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Źródło elementów graficznych oraz zdjęć: Internet oraz zasoby własne redakcji „Piątaka” i SP5 
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Słodka pokusa 

 
  

Właściwie to chyba wszyscy lubimy słodycze. Bez względu na płeć czy 

wiek. I każdy, kto je spożywa, z pewnością wiele razy słyszał komunikat o ich 

szkodliwości, jeśli spożywamy słodkości w nadmiarze. Możemy śmiało założyć, 

iż uczeń każdej klasy słyszał do tej pory częste komunikaty w mediach lub 

wypowiedzi z ust wychowawców i rodziców, że  jedzenie smakołyków typu 

cukierki, batoniki czy ciasta z pysznym kremem czekoladowym sprzyja  otyłości, 

która z kolei jest przyczyną innych chorób bądź prowadzi do próchnicy zębów. 

Wiemy, a jednak... 
 W dniach 12- 15 marca przeprowadzaliśmy z uczniami naszej szkoły sondę na 

temat spożywania przez dzieci słodyczy. Wszyscy zapytani z chęcią i pewnością siebie 

odpowiadali na zadane przez nas pytania. W sumie przepytaliśmy 20 osób. Byli to 

przedstawiciele uczniów z klas od 1 do 6.  

Trzech chłopców: Szymon, Łukasz i Michał z klasy 2D jako jedyni z zapytanych 

odpowiedzieli, że NIE LUBIĄ słodyczy ze względu na ich szkodliwość. Za to 

wielkimi miłośniczkami słodyczy okazały się trzy uczennice klasy 1B; Karolina, 

Michalina i Zuzia. 

Zacytuję wypowiedź jednej z dziewczynek : 

,,KOCHAM słodycze, a szczególnie żelki. Wiem, że są niezdrowe, ale i tak będę je 

jeść!!!.” 

Uczniowie klas starszych również okazali się fanami, a niektórzy nawet fanatykami 

słodyczy.  

 Większość uczestników ankiety zapytanych o ulubione słodycze wskazywało  

ŻELKI, na drugim miejscu były cukierki, później lody i czekolada. 

 Dowiedzieliśmy się również, że słodycze najczęściej są nam kupowane są przez 

rodziców i dziadków, niektóre osoby kupują je same, ale znacznie rzadziej. Na terenie 

szkoły słodycze kupujemy sporadycznie, raczej są nam podawane przez krewnych 

jako dodatek do drugiego śniadania. Wszystkie zapytane osoby wiedzą o szkodliwości 

spożywania  słodyczy  w nadmiarze, jednakże nie zniechęca ich ten fakt. Większość 

uczniów naszej szkoły je słodycze codziennie, niektórzy nawet kilka razy dziennie. Są 



również tacy, którzy jedzą słodycze 2 razy w tygodniu. Niestety, tego nie możemy 

pochwalić, ale też nikt nie może temu przeciwdziałać, jeśli dziecko samo nie ma 

świadomości, że szkodzi swemu zdrowiu. Dlatego tak często mówi się o potrzebie 

zdrowego, racjonalnego odżywiania się, choćby na godzinach wychowawczych w 

szkole. 

 Z ankiety można wywnioskować, że większość uczniów naszej szkoły uwielbia 

słodycze i mimo ich szkodliwości, spożywa je w dużych ilościach. Ale tu uwaga! Z 

dumą możemy też oznajmić, że w naszej szkole znajdują się dzieci, które jedzą 

słodycze z umiarem, a nawet  nie jedzą ich w ogóle. 

 Przeprowadzona przez nas sonda nie miała zniechęcić dzieci do słodyczy, ponieważ 

to, co zakazane, kusi jeszcze bardziej. Na nic się zdadzą zakazy sprzedaży na terenie 

szkół, bo dostęp do tych smakołyków jest bardzo prosty. My też je lubimy, aczkolwiek 

zachęcamy do rozważnego spożywania słodkości, bo konsekwencje łakomstwa mogą 

mieć w przyszłości bardzo przykre skutki. Zamiast batonika polecamy pyszne 

jabłuszka, zamiast lepkiego ciasta- kawałek słodziutkiej marchewki.  
 

