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Wiadomości
Przedszkolaka

 Dzień Babci i Dziadka 

                         Jak co roku, dzieci z oddziałów przedszkolnych

przygotowały program artystyczny dla swoich Babć i Dziadków.

               

W  pierwszej  części  programu,  nawiązując  do  okresu

bożonarodzeniowego,  dzieci  wcieliły  się  w  anioły,  pastuszków

i królów, przedstawiając jasełka. Druga część występów poświęcona

była wyśpiewanym i wytańczonym życzeniom dla Dziadków.
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Po  zakończonym  przedstawieniu  dzieci  przekazały  Gościom

przygotowane przez siebie prezenty i zasiadły ze swoimi Dziadkami

do słodkiego poczęstunku.

Wyjazd do kina

25.02.2015  r.  przedszkolacy  wraz  ze starszymi  kolegami

z klasy II i III pojechali do kina „Sokół” w Trzebini. 

Film "Gang wiewióra" zdawał się podobać wszystkim widzom, którzy

z zaciekawieniem śledzili losy głównego bohatera.
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Bal karnawałowy

16  stycznia  w  oddziałach  przedszkolnych  odbył  się  bal

karnawałowy z udziałem wodzireja – pana Wojtka. Dzieci oraz panie

były  ubrane  we  wspaniałe  kolorowe  kostiumy.  Bawiliśmy  się

i tańczyliśmy przy wesołej muzyce. Zabawa była doskonała!

          

Wizyta leśnika

20 stycznia w oddziałach przedszkolnych gościliśmy leśnika –

pana  Piotra  Worwę.  Pan  leśnik  bardzo  ciekawie  opowiedział

dzieciom,  na  czym  polega  jego  praca,  poruszył  także  temat

dokarmiania zwierząt zimą. Przedszkolaki z uwagą i zaciekawieniem

słuchały pana Piotra oraz miały możliwość zadawaniu mu pytań. To

było bardzo pouczające spotkanie!
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Klasa pierwsza
przedstawia

Kulig

W  piątek  przed  feriami
klasa pierwsza pojechała na
prawdziwy  kulig  do
miejscowości  Kroczymiech.
Jechaliśmy  dużym  wozem,
który  ciągnęły  piękne  konie
i  zwiedzaliśmy  pięknie

ośnieżony  las  i  okolice.  Po  przejażdżce  czekały  na  nas  pyszne
kiełbaski  z ogniska. Gdy nabraliśmy sił, zaczęła się bitwa na śnieżki,
po  której  niektórzy  wyglądali  jak  prawdziwe  ośnieżone  bałwany.
Zmęczeni,  ale  zadowoleni  wróciliśmy  do  szkoły.  A  oto  wrażenia
niektórych uczniów:

Na kuligu były  kiełbaski.  Jechaliśmy przez lasy.  Siedziałam
koło  Marysi.  Po  kiełbaskach  rzucaliśmy  się  kulkami.  Walka  -
dziewczyny  na  chłopaków.  Było  super.  A w ferie  byłam w Białce
Tatrzańskiej. Uczyłam się jeździć na nartach.

                                                                  Oliwia Łysik

Kulig  bardzo  mi  się  podobał,  ponieważ  była  ładna  pogoda
i śnieg. Najbardziej podobało mi się, jak konie zawracały oraz bitwa
na śnieżki.  

Olaf Worwa
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Ferie zimowe

A oto - jak uczniowie klasy I spędzali tegoroczne ferie zimowe:

Tegoroczne  ferie  zimowe  spędziłam  z  rodzicami  i  siostrą

w Małym Cichym. Jeździłam z mamusią, Julią, ciocią i Marysią na

nartach i  sankach na stoku, który był  obok naszego domku.  Często

odwiedzaliśmy  Zakopane,  aby  tam  pospacerować,  a  wieczorami

pojeździć  na  lodowisku  na  łyżwach.  Bardzo  podobało  mi  się

zjeżdżanie na pontonach i pluskanie w basenach termalnych w Białce.

Chętnie  zostałabym  w  Małym  Cichym  na  dłużej.

Zuzia Woskowicz

         W tym roku ferie nie rozpoczęły się dla mnie zbyt dobrze,

ponieważ  byłam  chora.  Mimo  to  uważam,  że  były  super.

Codziennie  grałam  w  gry,  rysowałam,  przeczytałam  z  mamusią

mnóstwo  książek,  a  gdy  wyzdrowiałam,  jeździłam  z  rodzicami  na

łyżwy i do kina. W drugim tygodniu pojechałam na kilka dni do babci

i  dziadziusia.  Najwspanialszy dzień czekał  mnie jednak w ostatnim

dniu  ferii.  Rodzice  zrobili  mi  niespodziankę  i  zabrali  do  sklepu

zoologicznego, gdzie kupiłam swoje pierwsze zwierzątko - chomika.

