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W tym numerze:
 Kilka słów o gazetce “Nasza Piątka”
 Dzień niepodległości Polski w naszej szkole
 Wycieczka do Polski klas piątych i szóstych
 Dla tych, którzy lubią gotować
 Krzyżówki, zagadki i dowcipy

Piszą dla was: Aleksander Januszkiewicz - redaktor naczelny, Greta Głuchowska, Aliwia
Diewiatnikowa, Klara Markowska-Kierulis, Patryk Gil, Gabriela Płatowaite, Daniel
Mieczkowski, Gabriela Baranowicz, Justyna Mieszkuniec.

Witamy!
Gazetka szkolna „Nasza Piątka” powstała we wrześniu 2016 z inicjatywy starosty klasy 5a, Aleksandra
Januszkiewicza. Pomysł trafił na podatny grunt i podchwyciła go grupa innych uczniów klasy piątej:
Klara Markowska – Kierulis, Wioleta Ilkiewicz, Greta Głuchowska, Aliwia Diewiatnikowa, Patryk Gil,
Daniel Mieczkowski, Gabriela Baranowicz, Gabriela Płatowaite. W październiku do grupy dołączyli
także uczniowie klasy 7c, członkowie kółka redakcyjnego p. Reginy Sinkiewicz.
W gazetce uczniowie będą zamieszczać informacje o aktualnych wydarzeniach z życia szkoły, wywiady,
recenzje oraz wiadomości dotyczące Polski i Litwy.Nie zabraknie zdjęć, krzyzówek i dowcipów.
Zapraszamy do lektury!
Aleksandra Thannhäuser, opiekun gazetki oraz REDAKCJA

Dlaczego „Nasza Piątka”? Kilka słów o tytule.
Na pierwszym zebraniu redakcji gazetki zdecydowaliśmy, że będzie ona nosiła tytuł „Nasza Piątka”,
ponieważ nawiązuje on do historii naszej szkoły.
Powstała w 1946 jako Szkoła Średnia numer 5. Była wówczas szkołą polskojęzyczną, a w pierwszym
roku istnienia uczęszczało do niej 757 uczniów.
W roku 1948 szkołę poszerzono o trzy klasy rosyjskojęzyczne, a liczba uczniów zwiększyła się do 1160.
W roku 2002 szkole nadano imię Joachima Lelewela.
W 2011 roku Rada Miasta Wilna podjęła decyzję o połączeniu Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela i
Szkoły Podstawowej im. Antoniego Wiwulskiego w Wilnie.
Od września 2016 roku nasza szkoła nosi miano „Szkoły Inżynierii im. Joachima Lelewela”.
Obecna szkoła, choć w innym budynku, jest więc kontynuacją legendarnej „Piątki” i ten fakt
postanowiliśmy podkreślić, nadając gazetce nazwę „Nasza Piątka”.
Wioleta Ilkiewicz, 5a
Greta Głuchowska, 5a
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Święto Niepodległości Polski w Szkole
Inżynierii im. Joachima Lelewela
W naszej szkole Dzień Niepodległosci Polski był niezwykle uroczysty. Uczniowie należący do kółka
dramatycznego, którym kieruje p. Regina Sinkiewicz, przygotowali interesujące przedstawienie pt.
„Urodziny Polski”.
Na uroczystość zaproszeni zostali nauczyciele oraz uczniowie. Przybyli też „goście specjalni”. Były to
wybitne osobistości, które w znaczny sposób przyczyniły się do rozwoju Polski: Mieszko I z małżonką
Dobrawą, król Władysław Jagiełło i królowa Polski Jadwiga, bohater narodowy Tadeusz Kościuszko,
wieszcz narodowy Adam Mickiewicz, kompozytor Fryderyk Chopin, Naczelnik Państwa Polskiego Józef
Piłsudski, papież i wielki Polak Jan Paweł II oraz były prezydent Polski Lech Wałęsa. Goście opowiadali
zebranym o najciekawszych momentach dotyczących historii Polski, składali Polsce życzenia oraz
ucztowali przy świątecznym stole. Nie zabrakło też błazna, który tradycyjnie potrafił rozweselić
zebranych.
Podczas uroczystości brzmiały piękne piosenki patriotczne, przygotowane przez p. Krystynę Milutienė,
a uczniowie klas starszych zatańczyli poloneza „Pożegnanie Ojczyzny” (przygotowała p. Ewa
Abariūnė). Widzowie nagrodzili autorów gromkimi brawami. Na zakończenie wystąpiła pani dyrektor
Edyta Zubel, która podziękowała uczniom za tak cudowne i wzruszające przedstawienie.
Uwielbiamy Święto Niepodległosci Polski, gdyż jest ono niezwykle ważne dla każdego Polaka.
Justyna Mieszkuniec, 7c
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Wycieczka do Polski
W dniach 26-30 września osiemnastoosobowa grupa uczniów klas 5 i 6 wraz z panią Swietłaną
Nowelską i panią Reginą Sinkewicz gościła w Szkole Podstawowej nr 137 im. Aleksandra Kamińskiego
w Łodzi. Taki pobyt ma miejsce każdego roku, w ramach wymiany uczniów między naszymi
partnerskimi szkołami. Przez tydzień zwiedzaliśmy Łódź i poznawaliśmy nowych przyjaciół.