                                                             Sondę przeprowadzili : 

Maria Kwapisz i Jan Jerzewski  Kl. 5B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziemia w Twoich rękach... 
Międzynarodowy Dzień Ziemi pierwszy raz obchodzony był w Stanach Zjednoczonych 22 

kwietnia 1970 roku. W ten sposób ludzie chcieli wyrazić protest przeciwko niszczeniu 

otaczającego ich środowiska. Obecnie w tym dniu społeczność z całego świata sprząta śmieci 

w ze swoich okolic. 
 

Spotkałam matkę Ziemię. 
Słońce w dzień ja grzeje, 
a w nocy Księżyc ją wita, 
Lecz boi się jej dotykać. 

Bo wszędzie sterty śmieci, 
i nic nie robią dzieci, dorośli i starzy, 

a każdy z nich marzy 
o czystym morzu i plaży. 

Więc składam ekologiczny meldunek. 
Matka Ziemia wzywa na ratunek! 

    



Zasadą działania recyklingu jest wykorzystanie materiałów odpadowych, nakładów na ich 

przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne. Służą do ich wytworzenia oraz do 

ich późniejszego przetworzenia. 

W naszej szkole w związku z obchodami Dnia Ziemi co roku jest organizowany apel 

składający się z montażu słowno- muzycznego. Autorkami tych spektakli  są panie od 

przyrody: Anna Wolikowska i Edyta Ozdoba we współpracy z panią Karoliną Machuttą- 

Gałązką. Występują w nich uczniowie z różnych klas. Po apelu każda klasa otrzymuje worki 

do segregacji odpadów. Zbieramy w nie śmieci z  okolic szkoły. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Lasu. 
 

Święto obchodzone 21 marca, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji 

Narodów Zjednoczonych 28 listopada 2012 roku. Obchody tego dnia mają na celu 

uświadomić ludziom znaczenia lasów dla gospodarki człowieka. Lasy pełnią bardzo ważną 

funkcję. Niestety, nagminnie są niszczone. Lasy to główne źródła tlenu na Ziemi. Rośliny 

wytwarzają tlen w procesie fotosyntezy, podczas którego pobierają dwutlenek węgla z 

powietrza. To właśnie dzięki roślinom i ich zdolności do wytwarzania tlenu mogło dojść do 

powstania i rozwoju organizmów zwierzęcych, wymagających tego gazu do życia. 

 

Zwierzęta objęte ochroną w Polsce: 

 

Ryś – to największy dziki kot żyjący w Europie. 

Żubr – Jest największym dzikim ssakiem lądowym w Europie. 

Wilk – to drugi co do wielkości drapieżnik w Europie. 

Świstak – jest roślinożernym gryzoniem. 

Kozica – to najbardziej charakterystyczny gatunek fauny tatrzańskiej. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Słońca 
 

Święto obchodzone 19 marca, zostało ustanowione 2000 roku przez National Aeronautics and 

Space Administration i Europejską Agencję Kosmiczną. Obchody tego dnia mają na celu 

pokazanie wiedzy o słońcu i jego wpływie na życie na ziemi. Odbywają się głównie w USA. 

Słońce to gwiazda centralna Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia oraz  inne 

planety tego układu. Gwiazda składa się z gorącej plazmy utrzymywanej przez grawitację i 

kształtowanej przez pole magnetyczne. 
 

 

 

Międzynarodowy Dzień Wody 

Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  22 grudnia 1992, obchodzone 

corocznie 22 marca. 

Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992  w Rio de Janeiro w Brazylii, w 

ramach Agendy 21. Powodem był fakt, że ponad miliardów ludzi na świecie cierpi z powodu 

braku dostępu do czystej wody pitnej. 

