POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ ...

Warto wiedzieć…
UKS ,,CHAMPION”

-

Jaką uczelnię Pani skończyła?

-

UMCS

im.

Marii

Skłodowskiej-

Curie

w Lublinie.
-

Co Panią skłoniło do nauczania plastyki?

-

Talent i zainteresowanie.

-

Od kiedy Pani uczy w naszej szkole?

-

Ja uczę od początku istnienia szkoły.

-

Czym dla Pani jest rodzina?

-

Wszystkim.

-

Jaki jest Pani ulubiony kolor?

-

Lubię różne kolory szczególnie pastelowe.

-

Jaki malarz Panią fascynuje?

-

Władysław Podkowiński

-

Jaki jest Pani ulubiony obraz?

-

„Dzieci w ogrodzie”

-

Jakie są Pani ulubione lody?

-

Bakaliowe

-

Jakie są Pani wymarzone wakacje?

-

W Paryżu

-

Czy Pani wyjeżdża na wakacje?

-

Jeszcze nie wiem

-

Jaka jest Pani najlepsza zaleta, a najgorsza wada?

-

Najlepsza zaleta to, że jestem cierpliwa, a najgorsza wada to, że jestem łasa na

Po udziale w około 20 turniejach
w halowej piłce nożnej młodzi zawodnicy UKS ,,CHAMPION” przystąpili
do walki na otwartych boiskach. Ściśle
rzecz ujmując to najstarsi z nich,
chłopcy urodzeni w 1991r. i 1992r. na
wiosnę tego roku przystąpili do rundy
rewanżowej sezonu 2004/2005 w ramach rozgrywek prowadzonych przez
ROZPN w Radomiu. W tym miejscu
warto przypomnieć, że po rundzie jesiennej drużyna trampkarzy młodszych
prowadzona przez Pana Andrzeja Iwanowskiego zajmowała w tabeli rozgrywek II miejsce ze stratą 1 punktu do
zespołu Kozienic, a ich młodsi koledzy
z rocznika 1992, których opiekunem
jest Pan Janusz Frysztak zajmowali IV
lokatę w radomskiej lidze młodzików.
W dotychczas rozegranych spotkaniach nasi zawodnicy uzyskali następujące wyniki:

TRAMPKARZE MŁODSI
ROCZNIK 1991

słodycze.
Dziękujemy za rozmowę
Wywiad przeprowadziły:
Magdalena Murawska i Katarzyna Mąkosa

11 kwietnia z ,,Centrum” Radom 4 : 0
bramki zdobyli: Maciej Wierzbicki -2
i Bartosz Skwira -2
18 kwietnia z ,, Olimpią” Ciepielów 10
:0
br.: M. Wierzbicki -4, Artur Wojciechowski -1, Rafał Jakubowski -1 , Jakub Maj -1,
Mateusz Przychocki -1, Przemysław
Kopycki -1 i B. Skwira -1
25 kwietnia z MG MZKS Kozienice
0:0
2 maja z ,,Sadownikiem” Błędów 5 : 2
br.: P. Kopycki-3, M.Wierzbicki-1 i
Rafał Galec-1

9 maja z KS Warka 0 : 1
16 maja z ,,Bronią” Radom 6 : 1
br.: P. Kopycki-2, M. Wierzbicki-2 i Gabriel Sot-2
23 maja z ,,Zodiakiem” Sucha 1 : 0
br.: G. Sot-1
30 maja ze ,,Zwolenianką” Zwoleń 1 : 1
br.: M. Wierzbicki -1

MŁODZICY ROCZNIK 1992
11 kwietnia z ,,Viki” Radom 0 : 2
18 kwietnia z ,,Radomiakiem” Radom
1:3
25 kwietnia z ,,Liderem” Lipsko 0 : 3
9 maja z MG MZKS Kozienice 2 : 0
16 maja z LUKS Ruda Wielka 2 : 3
23 maja z LUKS Jedlnia Letnisko 4 : 3
30 maja z UKS ,,Jastrząb” Głowaczów
0:5
O końcowych wynikach i miejscach
w tabeli obu naszych drużyn poinformujemy Was w kolejnym numerze naszej
gazetki.
Przed chłopcami następny sezon, którego jednym z najważniejszych elementów jest obóz sportowy w Zajeździe
,,Zimna Woda” koło Łukowa, który odbędzie się w dniach od 30.07.2005r. do
13.08.2005r. Weźmie w nim udział 46
chłopców,
zawodników
UKS
,,CHAMPION”.
Myślimy, że poprzez ciężką pracę treningową w czasie obozu błysną oni formą
sportową w nowych rozgrywkach sezonu
2005/2006.