We wtorek zwiedzaliśmy Szkołę Podstawową im. Aleksandra Kamińskiego. Po zwiedzaniu udaliśmy
się do Urzędu Miasta. Tam zostaliśmy przyjęci przez wiceprezydenta Łodzi, który opowiedział nam o
tym urzędzie. Oprowadził nas po całym budynku, pokazał salę obrad i gabinet pani Prezydent.

Następnie starym wagonikiem, który kiedyś służył do przewożenia ludzi, pojechaliśmy do elektrowni
EC1. Tam naszą grupę spotkał przewodnik, który opowiedział i pokazał do czego służą różne rzeczy,
przybory oraz zaprowadził nas do przyszłego muzeum młodzieżowego. Potem pojechaliśmy do szkoły.
Mieliśmy lekcję historii, podczas której dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy o powstaniu
Łodzi. Następnie były odwiedziny na basenie, gdzie instruktorzy uczyli nas poprawnie pływać. I to był
koniec atrakcji na wtorek.
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W środę dzień był bardzo aktywny, ponieważ najpierw była gimnastyka z piątą i szóstą klasą, a
następnie przyjechały panie z fitness klubu i prowadziły zumbę (zumba to połączenie elementów
tańców latynoamerykańskich i elementów fitness). Następnie udaliśmy się na spacer ulicą
Piotrkowską – reprezentacyjną ulicą Łodzi, jedną z najdłuższych ulic handlowych w Europie, liczącą
około 4,2 km.

W czwartek zorganizowano nam całodniową wycieczkę do Spały i Inowłodza. W Spale zwiedzaliśmy
muzeum wojskowe, a w Inowłodzu kościół św. Idziego. Wieczorem wróciliśmy do szkoły, gdzie odbyła
się dyskoteka.
Pobyt w Łodzi minął nam bardzo fajnie. Wróciliśmy pełni wrażeń i z nadzieją, że kiedyś tam jeszcze
wrócimy.
Klara Markowska – Kierulis, 5a
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Warto przeczytać
4 listopada 2016 roku w Instytucie Polskim w Wilnie odbyła się prezentacja książki Ewy
Wołkanowskiej-Kołodziej: Wilno. Rodzinna Historia Smaków. W książce podane są przepisy zmarłej
przed rokiem Genowefy Wołkanowskiej.
„W książce pisałam nie tylko o tradycyjnych daniach Wileńszczyzny, ale też na przykład o szaszłykach.
Niektórzy nawet uważają szaszłyki za potrawę tradycyjną. W każdym razie są one tak popularne i
powszechne, że musiałam o nich napisać“ - mówiła autorka.
„Tę książkę napisałam z pobudek czysto egoistycznych. Zrobiłam to dla trzech konkretnych kobiet:
mojej babci, mamy i córki. Babcia Gienia przez całe życie jest wierna kuchni tradycyjnej, tym
wszystkim, naszym litewskim cepelinom, wątrobiankom czy kwaszeninom. Z kolei moja mama
uwielbiała gotować, jeść i wydawać przyjęcia. Boże, ile żeśmy przegadały przy stole! Bardzo żałuję, że
moja córka tego nie doświadczy. Nie będziemy wszystkie razem lepić też kołdunów, bo mama umarła
w ubiegłym roku. Pomyślałam, że Jagna pozna i pokocha swoją babcię dzięki tej książce“ – dodawała
Ewa Wołkanowska – Kołodziej.
Książkę ocenił także znany polski krytyk kulinarny i kucharz, Robert Makłowicz: „Pisana przez Polkę,
lecz niepolocentryczna, opowieść współczesna, lecz pełna odniesień do historii. Pełną buzią reportaż z
elementami eseju i mnóstwem doskonałych i tradycyjnych litewskich przepisów - oto, co właśnie
trzymacie Państwo w dłoniach“.
Aliwia Dewiatnikowa, 5a
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Trochę rozrywki i humoru dla każdego
1.Pieczone z jabłkami
2.Robione jest z niego naczynie
3.Mieszkali tam pierwotni ludzie
4.Płynie w kranach
5.Każdy ma je na głowie
6.Murują ją murarze

1.W szkole od 1 do 12
2.Chodzi do szkoły
3.Ubieramy ją na Boże Narodzenie
4.Trwają latem 3 miesiące
5.Jeździmy nią na jednej nodze
6.Synonim zadowolony, radosny

Klara Markowska-Kierulis, 5a

- Jasiu, gdzie twoja praca domowa?
- Pies ją zjadł.
- Myślisz, że ci uwierzę?
- Przysięgam! Najpierw nie chciał, ale w końcu mu ją jakoś wepchnąłem do pyska.
7

- Mamo, ja już naprawdę nie będę miał więcej pryszczy?
- Nie, nie będziesz miał.
- Ale obiecujesz?
- Tak.
- A skąd wiesz?
- Bo już nie ma miejsca.

- Tato, to prawda, że prawdziwy mężczyzna powinien zachować zimną krew w sytuacjach
dramatycznych?
- Tak, synu, to prawda.
- To co chcesz najpierw zobaczyć: mój dzienniczek czy nowe futro mamy?

Zebrał Patryk Gil, 5a

Kontakt z redakcją:
Jest to pierwszy numer gazetki; może czegoś jej brakuje? Piszcie do redakcji!

facebook.comǀnaszapiatka

naszapiatka5@gmail.com
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