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Sprawozdanie z wyjazdu na 

spektakl  

pt. „Tajemniczy ogród” 

W środę 7 października 2015 roku wraz z moją klasą i 

wychowawczynią  pojechaliśmy na przedstawienie pt.  

„Tajemniczy ogród”  do teatru w Lublinie.  

  Spektakl opowiadał o dziewczynce imieniem  Mery, która  przeprowadziła się z Indii do 

Anglii, by zamieszkać w domu swojego wuja lorda Cravena. Na początku dziewczynka była dla 

wszystkich niemiła i samolubna.  Nie wiedziała, jak się rozebrać,  bo jej rodzice, którzy umarli, 

dobrze jej nie wychowali, a w kraju , którym mieszkała wszystko za nią robiono. Jednak z czasem 

Mery znalazła przyjaciela. Nazywał się Dick i bardzo lubił zwierzęta.  Również zaprzyjaźniła się z 

ptakiem Rudzikiem, który pokazał jej drogę do klucza. Tym kluczem otworzyła drzwi do 

tajemniczego ogrodu. Swój sekret  o ogrodzie zdradziła Dickowi,  który razem z nią go 

pielęgnował. Pewnego dnia przechodziła się po swoim pokoju  i usłyszała płacz, który kilka razy 

zwracał jej uwagę. Pobiegła w tamtą  stronę i zobaczyła chłopca leżącego w łóżku. Miał na imię 

Colin i był synem lorda Cravena.  Powiedział jej , że jest chory i nudzi się leżeniem w łóżku, ale 

nie chce wychodzić na powietrze, bo wszyscy mówią, że jest kaleką. W końcu Mery i Dickowi 

udało się wyciągnąć go na dwór, gdzie za sprawą magii tajemniczego ogrodu wyzdrowiał. Gdy 

przyjechał jego tata, bardzo się ucieszył, że jego syn chodzi i dziękował Mery za wszystko co 

zrobiła.  

To przedstawienie było ciekawe. Aktorzy mieli piękne stroje. Spektakl był przygodowy i 

bardzo mi się podobał. 

       Weronika Guz kl. IV „b” 
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Nasze wiersze 
 

Dom 
 
Tak, to ja dom, 
Tak, to ja widzę, co robicie, w dzień i w nocy 
Tak, to ja codziennie widzę wasze wygłupy, 
Tak, to ja towarzyszę wam przy posiłkach, 
Tak, to ja chronię was od niebezpieczeństw i od zimna, 
Tak, to mi należy się coś więcej..... 
 
 
Krzysztof Szaliłow VI b 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Zdenerwowanie 

Tomek rano wpadł w złość 

Każdy ma tego dość 

Kiedy on przestanie 

Słychać wołanie 

Zaraz ja dostanę w kość 

Bo robi mi na złość 

Otóż morał z tego taki 

Żeby nie być takim 

  

Franciszek Pirek, kl. 6 b 
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List otwarty do dyrektorów szkół 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Świdnik, 22 listopada 2015 r. 

 

Szanowni Dyrektorzy! 

 

 

W imieniu uczniów szkół podstawowych, zwracam się do Państwa z prośbą zakupu 

większej ilości książek dla dzieci i młodzieży do szkolnych bibliotek. Uważam, że to dobry 

pomysł, ponieważ w bibliotekach szkolnych często brakuje niektórych książek, które ja i moi 

koledzy i koleżanki chętnie by przeczytali. Są to książki takie jak: „Magiczne drzewo” Andrzeja 

Maleszki lub nieco poważniejsze lektury typu „Gwiazd naszych wina” czy  „Złodziejka 

książek”. Myślę też, że zakup nowych książek sprawiłby , że biblioteki odwiedzałoby dużo 

więcej młodych czytelników. Rodzice dzieci, które uwielbiają czytać, nie musieliby wydawać 

tak wiele pieniędzy na książki, które niekiedy pochłaniają dużą część domowego budżetu. 

Poprzez to, że biblioteki posiadałyby tak bogate księgozbiory, czytanie książek stałoby się w 

naszych szkołach popularne, a może nawet modne. Wiem, że ten pomysł wiąże się ze 

sporymi nakładami finansowymi, jednak jego realizacja niesie za sobą wiele korzyści. Proszę, 

więc o dokładne rozpatrzenie mojej propozycji. 

 

 

Z poważaniem 

Emilia Kopeć kl. 6 b 
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Obchody Święta 

Niepodległości 

 

W czasie obchodów 

Święta Niepodległości 

uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 5 

reprezentowali 

członkowie pocztu 

sztandarowego: Mateusz 

Świdnik, Emilia Kopeć i 

Magdalena Tatara, 

uczniowie kl. 6 b 

 

 

 

 

Kwiaty przed Pomnikiem 

Nieznanego Żołnierza wraz z 

uczniami Gimnazjum nr 3 i 

panią wicedyrektor Ewą 

Darwicz składał Daniel 

Stachyra z kl. 6b 
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Krzyżówka historyczna 

 

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    

9.                    

10.                    

11.                    

12.                    

13.                    

14.                    

15.                    

 

 

 

1. Opowiada o dziejach Polski, zawiera elementy prawdy historycznej. 

2. Poluje na dzikie zwierzęta. 

3. Pierwsza stolica Polski. 

4. Pierwsza chrześcijańska żona Mieszka I. 

5. Przydomek Henryka, syna Bolesława Krzywoustego. 

6. Plemię azjatyckie atakujące w średniowieczu Polskę. 

7. Wysoki dostojnik w kościele. 

8. Sprowadził ich Konrad Mazowiecki. 

9. Zabili św. Wojciecha. 

10. Pierwszy historycznie poświadczony władca Polski. 

11. Dzielnica, którą rządził Bolesław Kędzierzawy. 

12. Kim był Otton III? 

13. Osoba sprawująca opiekę nad kimś lub nad czymś. 

14. Grupa społeczna połączona więzami krwi. 

15. Jak miał na imię Chrobry? 

 

 

 

 

Adam Latała i Mateusz Ziemba z kl. 5a 

 


