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Wiadomości 

Przedszkolaka 
 

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI 

21 kwietnia br. młodsza grupa przedszkolna wraz z paniami 

wybrała się na wycieczkę do Biblioteki Miejskiej w centrum 

Jaworzna. Celem wycieczki była lekcja biblioteczna przygotowana     

i poprowadzona przez p. Anię Sobulę. W trakcie zajęć słuchaliśmy 

bajki o gąsienicy, obejrzeliśmy prezentację multimedialną o owadach 

oraz wykonaliśmy samodzielnie swoje własne gąsienice. Po zajęciach 

mieliśmy okazję zwiedzić część biblioteki przeznaczoną dla dzieci.  

Na zakończenie wycieczki udaliśmy się do sali kinowej, w której 

obejrzeliśmy bardzo zabawny film animowany pt. „Dino mama”. 

Wycieczka bardzo nam się podobała!  
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O straszliwym smoku, dzielnym Szewczyku, prześlicznej 

królewnie i królu Gwoździku 

23 marca 2015 r. do szkoły zawitał teatrzyk lalkowy z Nowego Sącza 

z przedstawieniem "O straszliwym smoku, dzielnym Szewczyku, 

prześlicznej królewnie i królu Gwoździku" stworzonym na podstawie 

książki Marii Kownackiej. 

 

 

 

Bajka opowiadała o losach dzielnego Szewczyka, który podejmuje się 

trudnej misji uwolnienia prześlicznej królewny z łap straszliwego 

smoka. Przed Szewczykiem wielu rycerzy próbowało oswobodzić 

Królewnę, jednak nie mieli tyle odwagi i umiejętności, by pokonać 
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okrutnego potwora i wracali na zamek pokonani. Rządzący na zamku 

król Gwoździk już prawie stracił nadzieję, gdy w królestwie zjawia się 

dzielny Szewczyk, którego odwaga i niesamowity spryt pozwoliły 

pokonać Smoka.  

 

 

 

 

 

Wszyscy widzowie, zarówno przedszkolacy, jak i uczniowie klas I - 

III, z zaciekawieniem podążali za niezwykłymi przygodami 

szewczyka, który na swej drodze do zwycięstwa spotkał czarnego 

Kota i Babę Jagę. 
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Spotkanie z Hansem Christianem Andersenem 

w Bibliotece Miejskiej 

 Tuż przed świętami, 31 marca, przedszkolaki z grupy 5, 6-

latków udały się na wycieczkę autobusem miejskim do Biblioteki 

Głównej w Jaworznie.  

 

 

 
 

 

Na miejscu przywitała nas p. Ania Sobula, która oprowadziła nas po 

bibliotece i opowiedziała o życiu i twórczości Hansa Christiana 

Andersena.  
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Dzieci wysłuchały także jednej z baśni autora, która w prosty sposób 

wyjaśniła im mechanizm powstawania plotki. Na koniec części 

edukacyjnej przedszkolacy wykonali swoje własne bohaterki baśni - 

kurki. 
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Po udanej pracy i zabawie dzieci obejrzały w sali kinowej film pt. 

"Pan Peabody i Sherman". 

 

 

Święto Ziemi w grupie 5,6-latków 

 Jak co roku, 22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień 

Ziemi. Z tej okazji w grupie 5,6-latków odbyły się spotkania 

edukacyjne. Na pierwszym z nich gościliśmy p. Annę Sobulę              

z Biblioteki Miejskiej, filii Jeziorki. Spotkanie rozpoczęło się            

od głośnego czytania opowiadania „Bajki w zielonych sukienkach”. 

Po nim dzieci obejrzały prezentację multimedialną zachęcającą je      

do dyskusji na temat dbałości o środowisko, pozytywnych zachowań   

i segregacji śmieci. Pod koniec spotkania dzieci wykonały prace 

plastyczne odzwierciedlające ich postawę wobec przyrody.  
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Na koniec spotkania dzieci otrzymały upominki ufundowane przez 

MZNK w Jaworznie - kolorowe książeczki autorstwa J. Sieka 

„Drwale z Jaworzna - krótka historia o sortowaniu śmieci”.  