Słodka woda to zaledwie ok. 3% zasobów wody na świecie. 

Około 1,2 miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wiele rejonów w Polsce, w tym polskie miasta, także cierpią na braki wody – zasoby wody 

pitnej na 1 mieszkańca w Polsce mamy takie same jak w Egipcie, a każdego roku z naszych 

miast do Bałtyku spływa i marnuje się ogromna ilość wody. 

Najważniejszym, jedynym odnawialnym przez przyrodę, źródłem wody do picia jest woda 

deszczowa. Każdy z nas powinien ją chronić, cenić i szanować – dobrze zagospodarowana 

będzie służyć każdemu, natomiast niezagospodarowana może spowodować wielkie 

zagrożenia: powodzie, podtopienia, skażenie środowiska. 
 

Pamiętajcie drodzy Czytelnicy- ochrona środowiska jest nadrzędnym celem ludzkości. 

Przetrwa ona tylko pod warunkiem, że uchronimy Matkę Ziemię przed zgubnym wpływem na 

środowisko nierozważnej gospodarki człowieka. Im wcześniej nauczymy się dbać o Ziemię i 

czystość wody, powietrza i gleby, tym większe są szanse na spokojne życie przyszłych 

pokoleń. Dlatego „Szanuj zieleń, boś nie jeleń!” :) 

Skorzystałam z informacji zawartych w Wikipedii i innych źródeł internetowych, aby Wam 

przybliżyć ten temat. Elementy graficzne pochodzą z grafiki internetowej. 

Wiktoria Wąsicka z 5c 
 

 

 

 

ROZMOWA  

Z PANIĄ MONIKĄ MANIAK  

- nową polonistką w naszej szkole 
 

Dlaczego właśnie język polski? 

Od zawsze interesowałam się tym przedmiotem, po za tym uwielbiam czytać 

książki. 

Czy była pani prymuską z języka polskiego  w podstawówce? 

Dlaczego właśnie język polski? 

Od zawsze interesowałam się tym przedmiotem, po za tym uwielbiam czytać 

książki. 

Czy była pani prymuską z języka polskiego  w podstawówce? 

Prymuską może nie, ale na piątkę zawsze umiałam. 

A czym interesuje się pani poza nauczaniem języka polskiego? 

Interesuję się fotografią oraz sztuką. 

Czy jeździ pani na koncerty? 



Czasami tak. 

Jaki jest pani ulubiony kolor? 

Zdecydowanie zielony, ponieważ kojarzy mi się z wiosną. 

Czy lubi pani gotować? 

Bardzo! Wręcz uwielbiam. 

Jaka jest pani ulubiona potrawa? 

Nie mam, ale bardzo lubię sałatkę z miodem.  

Jaka jest pani ulubiona pora roku? I dlaczego? 

Wiosna! Uwielbiam pierwsze promienie słońca oraz zieleń, która się pojawia. 

Czy praca w tej szkole to pani pierwsza działalność zawodowa? 

Nie. Wcześniej pracowałam w szkole ponadgimnazjalnej. 

A czym różni się praca w tej szkole od tamtej? 

Praca różni się bardzo, jest inna specyfika i metody pracy. Na pewno mam teraz  

większy zakres obowiązków. Zdecydowanie z małymi dziećmi sympatyczniej 

się pracuje.  

Obchodzi pani Wielkanoc? 

Oczywiście. 

A jaka jest pani ulubiona potrawa wielkanocna? 

Ulubionej potrawy nie mam. Bardzo lubię ciasta,  babkę cytrynową z lukrem 

oraz sałatkę z rukolą i  miodem. 

Jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób dekoruje Pani pisanki? 

Kiedy byłam mała, ozdabiałam je woskiem i rysowałam różne wzorki. Teraz 

tylko  zabarwiam. Nie ozdabiam. 

A czy swój dom/mieszkanie ozdabia pani? 

