie wakacji byłam w Niepołomicach. To urocze, małe miasteczko koło Krakowa. Tam
królowa Bona miała swoją letnia rezydencję. Kto lubi spokój, przyrodę (Puszcza Niepołomicka), interesuje się historia Polski powinien odwiedzić Niepołomice.
Dziękujemy za rozmowę

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2007/2008
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych

3 września 2007 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna

24 - 31 grudnia 2007 r.

3. Ferie zimowe:

14 – 26 stycznia 2008 r.:
Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie,
Śląskie, Warmińsko-Mazurskie
21 stycznia - 2 lutego 2008 r.: Podlaskie.
28 stycznia - 9 lutego 2008 r.:
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie,
Małopolskie, Świętokrzyskie,
Wielkopolskie

11 - 23 lutego 2008 r.:
Dolnośląskie, Łódzkie, Mazowieckie,
Opolskie, Zachodniopomorskie
4. Wiosenna przerwa świąteczna

20 - 25 marca 2008r.

5. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej:
a) w szkołach dla dorosłych, w których
10 stycznia 2008 r.
nauka kończy się w semestrze jesiennym
b) dodatkowy termin sprawdzianu
8 kwietnia 2008 r.
w szkołach wymienionych w lit. a
c) w pozostałych szkołach podstawowych
d) dodatkowy termin sprawdzianu
w szkołach wymienionych w lit. c
6. Dni wolne od zajęć
w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy
7. Dodatkowym dniem wolnym od zajęć w
szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy może
być po odpracowaniu:

8 kwietnia 2008 r.
3 czerwca 2008 r.

2 maja 2008 r. i 23 maja 2008 r.
2 listopada 2007 r.

8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych

20 czerwca 2008 r.

9. Ferie letnie

21 czerwca - 31 sierpnia 2007 r.