 

 
 

 Na drugim spotkaniu grupa gościła harcerki z XIX Szczepu 

Harcerskiego „Grodzisko”. Dziewczyny przeprowadziły zajęcia 

dotyczące ochrony przyrody.  
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Dzieci chętnie włączały się w zajęcia, odgadywały zagadki, 

rozwiązywały postawione im zadania. W drugiej części zajęć 

przedszkolaki zaprojektowały i wykonały w grupach ekologiczne 

domki. 

 
Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem i słodkim 

poczęstunkiem. 
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W kosmosie 

 Ostatni tydzień kwietnia w grupie 5,6-latków upłynął pod 

znakiem podróży kosmicznych. Dzieci wzięły udział w Akademii 

Misia Haribo. Uczniowie wędrowali wraz z nauczycielem                  

po Księżycu, oglądali jego powierzchnię w trójwymiarze, poznawali 

warunki panujące na jego powierzchni. Z Księżyca podróżnicy udali 

się w odwiedziny na kolejne planety Układu Słonecznego.  

 Po powrocie na Ziemię astronauci postanowili zbudować 

własny pojazd kosmiczny, z którego będą mogli korzystać przy okazji 

kolejnych podróży. Oto wynik ich pracy: 
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Klasa pierwsza 

przedstawia 
 

 W tym roku weekend majowy spędziłam w domu             

oraz u babci i dziadziusia. Było bardzo fajnie. Ciocia i wujek zabrali 

mnie na świetną wycieczkę do lasu, gdzie biegaliśmy i oglądaliśmy 

przyrodę. W niedzielę była piękna pogoda, więc z rodzicami 

pojechałam na wycieczkę rowerową. Weekend minął bardzo szybko     

i już nie mogę się doczekać, kiedy znów się powtórzy.  

     Karolinka Kozioł 

 

Mój tegoroczny weekend majowy zaczął się bardzo uroczyście 

z uwagi na przypadające 1 maja 90-te urodziny mojego pradziadziusia 

Władzia. Odbyła się w tym dniu uroczysta msza w kościele, potem 

zdjęcia rodzinne, a następnie był pyszny tort i pyszne jedzonko. 

Następne dni majówki spędziłam z Julcią i rodzicami w Jaworzynce, 

gdzie spacerowałam po szlaku prowadzącym do Trójstyku – miejsca, 

w którym stykają się granice trzech państw: Polski, Czech i Słowacji. 

Jeździłam też na rowerze, pływałam w basenie i pomagałam piec 

kiełbaski przy ognisku. Było bardzo fajnie. 

         Zuzia Woskowicz 

 

W weekend majowy czytałam baśnie, jeździłam na rowerze. 

Bawiłam się z moim królikiem, jeździłam na rolkach oraz siałam 

nasiona różnych warzyw. Wieczorem ćwiczyłam liczenie. 

     Emilka Godzina  
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W sobotę 

pojechałam do babci, gdzie  

spotkałam się z kuzynką.  

W niedzielę pojechałam    

do stadniny koni. Tam 

jeździłam na koniu, który 

miał na imię Zefir. Bardzo 

chciałabym mieć takiego 

konia. 

  

 Natalka Kita  

 

W piątek jeździłam 

na hulajnodze i rolkach. 

Później odwiedziła mnie 

koleżanka Natalka z siostrą. 

W sobotę byłam 

z rodzicami na działce u babci Teresy i pomagałam jej sadzić cebulę. 

Odwiedziłam również babcię Małgosię, ciocię Kasię i kuzyna Grzesia. 

Wieczorem skakaliśmy na trampolinie. W niedzielę piekliśmy 

ciasteczka, a po południu skakałam z bratem na 

trampolinie. 

      Karolinka 

Baran 

Cześć, mam na imię Weronika. Jestem 

uczennicą klasy pierwszej. Pierwszego maja 

byłam w kościele na odpuście. Potem 

pojechaliśmy na imieniny mojego dziadka. 

Bawiłam się świetnie.  

Z dziadkiem graliśmy w koszykówkę 

i piłkę nożną. W sobotę byłam w zamku Rabsztyn.  
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Tam zrobiliśmy piknik. Po zabawie na placu z przyrządami    

do ćwiczeń przywiozłam do domu siniaka na nodze. W niedzielę 

odwiedziłam ciocię Benię i wujka Andrzeja. Bawiłam się z ich 

pieskiem Nelcią. Wypoczęłam wspaniale. 

