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 Wiosna to szczególna pora roku. Przyroda budzi się do 

życia, kwiatki kwitną, ptaszęta śpiewają. W ludzi też wstępuje 

nowa energia, przybywa w nich optymizmu, wiary we własne 

możliwości. Zaczynamy planować, stawiać przed sobą nowe 

wyzwania. Nauczyciel też człowiek, więc postanowiliśmy z 

niektórymi z naszych pedagogów przeprowadzić krótkie, 

wiosenne rozmowy. Macie chęć, to poczytajcie! 

 

 

Rozmowa z Panią Beatą Kubiszewską 

nauczycielem matematyki 

  
Czy lubi Pani wiosnę?Dlaczego? 

Tak lubię, ponieważ uwielbiam obserwować, jak wszystko budzi się do życia, 

wszystko rośnie, kwitną drzewa, krzewy oraz zieleń ma intensywną barwę. 

 

Po czym rozpoznaje Pani, że nadeszła wiosna? 

Śnieg topnieje, dzień jest dłuższy, robi się słonecznie i ciepło oraz przylatują ptaki, 

które rano, gdy wychodzę, śpiewają pięknie. 

 

Czy uprawia Pani jakieś wiosenne sporty? 

Próbuje zmotywować się do systematycznego biegania, jednak jest to trudne, ale 

czasami uda mi się przebiec kilka kilometrów. 

 

Czy oddaje się Pani typowo wiosennym zajęciom? 

Dla mnie wiosna to początek prac w ogródku. W tym czasie sadzę nowe drzewka, 

krzewy i byliny. 

 

Czy pamięta Pani jakieś zabawy z dzieciństwa, gdy zaczynało się robić ciepło? 

Tak, oczywiście że pamiętam. Gdy byłam mała, bawiłam się w berka, chowanego, 

grałam w gumę, kręciłam hula hop, grałam te w piłkę nożną. 

 
Jan Jerzewski kl. 5b 

Pan Jarosław Wróblewski nauczyciel - katecheta 

 
Czy nie sądzi Pan, że wiosna to najpiękniejsza pora roku? 

Oczywiście, że tak. Wiosna to zdecydowanie najpiękniejsza pora roku. 

 

Z czym kojarzy się Panu wiosna? 

Wiosna kojarzy mi się z przyrodą, która budzi się do życia, z kolorowymi 

kwiatami, młodymi listkami, ze słońcem, z ciepłem... 



 

Jakie uczucia budzi u Pana ta pora roku? 

Radość, zadowolenie, na wiosnę dostaję jakby nowej energii do pracy. 

 

21 marca to Dzień Wagarowicza, czy Pan kiedyś wagarował? ;) 

Szczerze mówiąc, to zdarzały się takie sytuacje. Któregoś dnia z całą klasą 

pojechaliśmy na wagary nad morze. Nauczyciele nie byli zadowoleni. 

 

Czy widział już Pan pierwsze oznaki wiosny? Jeśli tak, to jakie? 

Pewnie, że tak: pierwsze kwiaty - krokusy i przebiśniegi, młode listki na 

drzewach, i przede wszystkim ciepłe dni! 
Maria Kwapisz   kl.5 B 

 

 

Rozmowa z Piotrem Ceranowskim -Panem od Informatyki 
 

Jak się Pan dzisiaj czuje? 

Dzisiaj tak sobie, ale wczoraj czułem się świetnie jak było 20 stopni ciepła. 

 

Czy dokucza Panu alergia? Jeśli tak, to jak Pan zapobiega jej przejawom? 

Tak, w maju zazwyczaj mam podrażnione oczy. Nie ma na to lekarstwa. 

 

Czy ma Pan ogród? Jeśli tak, to czy zauważył Pan pierwsze oznaki wiosny? 

Tak, mam spory ogródek. Pierwsze wiosenne kwiaty już dawno w nim wyrosły i 

w ogródku jest kolorowo. 

 

Czy w związku z wiosną przechodzi Pan na jakąś dietę? 

Tak, ograniczam słodycze, które bardzo lubię. 

 

 Czy robi Pan w swoim domu wiosenne porządki? 

Robię, bo po długiej zimie jest to konieczne. 

 

Dziękuje za wywiad. 

Ja również. 
                                                                     Duszan Parol kl. 5b 

 

 Wywiad  z Panią Jolantą Walewską -nauczycielem historii 

 

Czy lubi Pani wiosnę? 

Bardzo ją lubię. Czekałam na nią w tym roku szczególnie. 

 

Czy wiosną lubi Pani chodzić na spacery? 

Tak, bardzo lubię. Chodzę z moim psem, staram się spacerować codziennie. 

 

Co Pani lubi robić wiosną? 

Uwielbiam chodzić na długie spacery, jeździć nad morze oraz wąchać kwiatki. 