Tak. Zawsze w  domu na Wielkanoc mam brzózki ozdobione  jajkami. One tak 

pięknie zawsze rozkwitają. 

Czy często wstawia pani jedynki?! 



Nie lubię wstawiać jedynek i pewnie bym ich nie stawiała, gdyby moi 

uczniowie więcej się uczyli i staranniej przygotowywali do zajęć. Jednak staram 

się tych stopni nie  wstawiać.  

Bardzo dziękuję za wywiad . Mam nadzieję, że zawsze się będzie z nami miło 

pracowało.   

JA RÓWNIEŻ DZIĘKUJĘ. 

Z panią Moniką Maniak – nową nauczycielką języka polskiego – rozmawiała 

uczennica klasy Vc – Weronika Bytomska 

 

NA LEKCJI  

MULTIMEDIALNEJ 

 

Dnia 14.03.2016 roku prawie wszyscy uczniowie z klas 4-6 wyruszyli do 

Multikina, aby wziąć udział w 2-godzinnej lekcji multimedialnej poświęconej 

powstaniu programu informacyjnego. Po zajęciu miejsc na sali kinowej  rozdano 

nauczycielom tajemnicze karty. Wychowawcy rozdali je swoim podopiecznym. 

Wytypowani przez nich uczniowie mieli szansę wcielić się w zaproponowane 

przez prowadzącego role np: pogodynki, dziennikarzy sportowych, reporterów 

przeprowadzających wywiady i konferansjerów zapowiadających różnego typu 

informacje (np. plotki z życia szkoły). Wszystko to, co robili uczniowie, zostało 

sfilmowane. 

 Publiczności szczególnie podobał się wywiad przeprowadzony przez pana 

Konrada – prowadzącego zajęcia, mieliśmy bowiem okazję na pochwalenie się 

lub nawet na pokazanie swoich talentów. A nie było ich mało!!!! Nie były to 

tylko zwyczajne umiejętności (np: kręcenie głową :P) ale i niezwykłe 

(chodzenie po wodzie :O)!!! Lecz nie tylko wywiad z prowadzącym się podobał, 

ale także plotki i ploteczki!!!! Wszyscy byli ciekawi, czy to prawda, że przerwa 

wielkanocna będzie trwała 3 tygodnie?! (niestety nie) 

Myślę, że wszyscy by chcieli, aby takie lekcje odbywały  się częściej. 

Martyna Kamińska 5c 
 

 

 

 

 



    TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

 

 

 

 

 

 

     Dnia 14 marca 2016 roku w sobotę odbył się turniej piłkarski o 

puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Słupsku. W 

zmaganiach brały udział Szkoły Podstawowe nr 2,3,4,5,6 i 10. 

Najlepsza okazała się drużyna ze szkoły nr 3, drugie miejsce zajęła 

reprezentacja szkoły nr 4, trzecie miejsce zajęła nasza ekipa, czwarta 

pozycja w rankingu przypadła uczniom podstawówki nr 10, ostatnie 

zaś miejsce zdobyła drużyna ze szkoły nr 2. Zawodnikiem turnieju i 

królem strzelców został uznany Marcel Tniewski  ze Szkoły 

Podstawowej nr 3, a bramkarzem turnieju- bramkarz reprezentujący 

SP4. Najlepszym zawodnikiem naszej drużyny i jednocześnie królem 

strzelców był Milan z 4d. Każda drużyna rozegrała 5 meczów.  

 Nasi piłkarze wygrali 3 mecze, a dwa przegrali. Najłatwiej było 

nam ograć SP2, bo przeciwnicy nie wykorzystali wielu celnych 

strzałów. Świetnie spisał się nasz bramkarz- Duszan Parol.  

Najtrudniejsze zmagania przeszła nasza reprezentacja z ekipą z SP4-

(przegraliśmy 2:0). Mecz o pierwsze miejsce rozegrał się miedzy 

zawodnikami ze szkół  nr 3 i 4. Ostatecznie turniej wygrali młodzi 

piłkarze ze szkoły nr 3, pokonując przeciwników 2:0. Gratulujemy 

zwycięzcom, a wszystkim zawodnikom winszujemy wspaniałej 

postawy i woli walki. 

