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SEJM I SENAT
 Przed zobaczeniem tych miejsc od środka, musieliśmy przejść przez bramki z wykrywaczami metalu, a
plecaki dać do kontroli. Podzieliliśmy się na dwie grupy i ruszyliśmy. Teraz opowiem co po kolei robiła grupa
druga, bo w niej się znajdowałam. Najpierw poszliśmy do sali obrad Senatu. Pan przewodnik opowiedział nam
jak wyglądają obrady Senatu oraz gdzie jest miejsce prezydenta, widowni itd. Następnie poszliśmy na salę
obrad Sejmu. Pan przewodnik znów mówił o tym, o czym mówił na tamtej sali, a następnie dał nam 5 minut na
robienie zdjęć. Na koniec zrobiliśmy sobie zdjęcie i wyszliśmy.
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
Pierwszą rzeczą, którą tam zobaczyliśmy, był zachowany oryginalny samochód (syrenka), którym jeździł
Józef Piłsudski. Następnie przeszliśmy koło pomnika Fryderyka Chopina. Później poszliśmy nad taki staw,
gdzie niektórzy wrzucili pieniążka i zobaczyliśmy Pałac Na Wodzie, przed którym mamy zdjęcie. Na koniec
przeszliśmy się jeszcze po Parku i pooglądaliśmy piękne widoki tego miejsca i musieliśmy wychodzić, bo już
czekała nas kolejna atrakcja.

Zredagowała: Ola Jankowska z 5a
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STADION NARODOWY
POMNIK SYRENKI WARSZAWSKIEJ

. .

STADION NARODOWY
Stadion Narodowy w Warszawie, od lipca 2015 PGE Narodowy – wielofunkcyjny

stadion sportowy znajdujący się przy alei Księcia Józefa Poniatowskiego 1,
wybudowany w latach 2008–2011 w niecce byłego Stadionu Dziesięciolecia przed

Mistrzostwami Europy UEFA Euro 2012 i oficjalnie otwarty 29 stycznia 2012.
Posiada 4. (najwyższą) kategorię w klasyfikacji UEFA. Na dwukondygnacyjnych
trybunach znajduje się 58 500 miejsc (wszystkie siedzące), w tym 4600 miejsc o

podwyższonym standardzie, oraz 69 loż (dla 800 osób).
Zwiedzaliśmy stadion ponad godzinę. Weszliśmy na widownię i byliśmy na

wysokości ponad 100 metrów. Murawa była zdjęta, ponieważ trwały przygotowania
do sztuk walki KSW.

SYRENKA WARSZAWSKA
Pomnik Syrenki na Powiślu znajduje się nad Wisłą zaraz obok Mostu

Świętokrzyskiego. Autorką rzeźby jest Ludwika Nitschowa. Jest to ostatni pomnik w
Warszawie wzniesiony przed II wojną światową. Wykonany z brązu pomnik mierzy

wraz z cokołem 4,5 metra. Syrena stoi na postumencie z piaskowca otoczonym
fontannami. Jej prawa ręka z mieczem jest uniesiona, zaś lewa trzyma przy piersi

wypukłą tarczę. Na tarczy widnieje orzeł w koronie i napis "Warszawa".

Zredagowała: Julia Kulczycka z 5a

. .



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 8 06/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Gazeta Piątaków

STARE MIASTO
POWĄZKI I ZŁOTE TARASY

. .

. .

Trzeci i ostatni dzień naszej wycieczki do Warszawy był bardzo interesujący i wyczerpujący, ponieważ zwiedzaliśmy bardzo dużo niesamowitych, ciekawych

oraz zabytkowych miejsc na terenie całej stolicy.

Jednym z najstarszych zabytków, które zobaczyliśmy było Stare Miasto.
W centralnej części Starego Miasta widzieliśmy posąg Syrenki, która jest symbolem Warszawy. Przed
Zamkiem Królewskim podziwialiśmy Kolumnę Zygmunta. W wolnym czasie na rynku spotkaliśmy się z

internetową przyjaciółką -  Dominiką Kffak, a także kupiliśmy sobie pamiątki, które będą nam przypominać o
niezapomnianej wycieczce do Warszawy.

