
JEDNODNIÓWKA 

Czeka nas 10 miesięcy wytężonej pracy,  

ale także twórczych zabaw podczas  

dodatkowych zajęć, kół zainteresowań,  

uroczystości szkolnych.  

Mamy nadzieję, że zapału do nauki  

wystarczy wam aż do czerwca i wszyscy  

uzyskamy promocję do następnej klasy. 

Nowe miejsce , nowi nauczyciele, nowe przed-

mioty, nowa klasa, nowe znajomości…? 

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 

 

1 września 2016 -Rozpoczęcie roku szkolnego 

30 września –Dzień Chłopaka 

14 października -Dzień Edukacji Narodowej 

1 listopada –Święto Zmarłych 

11 listopada –Święto Niepodległości 

6 grudnia -Mikołajki 

23 -31 grudnia -Zimowa przerwa świąteczna 

1 stycznia 2016–Nowy Rok 

6 stycznia –Święto Trzech Króli 

30 stycznia -12 lutego 2017r - Ferie zimowe 

14 lutego -Walentynki 

8 marca –Dzień Kobiet 

3-18 kwietnia2017r-Wiosenna przerwa świąteczna 

1 maja –Święto Pracy 

3 maja –Święto Konstytucji 3 Maja 

26 maja –Dzień Matki 

1 czerwca –Dzień Dziecka 

23 czerwca –Dzień Ojca 

24 czerwca -Zakończenie roku szkolnego 

25 czerwca -31 sierpnia –WAKACJE!!!!! 

Na terenie szkoły znajdują się: 

GABINET PEDAGOGA SZKOLNEGO-PIĘTRO II 

GABINET PSYCHOLOGA -PIĘTRO I 

GABINET PIELĘGNIARKI -PIĘTRO I 

SEKRETARIAT CZYNNY OD GODZINY 7:30 -15:30 

Wakacje już za nami i musimy, niestety, zaakceptować fakt, że to 

już wrzesień. Dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego nadszedł 

nieubłaganie. Pierwsze-

go września wszyscy 

uczniowie ZSZ nr 5 ze-

brali się na sali gimna-

stycznej, by ponownie 

przywitać rok szkolny. 

Pani dyrektor uroczyście 

przywitała nowych 

uczniów, życząc im sukcesów w nowym roku szkolnym.  



Na terenie naszej szkoły organizowane są różne koła zainteresowań oraz 

zajęcia dodatkowe, abyście mogli ciekawie spędzić wolny czas i rozwijać 

swoje pasje. Oto niektóre propozycje. Zapoznajcie się z nimi. Na pewno 

każdy znajdzie coś dla siebie. 

„ P uzzlami po Europie” ,  prowadzący p. Krzysztof Biniecki - 

dla miłośników układania puzzli. 

„ S zkolne Koło Teatralne ”  , prowadząca p. Joanna Dąbrowska oraz Łu-

kasz Gruda –zaprasza wszystkich lubiących występować na scenie. 

„ S zkolne Koło PCK ” , prowadząca p. Halina Kaszyńska –dla tych, 

którzy chcą pomagać innym i czynić świat lepszym. 

„ K lub Europejski ”  , prowadzące p. Justyna Pokorska-Kawa oraz p. 

Maria Chodorowska – to poznawanie innych krajów, a przy okazji bar-

dzo dobra zabawa. 

„ S zkolne Koło Miłośników Miasta Bydgoszczy ” , prowadzące p. Ja-

gna Snopko, p. Joanna Wodzinska –dla miłośników naszego miasta i 

pieszych wędrówek. 

„ S zkolne Koło Taneczne ”  , prowadzący p. Weronika Marach  

– zaprasza wszystkich miłośników tańca 

„ P lanowanie kariery zawodowej ”  , prowadząca p. Grażyna Woź-

niak –dla tych, którzy chcieli-by w przyszłości rozwinąc swoją karie-

rę zawodową ”  

„ M iłośnicy literatury ”  - prowadząca p. Małgorzata Małkowska –  

dla miłośników języka polskiego i mistrzów ortografii. 

Samorząd uczniowski, którego opiekunami są p. Joanna Wielgosz 

oraz p. Karolina Unger –  Dudek  zaprasza wszystkich, którzy 

chcieliby mieć wpływ na to, co się dzieje w naszej szkole. 

IDZIE JESIEŃ… 

23 września - początek kalendarzowej jesieni 

Jesień zdecydowanie nie należy do naszych ulubionych pór roku. Spa-

dek temperatury i pogarszające się warunki atmosferyczne powodują, 

że niechętnie rozpoczynamy kalendarzową jesień. Tłumaczymy, dlacze-

go jesienna aura psuje nasze samopoczucie. 

Dwa razy w ciągu roku Słońce przechodzi przez punkt Wagi i punkt Ba-

rana - miejsca zrównania dnia z nocą. Z 22 na 23 września Słońce znaj-

duje się w punkcie Barana, co w astronomii określa się mianem równo-

nocy jesiennej. Od tego momentu Słońce przez pół roku emituje mniej 

promieni na jedną półkulę. To dlatego 23 września obchodzimy pierwszy 

dzień astronomicznej jesieni, która potrwa 3 miesiące. 

Jak przesilenie jesiennie wpływa na nasze samopoczucie? 

Jednym z głównych czynników, które dostarczają ludziom energii jest 

ilość emitowanego słońca. Początek jesieni to zapowiedź mniejszej ilo-

ści światła. Nie dość, że słońce będzie świecić krócej, to jeszcze spad-

nie temperatura. Ubytek światła spowoduje z kolei wzrost produkcji me-

latoniny - hormonu odpowiedzialnego za senność i uczucie zmęczenia. 

Jak radzić sobie z jesienną aurą? 

tak naprawdę nie uciekniemy przed brzydką pogodą. Na pewno przed 

niską temperaturą uchronią nas ciepłe swetry i kurtki. Z deszczem najle-

piej poradzą sobie płaszcze przeciwdeszczowe. Wyziębiony organizm 

rozgrzejemy gorącą herbatą z miodem, imbirem lub sokiem malinowym. 

Nie zapomnijmy także o słońcu - im więcej czasu spędzimy przy natural-

nym świetle, tym więcej energii zyskamy. 


