
 

 
Posypały się listeczki dookoła, 

to już jesień te listeczki 

z wiatrem woła: 

 

Opadnijcie moje złote i czerwone, 

jestem jesień przyszłam tutaj, 

w waszą stronę. 

 

Lecą listki, lecą z klonu i kasztana. 

Będą z listków bukieciki 

złote dla nas. 

 

Nazbieramy, nastawiamy na stoliku 

tych jesiennych, tych pachnących 

bukiecików. 
"Bukieciki" Lucyna Krzemieniecka 
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Od Redakcji... 
Witajcie, Czytelnicy! 

Nowy rok szkolny trwa w najlepsze. Uczniom życzymy samych 

sukcesów w nauce, nauczycielom - satysfakcji z pracy. 

Wszystkim - uśmiechu na co dzień, wzajemnej życzliwości i 

cierpliwości. 

Szczególnie serdecznie witamy nowych uczniów! Mamy nadzieję, że będziecie się nie tylko 

dobrze uczyć, ale też doskonale bawić w gronie kolegów i koleżanek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zachęcamy do czytania ,,Piątki z klasą"’! 

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do zespołu 

redakcyjnego, serdecznie zapraszamy! 

Zaglądajcie na internetową stronę szkoły!. https://sp5.cieszyn.pl/strona/piatka-z-klasa 

Przypominamy, że gazetka jest darmowa. 

Miłego czytania 

REDAKCJA 

Gazetka szkolna: "Piątka z klasą" 
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Z tej okazji Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 5 

z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie składa najserdeczniejsze życzenia: 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

na Państwa ręce składamy wszystkim nauczycielom, 

wychowawcom, gronu pedagogicznemu oraz 

pracownikom administracji najserdeczniejsze życzenia 

wszelkiej pomyślności, radości z osiągnięć 

i sukcesów w pracy zawodowej, zdrowia 

oraz powodzenia w życiu osobistym. Dziękujemy za 

serce wkładane w codzienną pracę. 

Szkolny Samorząd Uczniowski 

                  

14 października 

Dzień Edukacji Narodowej 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                  



„STELA” – k 

 

 

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w SP5 z inicjatywy opiekuna 

Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wdrożony został wewnątrzszkolny konkurs 

regionalny   „STELA”-k.   Na   pierwszym   oficjalnym   spotkaniu   samorządowym   każdy 

z przedstawicieli poszczególnych klas od I do VIII dokonał losowania jednego regionu 

należącego do powiatu cieszyńskiego. Wyniki losowania były następujące: 
 
 

klasa I a i I b 

– Górki 

klasa V a 

– Zebrzydowice 

klasa II a 

– Skoczów 

klasa V b 

– Brenną 

klasa II b 

– Wisłę 

klasa VI a 

– Istebną 

klasa III a 

– Goleszów 

klasa VII a 

– Strumień 

klasa III b 

– Cieszyn 

klasa VIII a 

– Ustroń 

klasa IV a 

– Kaczyce 

klasa VIII b 

– Jaworzynkę. 

klasa IV b 

– Koniaków 

 

 

W myśli konkursu i zgodnie z jego zasadami każda klasa w wyznaczonym terminie  

przez dwa tygodnie pełni role regionalnego przewodnika –„STELA”-ka. Promuje swój 

region poprzez przygotowanie ściennej gazetki, zorganizowanie wystawy, przygotowanie 

ciekawostek regionalnych, konkursów tematycznych, projekcji multimedialnych oraz 

wszelkich innych działań aktywizujących pozostałych uczniów SP5. Hasłem przewodnim 

całego przedsięwzięcia jest: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Konkurs rozpoczyna się 

4 października 2021 roku i potrwa do 20 maja 2022 roku. Jako pierwsi przewodnikami 

zostają uczniowie klasy II b, wraz z wychowawczynią p. Anną Niedzielską. Rozstrzygnięcie,  

wyłonienie zwycięzców i rozdanie nagród przewidziane jest na koniec maja. Głównym 

celem akcji jest promocja, przybliżenie i zapoznanie uczniów z najbliższą okolicą. 

Rozbudzanie ciekawości odkrywania oraz krzewienie wartości i zamiłowania do własnego 

regionu, ale przede wszystkim kształtowanie kreatywności, współpracy oraz czerpanie 

radości z bycia razem. 



„STELA” – k 

 

 

Wisła 

"Do odważnych świat należy" - tak można podsumować wycieczkę klasy 2b.Odważni 

uczniowie i ich jeszcze odważniejsi rodzice nie przestraszyli się porannej ulewy i 

przygotowani na każde warunki wyruszyli zdobywać góry! 

Udało się, deszcz przestał padać, a uczestnicy wyprawy w magicznym klimacie mgieł i 

chmur spędzili wspaniały dzień, wędrując do Schroniska PTTK na Stożku Wielkim ❤ 



 

 

                  

„STOP PUSTYM MISKOM” 

październik miesiącem pomocy dla zwierząt 

 
W naszej szkole wraz z rozpoczęciem października z inicjatywy 

Samorządu Uczniowskiego ruszyła akcja pomocy dla zwierzaków ze 

schronisk. Przez cały miesiąc będziemy zbierali karmę, miski, koce, 

zabawki itp. dla czworonożnych przyjaciół. Do akcji zapraszamy 

wszystkie klasy SP 5, nie bądźmy obojętni, pomóżmy naszym 

milusińskim. Przyniesione rzeczy można wkładać do kartonu 

umieszczonego na półpiętrze, obok gazetki samorządowej. 



KREATYWNA 5 

 

 

 

W naszej szkole od początku października dużo się dzieje! Ruszyła "Kreatywna  

Piątka" - projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

"Kreatywna Piątka" to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia wyrównawcze i 

specjalistyczne. To będzie bardzo kreatywny rok w naszej szkole! 