Duszan Parol  
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MARZANNADA –  

niezwykła sportowa 

impreza dla 

Maluchów 

 

Marzanna – w słowiańskiej kulturze bogini symbolizująca zimę i śmierć. Przez badaczy 

uważana za demona. 

Marzanna to również nazwa kukły, zrobionej ze słomy, owiniętej białym płótnem i 

udekorowanej różnobarwną bibułą. 

Coś o tradycji topienia marzanny… 

Kukłę topimy lub palimy 21.03 ( początek wiosny ). Pierwotnie obrzęd ten miał miejsce w 

pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. W tym dniu dzieci odwiedzały domy we wsi. Przy 

każdym napotkanym zbiorniku wodnym ją podtapiali. Pod wieczór młodzież przejmowała 

lalkę. Na koniec palono ją i wrzucano do wody. Natomiast z topieniem marzanny istniały 

różne przesądy np. dotknięcie pływającej kukły groziło uschnięciem ręki, a potknięcie się 

lub upadek groziło śmiercią w ciągu roku. Współcześnie często interpretuje się marzannę 

jako personifikację zimy, której utopienie symbolicznie kończy tę porę roku, przywracając do 

życia naturę. 

 Aby bardziej odzwierciedlić sposób, w jaki to nasza szkoła topi marzannę, 

przeprowadziliśmy wywiad z p. Aliną Doktór, która organizowała sportowe zawody 

międzyszkolne  pod nazwą  Marzannada. 

My: Jak się nazywała akcja? 

P. Alina: Marzannada- wiosenna olimpiada klas I-III. 

My: Z jakich etapów złożona była ta międzyszkolna impreza? 

P. Alina: Najpierw odbyły się półfinały, które odbywały się w na terenie trzech szkół. W 

zawodach brały udział reprezentacje czterech podstawówek.  Tylko dwie drużyny  

awansowały do finału, który odbył się dziesiątego marca. 

My: Jakie szkoły startowały w finale? 

P. Alina : W finale startowała: Szkoła Podstawowa nr.: I, III, V, X oraz szkoła społeczna. 



My: A kto wygrał zawody? 

P. Alina: Pierwsze miejsce zajęła szkoła numer III, szkoła numer V zajęła drugie miejsce, a 

na trzecim miejscu znalazła się szkoła społeczna. Nasi trzecioklasiści byli na pierwszym 

miejscu.  

My: Jakie konkurencje rozegrały się na wiosennej olimpiadzie? 

P. Alina: Startowały klasy I, II i III, i każda klasa miała po pięć konkurencji np. klasy pierwsze 

miały konkurencję- bieg ze zbieraniem kółek ringo, wyścig z przechodzeniem przez szarfę, 

wyścig z zakładaniem piłek. 

My: Jak Pani ocenia to wszystko, co się tam działo? 

P. Alina: Ja myślę, że dzieci się po prostu fajnie bawiły. Ta impreza, kiedy  została 

wymyślona, była szczególnym sposobem na przywitanie wiosny. Chodziło o to, aby 

uczniowie się przede wszystkim dobrze bawili. Mogą przy okazji   spotkać się z dziećmi z 

całego miasta. Myślę, że głównie chodzi o dobrą zabawę, żeby to było takie miłe 

spotkanie dla wszystkich. Wydaje mi się, że ostatnia Marzannada też taka była. 

My: Czy Pani sama organizuje tak wielką imprezę na terenie naszej szkoły? 