Następnie poszliśmy na Cmentarz Powązki.
Na samy początku widzieliśmy tam grób rodziny Melchiora Korwina Szymanowskiego, założycieli cmentarza,

zobaczyliśmy także katakumby, czyli tablice nagrobkowe znanych ludzi, Czesława Niemena, Michała
Poniatowskiego. Panuje tam cisza i każdy w skupieniu ogląda groby zmarłych.

Ostatnim miejscem, które zwiedziliśmy były Złote Tarasy.
Jest to centrum handlowe znajdujące się w centrum Warszawy niedaleko Pałacu Kultury i Nauki. Zatrzymaliśmy się tam, aby  zjeść i podziwiać widoki od

środka. Są tam drogie i markowe sklepy, których nie ma w innych galeriach handlowych np: Micheael Kors, Giorgio Armani, Starbuck itp.

Zredagowała: Natalia Borkowska z 5a
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Melchior_Szymanowski
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                                   DZIEŃ MATKI

Pierwsze Dni Matki na świecie
Święto zapoczątkowali Starożytni Rzymianie i Grecy. W ten dzień pokazywano
szacunek matkom- bogiń. Niestety ze względu na to, że w późniejszym czasie

Cesarstwo rzymskie przyjęło chrześcijaństwo, święto zanikło. Dopiero w XVII w.
Anglii tradycja powróciła i święto nazwano ,,niedzielą u matki” zazwyczaj przetrwał

do XIX w, a powrócił dopiero po II wojnie światowej.
W Polsce po raz pierwszy Dzień Matki obchodzono w Krakowie w 1914r.

Współcześnie Dzień Matki obchodzimy 26 maja. Dzieci składają swoim mamom
życzenia i dają małe podarunki. Święto przebiega w miłej, rodzinnej atmosferze, ma
za zadanie przypomnieć, że nasza mama jest najlepszą i najwspanialszą osoba na
świecie. Dlatego  szanujmy nasze mamy, bo one zawsze chcą dla nas najlepiej i

kochają nas z całego serca.
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO WSZYSTKIM MAMOM!

Zredagowała: Oliwia Ossowska z 5a

Oliwka ze swoją mamą
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RADOSNE OBCHODY DNIA DZIECKA
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  DZIEŃ DZIECKA,  jak co roku, był w
naszej klasie bardzo wesoły.
Zebraliśmy się o godz.8.00 na boisku
szkolnym. Już na początku czekały nas
niespodzianki. Wszyscy otrzymali
upominki w postaci cukierków i
świecących breloczków. Następnie
wyruszyliśmy do Doliny Zimnicy. Na
miejscu przygotowaliśmy ognisko, żeby
upiec kiełbaski. W między czasie było
wiele zabaw. Najśmieszniejsza to
zabawa w chowanego, gdyż wielu z
nas, chowając się, wpadło w pokrzywy.
Tworzyliśmy też naszą wspólną rodzinę
klasową. Dla każdego znalazło się w
niej miejsce. Nawet nasz wychowawca
pan Paweł Chudy został trenerem
naszej rodziny. 
   Około godz. 12.00 wróciliśmy do
szkoły rozbawieni i zadowoleni.
    Był to wspaniały dzień.Szkoda, że
jest tylko raz w roku.

Napisał:  Patryk Paszut z 5a
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Co robić kiedy deszcz wciąż pada, pada i pada?
Oczywiście oglądać telewizję i jeść pizzę, najlepiej dzień w dzień. 
Ale życie nie może być aż tak piękne. Zatem któregoś dnia zwykła
Maja ze zwykłego bloku - zamiast jechać na zagraniczną
wycieczkę - musi wyjechać na wakacje do ciabci.
Ale nuuuuuuda. Stara kamienica, czarno - biały telewizor bez
pilota, skrzypiąca wersalka...i jakieś tajemnicze odgłosy na
strychu. Ech, żeby choć z kotem można było pogadać...albo z
jakąś wiewiórką (czy lisem?)... A tu tylko prastara ciabcia, jej
manatki i obtłuczone kubki. I Zdradliwe Lilie.
Zdradliwe Lilie? Duchy? Gadający kot? Wiewiórka, która chce być
lisem? Nie wierzycie? To przeczytajcie! Jednym tchem!!!
Wyobraźnia - jak zawsze olśniewająca ! Wspaniały zmysł
dramaturgiczny i poczucie humoru ! Oj, będzie się działo na tych
wakacjach u ciabci... Oj, będzie się działo !!! Przeczytajcie tę
książkę, ponieważ naprawdę warto ! 
                                               Zredagowała: Dominika Kaleta z 5a