Weronika Szczepańska  
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  UCZYMY SIĘ OD NASZYCH DZIADKÓW 

Emerytowani nauczyciele – Państwo Krystyna i Władysław 

Opydowie – na spotkaniu z przedszkolakami z zerówki i uczniami 

klas I – III opowiedzieli o swojej długoletniej pracy pedagogicznej. 

Pani Krystyna uczyła dzieci w klasach I – III, a Pan Władysław był 

nauczycielem zawodu w szkole górniczej i przygotowywał młodzież 

do pracy w kopalni.  

Z uwagą słuchaliśmy, jak wyglądała nauka w szkole kilkadziesiąt lat 

temu. Nie było wówczas komputerów, projektorów, kserokopiarek      

i innych podobnych urządzeń, ale okazuje się, że wtedy - podobnie jak 

dzisiaj - dzieci zaczynały swoją edukację od nauki czytania, pisania    

i liczenia. Różnica była tylko taka, że kiedyś dzieci pisały tylko         

w zeszytach w linie lub w kratkę, a teraz uczniowie mają wybór wśród 

wielu zeszytów ćwiczeń.  

Byliśmy bardzo ciekawi, jak dawniej dzieci spędzały przerwy, w co 

się bawiły. Pani Krystyna wyjaśniła, że na przerwach dziewczynki 

lubiły skakać w gumę, zaś chłopcy bawili się w gonionego. Zawsze 

jednak nauczyciele czuwali, aby nikomu nic się nie stało.  

Ciekawostką dla wielu z nas była informacja, że nauka odbywała się 

przez sześć dni tygodnia, czyli również w sobotę. Dowiedzieliśmy się, 

że klasy były bardzo liczne, często ponad trzydziestoosobowe. Dzieci 

obowiązkowo chodziły w mundurkach z naszytymi tarczami szkoły. 

Uczniowie siedzieli w drewnianych ławkach, pośrodku których były 

umieszczone szklane kałamarze z atramentem. Nie było piór                

z nabojami, pisało się takimi zwykłymi z zakładanymi stalówkami. 
Aby coś napisać, za każdym razem pióro należało zamoczyć               

w atramencie. Ile wówczas było kleksów!  
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Jeszcze wiele pytań zadaliśmy naszym gościom. Na wszystkie 

Państwo Opydowie cierpliwie odpowiadali, za co składamy im 

serdeczne podziękowania. 

Uczniowie klasy II 
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 „SZKOŁA MARZEŃ” 
          W WYOBRAŹNI  TRZECIOKLASISTÓW 

 
   Uczniowie  klasy III wystąpili z   propozycją  przedstawienia wizji 

„Szkoły marzeń„ i oczekiwań młodych osób wobec szkoły jako 

miejsca przyjaznego uczniom. Oto wypowiedzi kilkorga uczniów        

z klasy III: 

 

„Szkoła moich marzeń  ma 6 pięter. Pierwsze piętro to nasza 

garderoba. Każdy z uczniów ma swoją garderobę. Na drugim piętrze 

jest największa hala sportowa na świecie. Tam uczymy się różnych 

rzeczy, np. rzutu oszczepem, sprintu, skoków w dal. Naszą 

wychowawczynią jest Inez Straszna. Ale ona nie jest wcale straszna, 

wręcz przeciwnie. Powinna mieć na nazwisko Inez Wesoła. Trzecie 

piętro to nasza sypialnia. W sypialni jest Oleks, to nasza maskotka. 

Oleks to mały niedźwiadek, który pilnuje nas w nocy. Moje ulubione 

to piętro czwarte. Znajduje się tam sala zabaw i matematyczna. Pani 

Straszna daje nam skakanki i skacząc na nich mówimy tabliczkę 

mnożenia. Piąte piętro jest najdłuższe, bo znajduje się tam sala 

śpiewu, aktorstwa, tańca i kuchnia. Naszym kucharzem jest pan Rosół, 

ale tak tylko na niego mówimy, tak naprawdę nazywa się Hans Grzyb. 