P. Alina: Współpracuję w tym temacie z innymi nauczycielami, ale przy organizacji bardzo 

nam pomagali uczniowie z klasy Vb. Bardzo sprawnie i szybko przygotowywali konkurencje, 

sprzątali rekwizyty do nich  potrzebne , więc należą im się duże podziękowania. Spisali się na 

medal. Warto jeszcze wspomnieć, że mieliśmy gościa specjalnego. Był nim słupski 

Niedźwiadek Szczęścia. W rolę maskotki wcieliły się dwie uczennice z klasy VI b: Dominika 

Kamińska i Maria Nawacka. Dziewczyny świetnie odgrywały rolę tego misia. Próbowały 

rozbawiać uczestników, podchodziły do dzieci. Myślę, że maluchom się to bardzo podobało. 

Rozmawiały: Alicja Owczarek i Inez Studzińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Próbne sprawdziany  

szóstoklasistów 2016 

 

Dnia 16 Marca 2016 roku uczniowie klas szóstych pisali kolejne próbne testy 

kompetencji sprawdzające ich wiedzę zdobytą przez całe sześć lat nauki w szkole 

podstawowej. Może chcecie wiedzieć, jak przebiega taki sprawdzian? 

 Na każdych drzwiach sal egzaminacyjnych znajdowała się lista uczniów piszących 

testy w określonej sali. Uczniowie spotkali się w holach C i B o godzinie 8:20, a następnie 

udali się do odpowiednich klas. Po wejściu do sal uczniowie losowali swoje miejsca i 

zasiadali w ławkach. Na początku nauczyciele rozdali sprawdziany uczniom. Po omówieniu z 

nauczycielem wszystkich procedur dotyczących testu, uczniowie rozpoczęli rozwiązywanie 

testu z języka polskiego i matematyki. Czas pisania wynosił 80 minut. Przez cały ten czas 

uczniowie pracowali w ciszy i skupieniu. Każdy starał się uważać na to, co pisze oraz (co 

najważniejsze) na dokładne czytanie poleceń. Następnie należało przenieść odpowiedzi na 

specjalne karty odpowiedzi, a dla uczniów to coś najgorszego w całym egzaminie. Niektórzy 

rozwiązywali poprawnie zadania, ale na kartę odpowiedzi przenosili już te rozwiązania źle i 

właśnie przez to tracili cenne punkty.  

 Gdy czas pisania testów dobiegł końca, uczniowie stopniowo opuszczali sale, 

wychodząc na półgodzinną przerwę. Był to dla nich czas na odpoczynek, regenerację sił oraz 

omówienie między sobą odpowiedzi do określonych zadań. Przeprowadziliśmy sondę wśród 

uczniów dotyczącą testu. Pytaliśmy,  który przedmiot (język polski czy matematyka) ich 

zdaniem był trudniejszy. Na język polski głosowało 31% uczniów, ale okazało się, że aż 69% 

pytanych odpowiedziało, że matematyka była jednak trudniejszą częścią testu. 

 Po przerwie nadszedł czas na test z języka angielskiego. Uczniowie powrócili na 

swoje miejsca. Po rozdaniu testów, ponownie wszystko zostało omówione z nauczycielem i 

uczniowie znów przystąpili do rozwiązywania testów. Najpierw przyszedł czas na słuchanie, 

potem uczniowie zaznaczali poprawne odpowiedzi, na podstawie tego, co usłyszeli. Kolejnym 

etapem testu była część, w której rozwiązywano zadania z czytania oraz gramatyki języka 

obcego. Według wypowiedzi uczniów, test ten był bardzo prosty i nie wymagał szczególnej 

wiedzy, aby go rozwiązać. 

 Chcieliśmy przeprowadzić także wywiad dotyczący zmian w przebiegu testów z 

wicedyrektorką szkoły - panią Elżbietą Pajewską, lecz nie było to możliwe. Na tym 

kończymy to sprawozdanie. Teraz wszyscy uczniowie szóstych klas czekają na te prawdziwe 

(i już nie próbne) testy kompetencji, choć zapewne i tak woleliby, żeby ich wcale nie było. 

 

Oskar Jabłko i Dawid Siemieński 

 

 

 

 

 


