Najpiękniejsze drzewo
Modrzew jest moim ulubionym drzewem. W okolicy, w której mieszkam występuje
niestety niewiele egzemplarzy tego gatunku. A szkoda, bo drzewa te zachwycają swoją
soczystą zielenią, mięciutkimi igiełkami i miniaturowymi szyszkami. Pokrój drzewa
sprawia wrażenie jakbyśmy patrzyli na leśną pannę w delikatnej zielonej sukni.
Modrzew pierwotnie występował w Alpach Centralnych, we wschodnich Sudetach,
w Tatrach i na Niżu Polskim. Został jednak szeroko rozpowszechniony dzięki uprawom
leśnym. Zalicza się on do drzew iglastych, jednak jako jedyny ze swego gatunku
z momentem przyjścia zimy zrzuca igły. Myślę, że warto przyjrzeć mu się bliżej.
Ma smukłą i stożkowatą koronę, która jest regularnie i dość gęsto ugałęziona. Posiada miękkie szpilki długości od dwóch do czterech centymetrów (w zależności od wieku
rośliny). Umieszczone są one w pęczkach po około 30 igieł albo rosną pojedynczo i dość
gęsto. Są koloru jasnozielonego, a od spodu mają dwa podłużne prążki.
Kora drzewa jest początkowo gładka i szarobrunatna, później przechodzi w kolor różówobrunatnty, łuszczy się i jest głęboko spękana. Swoją fakturą trochę przypomina
wyschniętą, spaloną słońcem ziemię. Szyszki są karminowoczerwone, a później ciemnobrunatne. Oblepiają gęsto gałęzie i mniejsze gałązki sprawiając wrażenie jakby to były
nanizane na nitkę niewielkie koraliki.
Modrzew jest drzewem popularnym w polskich parkach i lasach. Sadzi się go również na prywatnych posesjach ze względu na jego reprezentacyjny wygląd. Głównie jednak roślina ta rozpowszechniona jest w Tatrach, gdzie przeważnie tworzy górną granicę
lasu. Ciekawostką jest też fakt, że modrzewie są jednymi z najwyższych drzew w Polsce,
gdyż ich wysokość dochodzi do 80 m.
Podobają mi się te drzewa ze względu na ich prosty wygląd a zarazem oryginalność.
Kiedy tak piszę na temat modrzewi, przypomina mi się las jesienią, jego zapach, szelest
liści pod stopami, a wreszcie nieustająca myśl, że już niedługo przyjdzie zima i wszystkie
te cudowne kolory jesieni zastąpi szarość zimy i śniegu. Ale, na szczęście, dla osób tak
jak ja kochających przyrodę po zimie przychodzi wiosna i wszystkie smutki rozwiewa
delikatny wiosenny powiew wiatru niosący ze sobą zapach budzącej się do życia przyrody. I znów modrzewie zazielenią się miękkimi, zielonymi igiełkami.
No cóż, pozostaje mi więc tylko udać się teraz do lasu, aby nacieszyć się mijającą jesienią i wrześniowym słońcem.
Hanna Wołoszyn
Klasa VI e
12 lat

Cena 1 zł

W tym numerze:
 Pasje naszych nauczycieli.
 Aktualności z życia szkoły.
 Nasza twórczość.

 Konkursy z nagrodami.
Jesienny żart
Klon krwawy i żółta lipa
liście, listeczki sypią.
Zrzuca je ptak lecący,
strąca osa niechcący.
Wiatrowi na płacz się zbiera,
że liście się poniewiera;
chodzi dołem i górą
i zbiera je oburącz,
i płacze nad nimi deszczem,
po gałęziach je mokrych wiesza.
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Opracowanie komputerowe pod kierunkiem Lidii Czyżewskiej

Nic z tego ...Oczywiście.
Potem mówią, że wiatr zrywa liście.
Kazimiera Iłłakowiczówna

Z okazji DEN postanowiliśmy zapytać naszych nauczycieli o ich pasje. Oto co nam
zdradzili.
Banaś Wojciech- Moją pasją są narty, jeżdżę także konno i pływam na żaglach. Bardzo
lubię poezję (choć to niezbyt męskie zajęcie) i oczywiście grzybobranie.

Kl. I-III
I Rozwiąż krzyżówkę
1. Książkowy przyjaciel przyrody

1

2. Twoja babcia wyciąga z niej wodę

2

3. Wczoraj umyłem, jutro.....................

3

4. Nasza ojczyzna

4

5. Założyciel Krakowa

5

6. Kto? Co? To pytania…………

6

7. Jeden z królów polskich. Władysław ………

7

8. Dokarmia leśne zwierzęta

8

HASŁO: .............................................................................................................

II Dokończ zdanie wyrazem utworzonym z krzyżówki
Dzień ……………Narodowej.