Na szóstym piętrze znajdują się toalety i dom wiedzy. W domu 

wiedzy jest wszystko. Wystarczy, że  wejdziesz do środka, a tam jest 

film o dawnych czasach. Dalej są różne pułapki, np. łamigłówki, testy 

i inne zagadki. Aby wyjść ze szkoły, trzeba zjechać ze zjeżdżalni 

wodnej. Do tej szkoły chodzę ja, Zosia, Maja, dwie Oliwie, trzech 

Adamów, dwóch Szymonów i dwie Dominiki. Najbardziej lubię 

Dominikę”.   

                                                      Nadzia Pieczara  
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„Szkoła moich marzeń znajduje się w Jaworze. Założycielem 

tej szkoły jest Ambroży Kleks. W szkole jest trzech Szymonów,  

Adam, Antek, Maks, Leon, Karolina, Samanta, Zosia, Nadia, 

Dominika, Konrad, Krzyś - czyli 14 uczniów. Są cztery piętra.         

Na pierwszym piętrze jest stołówka, na drugim sypialnie, a na trzecim 

biblioteka, w której można spotkać Filonka. Sala do nauki i sale         

do wychowania fizycznego znajdują się na czwartym piętrze i są 

najładniejsze. W szkole jest język polski, matematyka, wychowanie 

fizyczne i przyroda”. 

                                                               Szymon Wolak  

 

„Szkoła moich marzeń to szkoła, w której jest bardzo dużo 

zajęć sportowych. Marzy mi się w niej basen, murawa, kort tenisowy, 

boisko do koszykówki. Fajnie by było, gdyby była w tej szkole sala   

do podróży. Wchodziłoby się do niej i pokazywało, gdzie chce się 

przenieść. To mogłyby być lekcje przyrody, geografii i historii. 

Wychowanie fizyczne mógłby prowadzić Robert Lewandowski, Jerzy 

Janowicz, Neymar Jr, Cristiano Ronaldo. Mogłaby być też sala         

do eksperymentów z nauczycielem, którym byłby wielki uczony 

Albert Einstein. A do tej szkoły przyjeżdżałbym Porsche 911 GT.    

Ale się rozmarzyłem...” 

          Antoni Płachta  

 

„Szkoła moich marzeń uczy o zwierzętach. Naszą 

wychowawczynią jest pani Łaura   Owieczka.  Owieczka to jej 

nazwisko.  Ma swojego  gadającego  psa o imieniu Fuks. Pani 

Owieczka pokazuje nam świat zwierząt. Chce, byśmy znali wszystkie 

stworzenia świata. Fuks na każdej przerwie zabiera nas do Sali luster. 

Jeśli przejdzie się przez lustro, przenosi się np. do dżungli, lasu 

deszczowego lub Afryki. Mamy też sale, w których pani hoduje 

najróżniejsze zwierzęta. O godz. 9.00 zaczynają się lekcje. Naszymi 

przedmiotami są: zoologia, domologia, dzikologia i przyroda. Parter 

zajmują sale, w których się uczymy. Na pierwszym piętrze jest 

jadalnia i nasza sypialnia. Trzecie piętro należy tylko i wyłącznie      

do pani Owieczki i Fuksa. Nikt nie wie, co takiego tam trzymają. 

Szkoła jest we wszystkich kolorach tęczy. Sypialnie są małe. Ta 

szkoła ma 22 uczniów. Jestem w niej: ja, Nadia, Dominika, Samanta,  
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dwie Karoliny, Dorotka, Konrad, trzech Adamów, Michał, osiem 

Wiktorii i dwaj chłopcy o imieniu Szymon. Co miesiąc urządzamy 

mały konkurs. Konkurs polega na napisaniu historyjki                       

lub narysowaniu zwierzątka. W sali luster jest też malutka biblioteka, 

którą prowadzi pani Chmielowa z książki „Kajtkowe Przygody”.  

Oczywiście nie zabraknie przy niej jej psa Cukierka. Fuks i Cukierek 

się niestety nie lubią, bo kłócą się o jedzenie. Lekcje kończą się 

o godz.13.35. Weekendy spędzamy bawiąc się z Fuksem 

i odwiedzając bibliotekę. Szkoła moich marzeń powinna istnieć 

naprawdę”. 

Zofia Zarzeczny  

 

„Moją wymarzoną szkołą jest szkoła samoobrony, czyli 

inaczej różnych sztuk walki np. Capoeiry, Kung –Fu, boksu, ju-jitsu, 

jogi. A uczyłby nas tego wszystkiego pan Artur Przemiński. Lekcje 

zaczynałyby się o godz. 10.45., tak, żeby można było się wyspać.       