ŻYCZYMY IM TEGO !!!

KRZYŻÓWKA DLA KLAS I - III
1
2
3
4
5
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyznaczają kąpielisko.
Rozbijają się o brzeg.
Rybacka łajba.
Nie mewy.
Pływają w morzu.
Morski drapieżnik.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach
Cena 1 zł

HASŁO

W tym numerze:
KRZYŻÓWKA DLA KLAS IV - VI
1.

1

2.

2

3.

3

4.

4
5

5.

6

6.
7.

7
8

8.

9

9.
10.
11.
12.
13.

14

14.

10
11
12
13

„Śpiąca” góra.
Górski wiatr.
Zimowa stolica.
Górska sosna.
Pobili się nimi górale.
Pomocnik bacy.
Góralski przysmak.
Narciarski.
Podhalański język.
Zakopiański deptak.
Alpejska.
Po drodze na Kasprowy.
Dzielimy z nimi Tatry.
Janosik.

HASŁO:

 Wywiad z p. Dorotą Lisowską.
 Ciekawostki z życia szkoły.
 Nasza Twórczość.
 Konkursy z nagrodami.
i wiele innych ciekawych informacji.

„Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenia,
Za twą miłość matczyną nigdy nie zachwianą
Mogę tylko twą szyję otoczyć ramieniem
I szepnąć ci do ucha: Dziękuję ci, mamo.”

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....................

„Do matki” Wanda Grodzieńska

Z życia szkoły
Wieczorek poetycki
Dnia 12 maja 2005 roku odbył się w PSP nr 5
w Pionkach wieczór poetycki poświęcony
twórczości Jana Pawła II. Uczniowie z klas: 4b,
4c, 6d recytowali utwory patrona naszej szkoły.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze,
której towarzyszyła zaduma i refleksja nad życiem
i twórczością
papieżaPolaka.
Oddając
cześć
Ojcu
Świętemu, uczniowie wspólnie z nauczycielami
odśpiewali ulubione pieśni Jana Pawła II, a
następnie w kąciku patrona złożyli kwiaty i zapalili
znicze.

Dzień Europy
9 maja 1950 r. minister spraw
zagranicznych Francji Robert
Schuman wraz ze swoim
współpracownikiem
Jeanem
Monnetem
zaprezentował
program stworzenia wspólnej
polityki Francji i RFN dotyczącej
koordynacji produkcji węgla i
stali (tzw. plan Schumana). Plan
połączenia podstawowych gałęzi
przemysłu Francji i RFN przyczynił się do
powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, co z kolei zapoczątkowało integrację
europejską. Na pamiątkę tego wydarzenia, które doprowadziło do tego, czym jest dzisiaj
Unia Europejska, postanowiono uznać dzień
9 maja za Dzień Europy w systemie państw Unii
Europejskiej. Zadaniem tego święta jest
popularyzacja idei jedności europejskiej na
różnych imprezach i festiwalach towarzyszących
temu świętu.
W naszej szkole członkowie Szkolnego Klubu
Europejskiego przygotowali 15 tradycyjnych
potraw z różnych krajów wspólnoty europejskiej.
Wszystkie potrawy cieszyły się ogromnym
powodzeniem, ale najbardziej czeski knedliczki...

II SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
18 maja 2005 r. odbył się w naszej szkole II Szkolny Konkurs Recytatorski poświecony poezji papieża, Jana Pawła II. Uczestniczyło w nim 16 recytatorów z klas IVI szkół podstawowych oraz 6 z Publicznego Gimnazjum nr 1. Przed rozpoczęciem konkursu przedstawiciele wszystkich obecnych szkół zapalili znicze przy kąciku patrona, Jana Pawła II- to dzień 85 rocznicy urodzin niedawno zmarłego papieża. Podczas konkursu
uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom przygotowanych recytacji i wykazali
wspaniałą interpretację, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny.
Jurry w składzie:
Barbara Wójcik
Izabela Warchoł
Ewa Zamorska
po przesłuchaniu wszystkich uczniów
prezentujących się w trzech koncertach:
⇒ dla klas I-III,
⇒ dla klas IV-VI,
⇒ dla klas gimnazjalnych postanowiło przyznać nagrody (I miejsca)
dla:

1. Kaliny Szewczyk (PSP nr 1),
2. Anny Pindakiewicz (PSP nr 1),
3. Oskara Szewczyka (PSP nr 1),
4. Justyny Jasik (PG nr 1)
5. oraz nagrodę II stopnia dla Agaty Zagożdżon (PSP nr 5),
nagrody III stopnia nie przyznano, a także wyróżnienia dla następujących recytatorów:

1. Ewy Siweckiej (PSP nr 5),
2. Barbary Stępień ( PSP nr 1),
3. Aleksandry Grabowskiej (PSP nr 5),
4. Martyny Panek (PSP nr5),
5. Blanki Lisowskiej (PG nr 1),
6. Magdaleny Sprzęczki (PG nr 1).

DESZCZ
Chmur dużo się zebrało
I niebo pociemniało.
Wiatr zaczął mocno wiać,
Na gałęziach drzew grać.
Wtem z nieba spłynął deszcz,
Olbrzymich kropli deszcz.
Ulewa trwała długi czas
I zmieniła wokół świat.
Po deszczu słońce świeci znów,
a na niebie kolorowej tęczy łuk.
Adam Solecki kl. VIf
W wakacje wyjadę
w leśną ciszę,
gdzie strumyk do snu
mnie ukołysze.
Na polanie
namiot rozstawimy,
przy dźwiękach gitary
się zabawimy.
Będę słuchać świerszcza
rankiem w trawie,
po powrocie miejsce
to rozsławię.
I opowiem
jak odpoczęłam latem,
jak biegałam ścieżką
z leśnym kwiatem.
Erwina Izdebna kl. IVb

Klasa - IV b integracyjna
Wrzesień roku 2004 był inauguracją nie tylko roku szkolnego, ale także kolejnej klasy
o charakterze integracyjnym.
Wychowawcami klasy są p. Lidia Czyżewska i p. Elżbieta Wojdyło. Klasa liczy 17
uczniów, w tym 4 z orzeczeniami z PP-P o potrzebie kształcenia programem szkoły specjalnej.
Grupa dzieci tworzących zespól klasowy na bazie dwóch klas III bardzo szybko zintegrowała się. Dzieci dobrze czują się wśród swoich koleżanek i kolegów. Chętnie pomagają sobie nawzajem.
Podczas jednostek lekcyjnych uczniom z orzeczeniami pomaga p. Elżbieta Wojdyło
pełniąca rolę nauczyciela wspomagającego Posiada ona kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki. Dodatkowo uczniowie uczęszczają na zespół korekcyjno-kompensacyjny
i zajęcia rewalidacyjne. Zajęcia te mają na celu ćwiczenie funkcji najgłębiej zaburzonych
i najsłabiej opanowanych umiejętności. Łączy się ćwiczenia funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji bardziej sprawnych, aby utworzyć właściwe mechanizmy kompensacyjne.
Uczniowie korzystają też z pomocy PP-P oraz pedagoga szkolnego.
Utworzenie klasy integracyjnej przynosi korzyści nie tylko dzieciom z orzeczeniami,
ale również innym członkom zespołu klasowego. Uczy je szacunku do innego człowieka,
jego ułomności, niesprawności, uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka.
Właściwe pokierowanie aktywnością dzieci, wykorzystanie owej aktywności dla celów społecznie użytecznych daje dobre wyniki wychowawcze.
Opracowały:
mgr Lidia Czyżewska
mgr Elżbieta Wojdyło