 

Jakie są Pani ulubione kwiaty? 

Tulipany. 

 

Czy planuje Pani wiosenną wycieczkę? 

Tak, planuję wycieczkę nad morze. 

 

Czy ma pani swój własny ogródek? 

Tak. 

 

Co kojarzy się pani z wiosną? 

Świergotanie ptaków. 
 

Czy wiosna panią inspiruje? 

Tak , daje mi kopa do działania. 
 

Czy pamięta pani ciekawe wydarzenie związane z pierwszym dniem wiosny? 

Zawsze jak byłam w szkole uciekałam z lekcji. 

 

Bardzo dziękuję za wywiad . 

 
Wiktoria Wąsicka kl. 5c 

 

                      Wywiad z panią Anią Wolikowską – nauczycielem 

przyrody 

 
 

 

Czy lubi pani wiosnę? 

Bardzo! Moim zdaniem to najpiękniejsza pora roku. 

 

W jaki sposób przygotowuje się pani do wiosny? 

Po pierwsze: odchudzam się. Po drugie: częściej chodzę na basen. Po trzecie: 

porządkuje ogródek. 

 

A jaka jest pani ulubiona pora roku? 

Właśnie wiosna! Mimo to,  że w wakacje jest bardziej  słonecznie, to właśnie wiosna, 

bo jest tak zielono! 

 

Czy poza nauczaniem przyrody uprawia pani jakieś hobby? 

Tak. Zajmuję się ogrodem i uwielbiam czytać książki! 

 

Jaki jest pani ulubiony kolor? 

Zdecydowanie czarny. 

 



Słyszałam, że wraz z swoją klasą wygrała Pani konkurs. Czy cieszy się Pani z 

sukcesu klasy 6d? 

Bardzo. Jestem z nich bardzo dumna. 

 

Jakby miałaby pani w skali 1-6 ocenić wiosnę, to jaką miałaby ocenę z przyrody?    

Na pięć, ponieważ czasami pogoda jest nie taka, jaką bym chciała. Bo na wiosnę 

pogoda jest zmienna! 

 

Dziękuję za rozmowę. 
Weronika Bytomska kl. 5c 

 

 

Wywiad przeprowadzony z nauczycielem WF-u Danielem 

Orzechowskim 
 

Witam, czy mógł bym przeprowadzić z Panem wywiad na temat wiosny? 

Tak oczywiście. 

 

Pierwsze pytanie. Jaka jest Pana ulubiona pora roku? 

Moją ulubioną porą roku jest lato. 

 

Czy może Pan ułożyć od 1 do 4 pory roku, które lubi Pan najbardziej? 

Pierwsze lato, druga wiosna, trzecia jesień, a czwarta zima. 

 

Jakie oznaki wskazują według Pana, że nadchodzi wiosna? 

Coraz dłuższy dzień i wyższe temperatury. 

 

Jakie czynności lubi Pan wykonywać  najbardziej we wiosenne weekendy? 

Bardzo lubię jeździć na rowerze, w związku z tym uwielbiam wycieczki rowerowe. 

 

W jakie sporty najchętniej uprawia Pan na wiosnę? 

Gram  koszykówkę oraz bardzo chętnie uprawiam kolarstwo. 

 

Dlaczego akurat te dyscypliny cieszą się u Pana powodzeniem właśnie na wiosnę? 

Ze względu na pogodę. Lubię spędzać czas na świeżym powietrzu, a żeby ćwiczyć 

kolarstwo, należy trenować w plenerze, najlepiej na trasach rowerowych. 

Koszykówka na boisku szkolnym też „smakuje” lepiej niż w hali. 

 

Dziękuję za rozmowę!. 

Ja również. 
Kacper Nosal 5B 

 

 

 



Debiuty literackie 

Wiosna 

          
Miałczą kotki wierzbowe 

kracze na rzece kra, 

że ta zima marznąca           

już za długo tu trwa… 

 

Wypuściły na zwiady 

drzewa pączki zielone –  

drżące z zimna na wietrze  

są słoneczka spragnione. 

 

Przebiśniegi swe główki 

przekrzywiają zdziwione, 

że wśród kwiecia różnego  

są dziś osamotnione. 

 

Trawa pragnie koloru, 

więc krokusy zaprosiła 

i dywanik żółciutki 

bardzo zwinnie uwiła. 

 

A na niebie od rana  

klucze kaczek, żurawi…- 

może taka „wycieczka” 

ciepły wietrzyk nam sprawi. 

 

A ja chciałabym nareszcie  

zrzucić kurtkę puchową  

i na spacer do lasu  

ruszyć już z gołą głową!  