A kończyłyby się o godz.17.45. Picie, ręczniki i prysznice byłyby       

w szkole. Dodatkowo byłyby wszechstronne szafki, które  mogłyby  

pomieścić wszystko, co potrzebne.  Lekcje  zaczynałyby się o godz. 

17.50, a kończyłyby się o godz. 20.00. Kolejnego uczniowie             

nie przychodziliby do szkoły po wyczerpującym dniu. Po dniu 

wolnym znowu idzie się do szkoły”. 

Adam Łysik  
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Agencja informacyjna  

klas starszych 
 

     

 

W roli projektantów mody 

 

 20 kwietnia szóstoklasiści gościli w murach naszej szkoły 

pracowników Teatru Sztuk w Jaworznie - p. K. Pokutę i p. B. Wójcik-

Wiktorowicz. Spotkanie odbyło się w ramach projektu 

„Fashion/Teatr” realizowanego we współpracy z „Akademią Orange”.   

 Spotkanie przybrało formę miniwarsztatów. Na początku panie 

zabrały nas w porywającą podróż od starożytności do współczesności 

-  w przystępny i interesujący sposób przedstawiły nam „w pigułce” 

historię teatru i mody kostiumowej. Dzięki nim dowiedzieliśmy się, 

jak powstał pierwszy strój na świecie oraz jak ubierali się nasi 

prapradziadkowie. Mogliśmy też podyskutować, co to jest moda           

i dlaczego tak często się zmienia. Po wstępie teoretycznym przyszedł 

czas na działanie. Każdy z nas wybrał postać z literatury, dla której 

miał zaprojektować strój. Nie musiał on jednak być wierny 

książkowemu pierwowzorowi. Liczyła się natomiast pomysłowość       

i oryginalność. Do stworzenia projektu posłużyły nam proste 

schematy postaci oraz wycinki z gazet. Pracowaliśmy                          

z zaangażowaniem, ale było warto, bo efekt naszych działań przerósł 

wszelkie oczekiwania. 
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 Na koniec wszystkie nasze projekty zajęły honorowe miejsce 

na ścianie naszej sali (dzięki czemu co dzień cieszą nasze oczy),          

a siedem osób, które najlepiej poradziło sobie z zadaniem zostało 

zaproszonych do Teatru Sztuk na podsumowanie projektu. Mamy 

wtedy szyć prawdziwe stroje. Już nie możemy się doczekać! 

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w projekcie „Fashion/Teatr” 

i bardzo dziękujemy Paniom Kasi i Basi za odwiedziny i pozwolenie 

nam na przeżycie niesamowitej przygody. 

  

 

 

A oto niektóre z naszych prac: 
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     Mój pupilek 

 

 Moje ulubione zwierzątko to pies o imieniu Odi. Ma on jeden 

rok. Jest zabawny i pełny energii. Ma długie łapy, niebiesko-brązowo- 

szare oczy i bardzo silny ogon, którym cały czas wymachuje. Jest 

chudy, ale cały czas rośnie. Wyróżnia go przyjemna w dotyku sierść. 

Odi mieszka w kojcu w domu. Muszę z nim chodzić na spacery        

co najmniej 2-3 razy dziennie. Gdy tylko staje koło drzwi, trzeba go 

natychmiast wyprowadzić na podwórko. Jest wielkim łasuchem.     

Gdy tylko ktoś coś je, on staje koło stołu i patrzy błagalnym 

wzrokiem, jakby chciał powiedzieć: „Daj mi!”, a jak ktoś idzie spać, 

to kładzie się obok niego. Bardzo lubię swojego psa i myślę, że wy też 

byście go polubili. 

Krzysztof Sapeta, kl. VI 

 

 Od trzech miesięcy mam psa. Jest on jeszcze szczeniakiem, ma 

dopiero pięć miesięcy. Nosi imię Diego, wymyśliła tak moja siostra 

Weronika. Piesek przez prawie cały czas bawi się zabawkami na polu 

i w domu. Śpi w pokoju w swoim łóżku. Bardzo lubi kopać doły. 

Zawsze, jak ktoś wróci do domu, to szaleje, skacze i piszczy z radości. 