KSIĄŻKA, KTÓRĄ POLECAM WAM NA WAKACJE
CZAROWNICA PIĘTRO NIŻEJ

. .. .
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                   BEZPIECZNE WAKACJE
         Zredagował: Radosław Górzyński z 5a

MOJE NAJLEPSZE WAKACJE
Wspomina: Martyna Chojecka z 5b

Bezpieczne wakacje

Wielkimi krokami zbliżają się upragnione wakacje.
Pamiętaj, że na wakacjach bezpieczeństwo jest
najważniejsze, dlatego najlepiej zastosuj się do
poniższych porad.

1.Zawsze słuchaj przewodnika, opiekuna, lub
rodzica!
2.Nie przyjmuj niczego od nieznajomych!
3.Przebywając nad wodą, korzystaj tylko ze
strzeżonych kąpielisk!
4.Reaguj na hasło zbiórka!
5.Nie przechodź przez ulicę w miejscach
niedozwolonych!
6.Nie rozpalaj ognisk bez nadzoru dorosłych!
7.Nie rozdeptuj roślin, które są pod ochroną!
8.Planując wycieczki górskie, śledź uważnie
prognozę pogody. Pogoda w górach jest bardzo
zmienna!
9.Podczas rowerowych wycieczek korzystaj ze
ścieżek rowerowych i przestrzegaj przepisów ruchu
drogowego! 

Przede wszystkim odpoczywaj i nabieraj sił, bo
po krótkich wakacjach znowu nadejdzie kolejny,

długi rok szkolny!!!

Formuła 1

Energylandia to rodzinny park
rozrywki położony w Zatorze,w

woj.Małopolskim. Otwarty 14 lipca
2014 roku, największy park

rozrywki w Polsce o powierzchni
ok.26 ha.  W tym parku spędziłam
jeden dzień, ale nie udało mnie się

zobaczyć ani skorzystać ze
wszystkich atrakcji, które oferuje

Energylandia.  Byłam tam z rodziną
i polecam wszystkim  ten park

rozrywki. To magiczne miejsce,
które możecie odwiedzić w wakacje
wraz ze swoją rodziną. Życzę Wam

wszystkim szalonej zabawy w
Energylandii!!!

. ..
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ANIA SHIRLEY - BOHATERKA NASZEJ ULUBIONEJ LEKTURY 
"ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA"
PRZEDSTAWIAMY NASZE PRACE
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Ostatnią lektura obowiązkową, którą uczniowie 5a i 5b przerabiali w klasie piątej na
lekcjach języka polskiego była "Ania z Zielonego Wzgórza" Lucy Maud

Montgomery. 
Jak się okazało była to ulubiona lektura większości uczniów! Piątaki polubili
zadziorny charakter tytułowej bohaterki oraz pokochali jej przygody. Książka
dostarczyła uczniom również wielu wzruszeń, a niejeden uczeń uronił łzę, gdy

ukochany opiekun 
Ani - Mateusz umierał.

 Na jednej z lekcji w dość nietypowy sposób uczniowie przygotowywali się do
pisania charakterystyki Ani Shirley. W kilkuosobowych grupach uczniowie stworzyli
wielkie portrety głównej bohaterki oraz uzupełniali je najważniejszymi informacjami
na jej temat. Powstały piękne, oryginalne prace, które zdobiły klasę oraz korytarz na

parterze 
obok sali 36.

Kolejnych ciekawych bohaterów lektur szkolnych poznamy już po wakacjach!!! 
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POSTANOWIENIA NA NOWY ROK SZKOLNY KLASY 5a

.
.



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 8 06/2017 | Strona 11 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Gazeta Piątaków

POSTANOWIENIA NA NOWY ROK SZKOLNY KLASY 5b
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REDAKTORZY "GAZETY PIĄTAKÓW" ŻYCZĄ WSZYSTKIM CUDOWNYCH WAKACJI
!!! DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU !!!
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