                                                                                                                   Kacper Znajdek kl. Ve 



                                             

 

Światowy Dzień Książki obchodzony jest 23 kwietnia.  Dwudziesty trzeci kwietnia to 

szczególna data w historii literatury światowej – rocznica urodzin lub śmierci takich pisarzy jak: 

Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Vladimir Nabokov. Tego dnia kobiety obdarowywano, 

zgodnie z tradycją, czerwonymi różami – miał to być symbol krwi smoka, którego pokonał św. 

Jerzy. Mężczyźni zaś otrzymywali od pań książki .Tego dnia każdy musi przeczytać choć jedną 

krótką książkę. 

JA zachęcam do przeczytania książki pt. „Chowańce”. Autorami książki są Adam Jay 

Epstein i Andrew Jacobson. Jest to opowieść pełna przygód i magii, która wprowadzi Was w świat  

Aldwyna, Skylar i Gilberta. Trójka Chowańców przeżywa wspaniałe przygody razem z 

czarodziejami, którzy ich wybrali. Moim zdaniem opowieść ta zasługuje na miano najlepszej i 

najciekawszej. Zachęcam do czytania. 

                                                                                                Konstancja Kloskowska kl. IV e 

 

 

 



 

RECENZJA KSIĄŻKI 
 

 

    W poszukiwaniu informacji na temat ulubionych sportowców, idoli i sław, można natrafić 

w księgarniach na ogromną ilość pozycji książkowych. Przyciągają kolorowymi okładkami, 

krzykliwymi tytułami i znanymi twarzami na zdjęciach. Bardzo modne są ostatnio biografie 

piłkarskie, do których można zaliczyć niesamowicie dopracowaną i wciągającą książkę, 

opowiadającą o krętej ścieżce życia znanego i uwielbianego Leo Messiego.  

    Jeżeli ktoś pragnie odnaleźć ciekawostki z życia piłkarza, to znajdzie w tej książce te, o 

których nigdzie wcześniej nie udało się mu przeczytać. Frajdę sprawia odkrywanie takich nowinek. 

    Ważnymi wątkami poruszanymi  książce są oprócz działalności w FC Barcelona sytuacje z życia 

prywatnego. Wspomniane są pierwsze rozgrywane mecze, przyjaźnie, pierwsza wizyta w 

Barcelonie, jak i fakt zostania ojcem przez Messiego. Wszystkie te zdarzenia przedstawiane są 

niezwykle ciekawie i bardzo wciągają czytelnika. 

   Za plus tej pozycji książkowej uważam ogromną liczbę dobrej jakości zdjęć Messiego. Dotyczą 

one młodości piłkarza, czasów szkolnych, momentów z klubu i boiska, niemal każda chwila życia 

została zatrzymana w kadrze. 

   Jedyną wadą, którą mogę zarzucić tej publikacji, to zdania źle zbudowane gramatycznie, 

szczególnie w podpisach u dołu zdjęć. Myślę, że są to błędy popełnione przy tłumaczeniu z obcego 

języka. Opis zdjęć jest bardzo obrazowy, jakby specjalnie kierowany do dzieci. 

    Ta książka może być wspaniałym prezentem dla starszych i młodszych miłośników piłki 

nożnej jak i samego Messiego. Bardzo ładnie wydana, w twardej oprawie i trwale szyta jest dobrą 

inwestycją. Okładka przyciąga spojrzenia i zachęca do lektury, jak i ja to czynię. 

Dodatkowo dochód ze sprzedaży książki zostanie przeznaczony na działalność Fundacji Leo 

Messiego, wspierającej finansowo tysiące ubogich dzieci z całego świata. Kupując książkę możesz 

odkryć swój "złoty bilet", który stanie się przepustką do spotkania z samym Leo Messim.                                   

  

"Messi. Uwierz w siebie" 

Wydawnictwo SQN 2014 rok 

Autor: Martin Casullo 

Kacper Znajdek,  kl. Ve 



Sprawozdanie z apelu ,,Dnia Ziemi'' 

pt. ,,Palący temat ¨C niska emisja” 

 

             22 kwietnia 2016 roku odbył się apel z okazji ,,Dnia Ziemi'' pt. ,,Palący temat ¨C niska 

emisja” zorganizowany na holu  głównym w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami  

Integracyjnymi w Słupsku przy  ul. Hubalczyków 8. Świętowaliśmy go zupełnie inaczej niż w 

ubiegłych latach. Był on o wiele ciekawszy niż rok czy dwa lata temu. W apelu wzięli udział 

uczniowie klas I ¨C VI, którzy w swoich kategoriach wiekowych przygotowali występy na temat 

dbania o środowisko naturalne. Apel dla klas młodszych odbył się w godzina 11
35

 ¨C 12
20

,  zaś dla 

klas starszych od godziny 10
40

 do 11
25

. 

