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Mikołaju, gdzie mieszkasz i gdzie jest Twoja posiadłość?
Mieszkam w Laponii.
Jak pan spędza święta Bożego Narodzenia?
Najczęściej święta spędzam z elfami i moją kochaną żoną.
Co, Święty Mikołaju jesz, że jesteś taki puszysty?
Ha, ha, ha, ha. Gdy mojej żonki nie ma w domu, to wtedy opycham się świeżutkimi
pączusiami.
Czy lubi pan swoje elfiki i ile jest ich w posiadłości?
Oczywiście, są bardzo pracowite, a jest ich tyle, że zliczyć nie mogę.

„ZIMA”
Lecą śnieżynki małe,
jak srebrny gwiezdny pył.
A wkoło biało, biało,
welony śnieżnej mgły.
Śnieg pada, pada lśniący i biały
Okrywa świerki, ścieżki i skały.
To zima już przyszła do nas!
Przyniosła srebrzyście biały śnieg.
I będzie nas też mrozić do końca
zimowych dni.
Patrycja Dąbrowska kl.V „a”

Zima i śnieżyca
Zima mroźna i biała
swym futerkiem odziała
lasy, pola, ulice
wypuściła śnieżyce.
Płatki gęsto spadają
za kołnierzem w sen zapadają
zakładam szybko rękawice
mam sposób na śnieżyce.
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Gdy oglądałyśmy bajkę o czerwonym reniferze, bardzo nam się spodobała jego
postać. Czy masz takiego w swoim orszaku?
Mam, rzeczywiście jest bardzo wyjątkowy. Gdy rozdaję prezenty, zawsze go
zabieram ze sobą.
A jeśli można spytać, dużo masz reniferów w swoim orszaku?
Oj, tak, mam ich chyba ze 20 i w tym oczywiście Rudolf.
Święty Mikołaju, a nazywasz wszystkie renifery?
Oczywiście. Gdybym nie nazwał każdego z nich, to by mogły się obrazić, są bardzo
humorzaste.
Czy Pani Mikołajowa też rozdaje prezenty?
Nie zawsze, zazwyczaj to ja pełnię ten miły obowiązek.
Dziękujemy za to, że poświęcił nam Pan tyle czasu.
To dla mnie wielka przyjemność.
Wywiad przeprowadziły:
K. Sułek (Vc)
M. Nowakowska (Vc)

ZIMOWE ZABAWY
Kiedy śnieżek wolno prószy,
dzieci zakrywają uszy.
Bardzo szybko się zbiegają,
i na górkę wybiegają,
by pozjeżdżać na saneczkach,
poszusować na narteczkach.
Takie to uciechy dzieci.
Niech ta zima wolno leci!
Monika Dziadura kl. V „a”

Kule toczę po śniegu
bałwana lepie w biegu
marchew twarz mu ozdobi
śnieżyca nam nic nie zrobi.
Erwina Izdebna kl. IVb

Szkolny Klub Europejski ”Top
Ten” przy Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 5 istnieje już od 3
lat i w ciągu tego okresu przewinęło
się przez jego szeregi około 50
osób. Raz były to grupy bardziej
liczne, innym mniej, ale zawsze
Euroentuzjaści.
Wśród głównych celów, jakie stawia sobie Klub, jest zapoznanie młodzieży z historią,
strukturami i tradycją Unii Europejskiej. Oprócz tego realizowanych jest wiele innych
zadań. Kolejne spotkania i zajęcia omawiające poszczególne elementy złożonej struktury
Unii, pozwalają nam lepiej zrozumieć sens i cel istnienia takiego związku, jakim jest
Unia Europejska.
Kiedy zaczynaliśmy pracę, nie wiedzieliśmy za bardzo, jaką drogę obrać, dziś
możemy się pochwalić kilkoma osiągnięciami, wśród nich własna strona Internetową
http://www.sketopten.glt.pl/
W roku 2002 opracowaliśmy Statut, wybraliśmy nazwę dla klubu, zawołanie, logo
i nawiązaliśmy współpracę z kilkoma SKE z innych szkół podstawowych, polegająca na
wymianie doświadczeń, informacji drogą e-mail. Ponadto nasz Klub został
zarejestrowany na stronach Fundacji Schumana oraz portalach anglojęzycznych.
W szkole mamy swoją tablicę, na której dzielimy się informacjami z innymi
uczniami. Prowadzimy różnego rodzaju imprezy: zajęcia otwarte, konkursy, wystawy.
W szkolnej gazetce „Piątka na Piątkę” mamy własna rubrykę, do której sami piszemy
artykuły.
Do stałego harmonogramu szkoły weszła organizacja Europejskiego Dnia Wiosny
w marcu oraz Dni Europy w maju.
W samym roku 2004 zorganizowaliśmy bądź braliśmy udział w następujących
imprezach:
 Pierwszy Dzień Wiosny –Spring Day in Europe
 Dzień Europy – Europe Day
 Konkurs z okazji 50 - lecia nadania miastu Pionki praw miejskich, gdzie zajęliśmy
I miejsce
 Udział w Eurodebacie organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 1
 Zorganizowaliśmy w październiku zajęcia otwarte pt. „Palcem po Grecji”, w ramach
których odbył się konkurs na najlepsza sałatkę grecką oraz inscenizacja mitów
greckich.
 W 2003 rozszerzyliśmy formę zajęć o naukę języka hiszpańskiego.
Obecnie przygotowujemy się do wizyty przygotowawczej w ramach programu
Socrates Comenius 1. Do naszej szkoły 6 grudnia przyjadą przedstawiciele z kilku szkół
europejskich. Będziemy wspólnie dopracowywać projekt, którego roboczy tytuł brzmi
„Bajki – nośnikami języka, kultury i tradycji”. Mamy nadzieję, że spotkanie to będzie
początkiem owocnej współpracy między naszymi szkołami, miastami i państwami
i skorzystają z niej nie tylko nasi uczniowie, ale również społeczność naszego miasta.
Opiekun SKU przy PSP Nr 5
Sylwia Dwojak

Nr
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach

Niech te święta Bożego Narodzenia
przyniosą nam wiele radości,
Niech uśmiech zagości w domach,
Niech ogarnie nas ciepło wigilijnej świecy,
a jej blask zamieni się w żywe iskierki w oczach,
Niech samotność odejdzie w niepamięć,
Niech zima otula nas białym puchem,
jak ciepły koc przy kominku,
Niech bieluteńkie gwiazdeczki
skrzypią wesoło pod naszymi butami
na wieczornym spacerze.
Niech dobry Bóg namaluje
szczęście na naszych
twarzach,
Niech miłość dotyka nas
delikatnie,
lecz bez ustanku,
Niech marzenia płyną
wysoko w górę
i spełniają się...

Redakcja
gazetki szkolnej