Bardzo go lubię. Myślę, że on mnie też. 

Michał Kasprzyk, kl. VI 
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   Moje hobby     

 

 Moim hobby jest gra w piłkę nożną. Jest to mój ulubiony sport. 

Z kilkoma kolegami z klasy gramy w klubie LKS Ciężkowianka 

Jaworzno. Kiedy jest ładna pogoda, trenujemy na boisku                     

w Ciężkowicach. Gdy jest zimno, treningi odbywają się w SP 18. 

Zachęcam wszystkich do uprawiania sportu, zwłaszcza piłki nożnej. 

Piotr Komperda, kl. VI 

 

 Moim hobby jest piłka nożna. Ten sport uprawia się                

na stadionach. Wraz z kolegami często rozgrywamy mecze                 

na szkolnym boisku. Gra polega na rywalizacji dwóch 

jedenastoosobowych drużyn. Zawodnicy przyjmują różne pozycje – 

można grać na obronie, w ataku, w pomocy lub być bramkarzem.       

Ja najbardziej lubię pomoc – stoi się wtedy w połowie boiska, cofa      

w kierunku obrony i idzie na atak. Moim zdaniem piłka nożna to 

bardzo fajna zabawa. Zamiast siedzieć przed komputerem lepiej wyjść 

na boisko! 

Michał Kasprzyk, kl. VI 
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S P O T K A N I E Z P O E Z J Ą 

6 marca odbyło się w naszej szkole spotkanie z jaworznicką 

poetką Alicją Dudek. Pani Alicja opowiadała uczniom o swoim 

dzieciństwie, początkach twórczości, recytowała wiersze oraz bajki 

dla najmłodszych. Podczas spotkania uczennica klasy V miała okazję 

zaprezentować swoje wiersze, które spotkały się z uznaniem poetki.     

Wizyta pani Alicji była okazją do propagowania czytelnictwa         

oraz zainteresowania uczniów poezją. 
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Z B I Ó R K A K A R M Y 

Po raz kolejny zorganizowano w naszej szkole zbiórkę karmy 

dla psów i kotów ze Schroniska dla zwierząt w Katowicach. Nasi 

uczniowie ochoczo przyłączyli się do apelu Samorządu 

Uczniowskiego i dzięki swojemu zaangażowaniu oraz pomocy          

ze strony rodziców, zebraliśmy ponad 52 kilogramy karmy. Najwięcej 

produktów zebrały klasy:  IV ( 16 kg ) - I miejsce, V ( 15 kg ) - II 

miejsce. Dziękujemy ! 

 

Zuchowe  

i harcerskie wieści 

Dolina Kościeliska 

W tym roku wiosenny sezon turystyczny rozpoczęliśmy 25 

kwietnia rajdem do Doliny Kościeliskiej. Góry powitały nas piękną      

i słoneczną pogodą nad głową i śniegiem, a raczej błotem 

pośniegowym pod nogami. Dolina Kościeliska to jedna                       

z najpiękniejszych i najczęściej odwiedzanych dolin tatrzańskich.        

I tym razem trasą do schroniska na Hali Ornak podążało wielu 

turystów pragnących powitać wiosnę w Tatrach. Pokonaliśmy             

w sumie 12 kilometrów i chociaż momentami było bardzo ślisko,         

a najmłodsi uczestnicy mieli po 10 lat, to nikt nie narzekał i z uwagą 

słuchał naszego przewodnika. Po drodze mijaliśmy polany                   

z kwitnącymi krokusami, podeszliśmy pod ośnieżony jeszcze Wąwóz 

Kraków, odpoczywaliśmy nad potokiem Kirowa Woda. Niestety 

zimowe wciąż warunki nie pozwoliły na zwiedzenie żadnej z jaskiń, 

których nie brakuje w Dolinie Kościeliskiej. W schronisku można 

było zjeść coś gorącego i przybić kolejną pieczątkę na pamiątkę          

w książeczce Górskiej Odznaki Turystycznej. W rajdzie wraz               

z opiekunami wzięło udział 14 osób. Zapraszamy na kolejne 

wycieczki w nasze piękne góry. Do zobaczenia na szlaku. 
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Randka z wiosną 

 
11 kwietnia  gromady zuchowe jaworznickiego Hufca ZHP 

spotkały się na tradycyjnej „Randce z Wiosną”. 