 

 

"TROPICIELE PRZYRODY" 
20 września uczniowie klas: 1a i 1b rozpoczęli realizację innowacyjnych działań pt.: "Tropiciele 

Przyrody". Wyruszyli na wycieczkę, podczas której towarzyszył im przewodnik PTTK - pan Jan Machała. 

Wraz z nim odwiedzili Rezerwat Przyrody "Lasek Miejski nad Olzą i Rezerwat Przyrody "Lasek Miejski 

nad Puńcówką. Poznali drzewa - pomniki przyrody; wysłuchali legendy o cieszyniance; rozmawiali o 

zwierzętach mieszkających na terenie rezerwatów; spacerowali wzdłuż rzeki Młynówki, obejrzeli 

zabudowania starej elektrowni wodnej. W parku "Pod Wałką" wzięli udział w konkursie wiedzy 

przyrodniczej. I miejsce zajął Antoni Krzyżak z klasy 1a; II miejsce Magdalena Fragstein z klasy 1a, a III 

miejsce: Artur Kurek i Wiktoria Szymik z 1b. Zwycięzcy otrzymali nagrody. Każdy uczestnik wycieczki 

otrzymał także książeczkę "Tropiciel Przyrody", która, po uzupełnieniu wpisami z wycieczek, będzie 

podstawą do uzyskania odznaki "Tropiciel Przyrody". 

 

Tropiciele Przyrody wyruszyli na szlaki. 

W środę klasa 3a i 4b wraz z przewodnikiem PTTK Panem Janem Machałą rozpoczęła swoją 

pierwszą wyprawę w Kończycach Wielkich. Pogoda i humory jak zwykle dopisały. Na początku , młodzież 

poznała historię Hrabiny Gabrieli Thun-Hoheinstein i zrobiła sobie przy jej pomniku pamiątkowe zdjęcie. 

Dalej udaliśmy się ścieżką edukacyjno - przyrodniczą " Szlakiem Pomników Przyrody". 

Na czterech kilometrach oznakowanej trasy spotkaliśmy 8 tablic informacyjnych., dzięki którym poznaliśmy 

florę i faunę tego regionu. 

Oczywiście, nie mogło zabraknąć konkursu przygotowanego przez Pana Machałę. Tym razem szczęście 

dopisało Agatce Czakon z klasy 4b, która zajęła pierwsze miejsce, tuż za nią Lena Żwak (klasa 4b), trzecie 

miejsce zajęła Liliana Kargol (klasa 3a) a czwarte Olivier Tomaszewicz z 3a. Młodzież musiała wykazać się 

dużą wiedzą przyrodniczą. Gratulujemy! 

 

Tropiciele Przyrody na Górze Zamkowej w Cieszynie 

W dniu 4 października uczniowie klas 1a i 1b wraz z przewodnikiem PTTK panem Janem Machałą 

wyruszyli na kolejne spotkanie z przyrodą. Podczas wycieczki mieli okazję podziwiać pomniki przyrody 

(jesiony, kasztanowce, tulipanowce, miłorzęby), a także zespół przyrodniczo- krajobrazowy "Bluszcze na 

Górze Zamkowej". 

Mali turyści pokonali strome schody i zdobyli szczyt Wieży Piastowskiej. Obejrzeli Rotundę św. Mikołaja, 

Wieżę Ostatecznej Obrony i Pałac Myśliwski. Gościli także w hali widowiskowo - sportowej. 

Podczas wycieczki odbył się konkurs wiedzy przyrodniczej. Oto wyniki: I miejsce - Marta Gajdek 1a. II 

miejsce - Maja Sławecka 1a. III miejsce - Leon Kantor, Antek Molęda 1b. 

Gratulujemy! 

Już niedługo kolejne spotkania z przyrodą! 

 

Tropiciele Przyrody brali także udział w akcji - sprzątanie świata :) 



 

 

 



 

 

 



 

 

OPOWIADANIE 
 

 

Witajcie po wakacjach! 

 

To znowu ja, Wasz Ciapek-ciapek. Tym, którzy mnie jeszcze nie znają, winny jestem 

wyjaśnienia. Jestem krasnoludkiem mieszkającym w Szkole Podstawowej nr 5 w Cieszynie. 

Znam najmniejsze zakamarki naszej szkoły i chętnie biorę udział w różnych ważnych 

wydarzeniach szkoły, a szczególnie w wycieczkach. 

Ostatnio przeprowadziłem się razem z klasą IVb do sali nr 59. Zrobiłem sobie tam 

bardzo wygodne mieszkanko. 

Dzisiaj razem z moją klasą wzięliśmy udział w akcji „Sprzątanie świata”. Zabraliśmy 

jednorazowe rękawiczki oraz duże worki na śmieci i ruszyliśmy na chodniki naszego 

pięknego miasta Cieszyna, by oczyścić go z różnych śmieci. Cieszyliśmy się, że mogliśmy 

sprawić, że nasze miasto również dzięki nam, będzie czystsze, a przez to piękniejsze. 

Po sprzątaniu odpoczęliśmy w cieniu drzew w parku nad Olzą, a już po chwili 

wytchnienia bawiliśmy się na huśtawkach, zjeżdżalniach i karuzeli. Było wspaniale. To był 

dobrze spędzony czas. 

Życzę Wam dobrego nowego roku szkolnego! 

 

Ciapek – ciapek 

Agatka Czakon kl. IVb 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

KRZYŻÓWKA 



 

 

KOLOROWANKA 


	Jesień ...
	Od Redakcji...
	„STOP PUSTYM MISKOM”

	"TROPICIELE PRZYRODY"
	OPOWIADANIE
	KRZYŻÓWKA