Kl. IV-VI
1

2. Popularny statek w czasie odkryć geograficznych

2

Banaś Renata- Lubię narciarstwo.
Banaś Wioletta – Uwielbiam pielęgnować rośliny ozdobne, szczególnie lubię różę i azalię.
Dwojak Sylwia - Pasja... - dość szerokie pojęcie. Czytanie książek, podróże- Chorwacja,
Londyn, góry...
Solecka Maria- Bardzo lubię gotować, piec ciasta i robić przetwory.
Lis Agnieszka - Malowanie. Szczególnie impresjonizm oraz czytanie książek.
Lisowska Dorota - Szczerze? Lubię sobie trochę poleniuchować, szczególnie na łonie natury
(choć nie mam na to zbyt wiele czasu).Interesuje mnie także grafika.
Malinowska Agnieszka – Moją pasją są książki i gotowanie pysznych potraw.
Michał Warchoł- Interesuję się komputerami i sztukami walki. Kiedyś trenowałem karate,
dziś z powodu braku czasu zajmuję się tylko informatyką .
Janduła Marzena- Czytanie książek, szczególnie obyczajowych, teatr.
Borowiecka Elżbieta - Moją pasją bezkonkurencyjnie są książki.
Burchart Marzena - Rodzina i wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy.
Jaśkiewicz Beata - Pasja.. Bardzo lubię literaturę fantastyczną (Andre Norton) oraz gotowanie dań włoskich.
Kozieł Tomasz - Wędkarstwo, czytanie ciekawych książek.
Kuczmera Anna - Bardzo lubię muzykę (szczególnie Jana Sebastiana Bacha), turystykę
i dom.

1. Kiedy rana nie zostanie zdezynfekowana, może dojść

3

3. Inaczej obrady sejmu

4

4. Muzyczny wstęp do opery, baletu

5

5. Program wymiany uczniów państw UE. …COMENIUS
6. Kwiaty, które kładziemy na grobach w Dzień Zmarłych

6
7
8

7. Miejscowość, w której znajdują się Królewskie Źródła
8. Inaczej mądry

HASŁO: .............................................................................................................
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....................

Dzień Edukacji Narodowej

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
19 października w murach naszej szkoły odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Jest to
jedna z tradycji naszej szkoły, a zarazem
święto. Święto nie tylko "pierwszaków",
ale całej szkoły, gdyż nowi uczniowie
stają się w tym dniu prawowitymi
członkami społeczności PSP nr 5 im. Jana
Pawła II w Pionkach.
Witamy w gronie uczniów naszej
"Piątki" nowych kolegów i koleżanki oraz
ich wychowawców

- IA i Ewę Klich:
- IB i Renatę Szewczyk oraz
Anetę Gałkowską
- IC i Iwonę Sprzęczkę
- ID i Irminę Wronę
Życzymy "pierwszakom" sukcesów w nauce i wspaniałych sześciu lat w naszej szkole!

Mamy nadzieję, że wszystkie dni będą tak piękne i radosne jak dzień dzisiejszy - ślubowanie.

Pęczek Maria – Lubię grać na pianinie, szczególnie utwór "Dla Elizy".
Pietrus Katarzyna - Czytanie książek, teatr. Bardzo lubię jeździć na wycieczki rowerowe.
Rudnikowska Anna - Nauka języków obcych, szczególnie niemieckiego. Podróżowanie
do ciekawych, mało popularnych zakątków w Polsce. Lubię przebywać z dziećmi,
uczniami, nie tylko w szkole, ale także na ogniskach i wycieczkach.
Sokołowska Aldona - Dekorowanie wnętrz, różne techniki malarskie, konie. Mój ulubiony koń to arab, Fuma (zblazowana księżniczka )- była championa Polski.
Sztobryn Elżbieta - Moją pasją są książki biograficzne, haftowanie poduszek, serwetek,
obrusów.
Smiechowska Elżbieta - Róże, ładne samochody (Opelki).
Tkaczyk Teresa - Bardzo lubię pielęgnować kwiaty (w doniczkach jak i te w ogródkach).
Zamorska Ewa - Czytanie książek, wyjazdy w polskie góry.
Czyżewska Lidia - Bardzo lubię podróżować, tak w góry jak i nad morze.
Miśkiewicz Marianna - Czytanie wszelkiego rodzaju książek.
Bartosiewicz Marta - Czytanie książek, słuchanie muzyki, dobry film...
Glimasińska Barbara - Słuchać dobrej muzyki oraz interesuję się polityką.
Dąbrowska Ewa - J .angielski i podróże.
Dróżdż Agata - Słuchanie muzyki.
Gałan Marek - Czytanie książek beletrystycznych, film.
Gałkowska Aneta - Uwielbiam przebywać z najbliższymi.
Januszewska Ewa - Czytanie książek (lekkich i przyjemnych).
Hajnrych Wojciech - Turystyka, chodzenie po górach.
Książek Maria - Czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek.
Krupa Monika - Wycieczki na łono natury.
Stolarska Katarzyna - Malowanie dzieł sztuki.
Sprzęczka Iwona - Kwiaty i działka.
Warchoł Izabela - Gotowanie i pieczenie różnych smakołyków.
Wojtaszewska Małgorzata - Podróże (marzenie podróż do Kanady).
Wojdyło Elżbieta - Podróże, czytanie książek (literatura faktu).
Wrona Irmina - Zdecydowanie- czytanie książek.
Ks. Brusik Bogdan - Lubię czytać wszystko, co jest związane z papieżem.
Majcher Jolanta - Praca z dziećmi.
Grabiec Aleksandra - Jedzenie czekolady i czekoladek.
Sekuła Leszek - Sport.
Wójcik Barbara - Podróżowanie (marzenie - podróż dookoła świata).
Szwankowska Mariola - Słuchanie muzyki, polski film.
Szewczyk Renata - Słuchanie muzyki.
Klich Joanna – Bardzo lubię jazdę na nartach.
Rozmowy przeprowadziły:
Katarzyna Mąkosa, Magdalena Murawska i Małgorzata Nowakowska VIc