 Zadanie to realizuje 19 Szczep Harcerski „Grodzisko” 

działający przy naszej szkole. Jest to impreza o tematyce ekologicznej 

i każdego roku porusza inny, ważny dla naszego środowiska problem. 

Hasłem tegorocznej randki było -  „Stop wypalaniu traw”. Problem 

ten jest szczególnie ważny w okresie wiosennym, gdy przyroda budzi 

się do życia, a po zimie pozostały całe hektary zeschłej trawy. 

Edukacja dzieci od najmłodszych lat, wykazywanie szkodliwości 

takiego działania, może spowodować spadek ilości podpaleń. 

Gaszenie palących się łąk stwarza ogromne zagrożenie i co roku 

angażuje ogromne siły i środki tak ochotniczych, jak i zawodowej 

straży pożarnej. 

 Dlatego w ramach prewencji, Komenda Miejskiej Straży 

Pożarnej w Jaworznie przygotowała prelekcję mówiącą                       

o szkodliwości wypalania traw, oraz zaprezentowała działanie sprzętu 

bojowego. Ogromną atrakcją pokazu był samochód „Magirus”, 

którego drabina w ciągu kilku sekund może osiągnąć wysokość 

prawie 40 m. Starsze druhny miały okazję podziwiać naszą dzielnicę   

z tej właśnie wysokości. Oprócz oglądania pokazu sprawności 

strażaków, zuchy musiały wykazać się własną sprawnością i wiedzą, 

malując plakaty oraz prezentując zdobytą wiedzę na biegu 

patrolowym. 

Zainteresowanie imprezą było bardzo duże, gdyż uczestniczyło w niej 

8 gromad z naszego hufca oraz harcerze ze szczepu „Grodzisko”, czyli 

blisko 100 osób. Spotkanie zakończyło się na sali gościnnego Klubu 

„Kasztan”, wspólnym zawiązaniem kręgu i rozdaniem nagród        

oraz pamiątkowych dyplomów. 

 

 

 

28 

 



KĄCIK HUMORU 
 

 

Jeśli masz zły humor, nie omijaj tej strony. Oto niezła dawka 

dobrego humoru! 
 

                         
 

 

Ojciec sprawdza czego syn nauczył się w szkole. 

- No proszę, zastanów się dobrze. Miałeś dziesięć jabłek, zjadłeś dwa, 

ile Ci zostało? 

- Nie wiem, my w szkole liczyliśmy na śliwkach. 

 

 

 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik: 

- Małgosiu, co to za wzór? 

- To jest... No, mam to na końcu języka... 

- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas 

siarkowy... 

 

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły. 

- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy. 

- Dlaczego? 

- Nie musisz kupować książek na przyszły rok - zostaję w tej samej 

klasie. 
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA 

 

Drodzy uczniowie, szanowni rodzice. 

Przypominamy o zbliżającym się pikniku. Dzieci zachęcamy 

do zorganizowania stoisk na pchlim targu. Rzeczy, które nie są Wam 

już potrzebne, a wciąż są atrakcyjne, możecie wymienić lub               

po ustaleniu z rodzicami ceny – sprzedać. Zapraszamy do udziału         

i dobrej zabawy. 

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA SKŁADAMY  

WSZYSTKIM MAMOM Z OKAZJI ICH ŚWIĘTA, KTÓRE 

PRZYPADA NA 26 MAJA. ŻYCZYMY WYTRWAŁOŚCI  

W TRUDZIE CODZIENNYCH OBOWIĄZKÓW, RADOŚCI 

PŁYNĄCEJ Z MACIERZYŃSTWA, DROBNYCH 

PRZYJEMNOŚCI KAŻDEGO DNIA I SPEŁNIENIA 

NAJSKRYTSZYCH MARZEŃ. 

 

Rok szkolny zbliża się ku końcowi! 

 Kochani uczniowie! Cieplejsze i dłuższe dni zwiastują,           

że wkrótce nadejdą wakacje. Zanim jednak to nastąpi, czeka Was czas 

wytężonej pracy. Życzymy Wam wytrwałości w trudzie poprawiania 

ocen i zdobywania coraz lepszych. 

Redakcja 
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