             Program tego dnia był bardzo urozmaicony. Głównym celem było pokazanie nam, że 

szanując zieleń i całe środowisko naturalne możemy odżywiać się zdrowo. Na wstępie uczniowie 

przywitali wszystkich uczniów krótką informacją o Dniu Ziemi. Następnie Pani Wolikowska 

podziękowała wszystkim klasom za ukazaną w poprzedzających dniach szeroką wiedzę na temat 

ekologii, podczas przeprowadzonego Turnieju ekologicznego i wspaniałe występy. Szczególne 

podziękowanie dostało jury, które miało wielki problem z wyłonieniem najlepszych.  Po burzliwej 

debacie naszego jury ogłoszono wyniki turnieju ekologicznego i zaprezentowano zwycięzców, 

którzy swoje zdolności artystyczno ¨C muzyczne pokazali całej naszej społeczności szkolnej. 

Najlepszymi okazały się klasy: 

w klasach pierwszych zwyciężyła klasa I ,,D'', która wyrecytowała wiersz o Ziemi 

w klasach drugich najlepsza okazała się klasa II ,,E'' po zaśpiewaniu pięknej piosenki ekologicznej 

w zielonych strojach 

 w klasach trzecich zwyciężyło drzewko ekologiczne klasy III ,,A'' 

czwarte klasy zaprezentowały scenkę pt. ,,Palący temat ¨C niska emisja”, w której wygrała klasa 

IV ,,D'' 

w piątej klasie zaprezentowano reklamę czystego powietrza, a wygrała klasa V ,, B '', która nie 

pojawiła się na apelu, więc drugie zamiast ich weszła klasa V ,,E'', która zajęła II miejsce 

ostatnie klasy naszej klasy czyli klasy VI wykonały  prezentacje 

multimedialną, w której wygrała klasa VI ,,C'' 



  Panie od przyrody rozdały nagrody za największą liczbę makulatury przyniesionej do 

naszej szkoły. Z osobna podziękowano każdej klasie za udział w akcji ,,Ratujemy nasze powietrze'', 

w której można było przynieść sadzonki roślin,  zasadzone później na terenie naszej szkoły. 

          Na sam koniec imprezy przypomniano o trwającej akcji, w której piszemy listy do Matki 

Ziemi. Najpiękniejsze listy napisane przez naszych uczniów zastaną umieszczone w galerii prac 

naszej szkoły. Zaproszono również naszych uczniów na dyskotekę dla klas IV- VI, w której biletem 

wstępu będzie paczka makulatury, która odbyła  się  o godzinie 17
00

 ¨C 18
30

  22 kwietnia. 

Julia Micha©owska 

 

  Oto jeden list do Ziemi napisany przez uczennicę kl. IV a 

 

                                      Słupsk 20.04.2016r. 

                             Kochana Ziemio! 

 

    W tych czasach ludzie nie dbają o Ciebie. Wyrzucają śmieci wszędzie gdzie popadnie – w 

lasach, łąkach, miastach. Ludzie budują fabryki, przez które ulatniają się dymy. Powodują one, że 

powietrze jest zanieczyszczone.  

Segregacja jest ważna, lecz ludzie tego nie robią. Powoduje to zanieczyszczenie powietrza, a 

także pożary w lasach. 

    Przepraszam Cię, że przez nas chorujesz i wszyscy postaramy się  to zmienić. 

                                                                                             Dominika Kolman 

                                                                                                    Kl. IVa    

 

 P.S Wszystkiego najlepszego z okazji Twojego święta. 

 

                                                       

 

 

 



Dzień Czekolady 

 

 

 

 Dzień czekolady przypada na 12 kwietnia. Dorośli i dzieci w ten dzień rozkoszują się 

czekoladowymi smakołykami. 

Czekoladą najpierw rozkoszowali się Aztekowie i Majowie w postaci napoju. Następnie Krzysztof 

Kolumb XV w. przywiózł do Europy ziarna kakaowca. Później w Niemczech powstała pierwsza 

tabliczka czekolady. 

 Badania wskazują, że substancje zawarte w czekoladzie pozytywnie wpływają na układ 

krążenia i pracę mózgu. Nie zapominajmy również o pozytywnym humorze spowodowanym przez 

ten smakołyk. Jednak czekolada ma również swoje wady- spożywana w nadmiarze może 

powodować otyłość oraz próchnicę. 

Smakołyk ten występuję w wielu formach np. w postaci lodów batoników, ciastek, tortów, mydła, 

piwa itd. Z czekolady można także przygotować kąpiele, masaże i wiele, wiele więcej. 

 W naszej szkole z okazji Dnia Czekolady zorganizowano taneczną przerwę, na której 

wszyscy uczniowie mogli zatańczyć taniec do czekoladowej piosenki i spróbować pysznych 

smakołyków. Uczniowie uważają, że przerwa 12 kwietnia jest fantastyczna 

Inez Studzińska 

VI B 

 
 