Nasza Pielgrzymka na Jasną Górę
6 października 2005 roku odbyła się V pielgrzymka
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Nasza
szkoła uczestniczyła w niej po raz trzeci. Do Częstochowy
przybyło ok. 10 tys. dzieci i młodzieży wraz z opiekunami
z 212 szkół z całej Polski. (Do Rodziny należy obecnie 440
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.)
Zaraz po przyjeździe wszyscy otrzymaliśmy plakietki
uczestników pielgrzymki. Następnie poczet sztandarowy
naszej szkoły udał się na Wały, a pozostali na Błonia, aby
tam uczestniczyć w Mszy świętej koncelebrowanej przez ks.
biskupa A. Odzimka oraz ks. biskupa A. Długosza. Uczestniczyło w niej 167 pocztów sztandarowych
szkół (w tym 29 z Mazowsza)
Po Mszy świętej udaliśmy się do kaplicy, w której
znajduje się święty obraz Matki Boskiej Częstochowskiej,
aby pomodlić się i przejść dookoła cudownego obrazu.
Potem nastąpił czas wolny. Spędziliśmy go głównie kupując
pamiątki. Po zakupach obejrzeliśmy koncert zespołu
„Siewcy Lednicy”, który dedykowany był w szczególności
Janowi Pawłowi II. Niestety, czas naglił i o 16.00 wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Do Pionek
wróciliśmy ok. godz. 21.00 zmęczeni, ale szczęśliwi
z uczestnictwa w tak wspaniałej pielgrzymce.

Katarzyna Gordat, kl. VI b uczennica PSP nr 5
w Pionkach

HUMOR Z ZESZYTÓW
Barak, burak, czy jak mu tam to kierunek w sztuce.
Pegazowi zanikły skrzydła w drodze ewolucji i stad mamy konie.
Michał Anioł malował sobie po ścianach kaplicy Sykstyńskiej.
Malarze odrodzenia na swych obrazach czcili piękno ludzi i kobiet.
Reprodukcje obrazu namalował Gierymski.
Przez uderzenia pędzlem malarz uzyskuje smutek na twarzy modelki.
W Krakowie wybudowano ostatnio wiele nowych zabytków.
Telewizja to złodziej czasu, ale ja tego złodzieja lubię.
Najprostszym typem telewizora kolorowego jest telewizor czarno - biały w brązowej
obudowie.
⇒ Radio jest cudownym wynalazkiem, który mogą słuchać ślepi i oglądać głusi.
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Samorząd Uczniowski klas IV-VI
W dniu 18. 10. 2005 r w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI.
W głosowaniu brało udział 292 uczniów z klas IV-VI i 44 nauczycieli pracujących
w naszej szkole.
Wyniki głosowania przedstawiają
się następująco:
⇒ Patryk Drab - 44 głosy
⇒ Katarzyna Boś - 39 głosów
⇒ Hanna Wołoszyn - 37 głosów
⇒ Olga Podsiadła - 36 głosów
⇒ Katarzyna Krawczyk - 32 głosy
⇒ Adam Ferchichi - 31 głosów
⇒ Magda Łukasińska - 29 głosów
⇒ Mikołaj Sygocki - 25 głosów
⇒ Rafał Kobylarczyk - 22 głosy
⇒ Nikodem Dybiński - 15 głosów
⇒ Magda Murawska - 15 głosów
⇒ Agata Zagożdżon - 9 głosów
Oddano 2 głosy nieważne

Dzień Edukacji Narodowej
W czwartek, 13 października bieżącego
roku w naszej szkole odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz trzeciej
rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła II.
Podczas uroczystej akademii dyr W. Banaś
złożył życzenia nauczycielom i pracownikom
szkoły oraz nagrodził pedagogów za
osiągnięcia dydaktyczne i odpowiedzialne
bu-

dowanie procesu wychowawczego dla rozwoju
osobowości ucznia. Potem przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego wręczyli kwiaty i
słodkie co nieco.
Po części oficjalnej nastąpiła część
artystyczna, którą przygotowali uczniowie kl.
Vc i IIIa. Artystom towarzyszył szkolny chór
Avista pod kierunkiem p. Anny Kuczmery.