Nazwałam go Pchełka 

Karolinka Kozioł
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Tegoroczne ferie zimowe nie były dla mnie zbyt ciekawe, gdyż

przez  półtora  tygodnia  byłam  chora  i  niestety  nigdzie  nie  mogłam

wyjść. Jedyne, z czego się ucieszyłam, to odwiedziny mojej koleżanki

z  klasy  -  Emilki  Bąk.  Gdy  już  wyzdrowiałam,  jeździłam  w

odwiedziny do babci i dziadka oraz z rodzicami na krótkie wycieczki

za miasto.

Inez Kwiatkowska

 

Na  ferie  pojechałam  do  babci.  Jeździłam  na  sankach,

rzucaliśmy się śnieżkami. Grałam na komputerze.  Czwartego lutego

odbyła się moja impreza urodzinowa.

  Karolinka Baran

W ferie  pojechałam razem z tatą  i  siostrą  do stadniny koni.

Jeździłam na brązowym koniu, który miał dziesięć lat. Nie mogę się

doczekać, kiedy znowu tam pojadę. 

  Natalka Kita
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Rozmaitości
klasy drugiej

  NASZE FERIE ZIMOWE

Ferie spędziłem w domu i w górach. W Szczyrku razem z tatą

i  bratem  uczyliśmy  się  jeździć  na  nartach.  Często  zjeżdżaliśmy

z  wielkiej  górki  na  jabłuszkach.  Byliśmy  również  w  Wiśle,  gdzie

podziwialiśmy  skocznię  im.  Adama  Małysza.  Pod  koniec  ferii

pojechaliśmy do kina na film „Pingwiny z Madagaskaru”. Tegoroczne

ferie były ciekawe i udane. 

                                                                                                                 

                                                                               Bartosz Bieńkowski

Ferie  spędziłam w domu.  Pierwszy tydzień  chorowałam,  ale

i  tak  było  ciekawie.  Oglądałam  fajne  programy  w  telewizji  –

przyrodnicze i kreskówki.  Grałam w gry komputerowe,  rysowałam,

malowałam farbami. W drugim tygodniu bawiłam się z rodzeństwem

na śniegu. Zjeżdżaliśmy na sankach, urządzaliśmy bitwy na śnieżki.

Ferie spędziłam ciekawie, wesoło i przyjemnie. 

                                                                                      Paulina Sapeta
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W pierwszym tygodniu ferii z rodzicami i bratem wyjechałem

do  ciepłych  źródeł  w  Białce  Tatrzańskiej.  Potem  pojechaliśmy  do

Zakopanego. Spacerowaliśmy po Krupówkach. Byliśmy pod Wielką

Krokwią.  W drugim tygodniu  ferii  jeździłem na  sankach i  lepiłem

bałwana.  Dwa  razy  byłem  na  basenie.  Moje  ferie  były  ciekawe

i urozmaicone. 

                                                                                     Adam Jamrozik

Moje  ferie  były  urozmaicone  i  ciekawe.  W  pierwszym

tygodniu chodziłam na zajęcia zuchowe „Zima w mieście”. Byliśmy

na wycieczce w lesie, pojechaliśmy do kina i na basen. Pozostałe dni

spędziłam w domu. Bawiłam się z bratem na śniegu, jeździliśmy na

sankach, lepiliśmy bałwana. 

                                                                                            Julia Bołbot

Ferie  spędziłem w domu,  ale  wcale nie  było  nudno. Razem

z  zuchami  byłem  w  kinie  na  bajce  „Wielka  szóstka”.  W  drugim

tygodniu  odwiedzili  mnie  koledzy i  koleżanka.  W sobotę  mój  brat

miał urodziny, więc byli u niego koledzy. Moje ferie były przyjemne. 

     Eryk Kowalski
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Z życia klasy 
trzeciej
 

W kinie

25.02.2015  r.  wychowawczynie  grup  przedszkolnych

i nauczyciele klas II-III zorganizowały dla przedszkolaków i uczniów

wyjazd do kina Sokół w Trzebini na film „Gang Wiewióra”. O godz.

9.15  wyjechały  spod  szkoły  dwa  autokary  pełne  dzieci   wraz

z  opiekunami.  „Gang  Wiewióra”  to  opowieść  o  gryzoniu,  który

organizuje  szajkę  zwierzaków,  by  napaść  na  sklep  z  orzechami.

Niezwykłe przygody bohatera filmu budziły podziw i zainteresowanie

młodych widzów. Przedszkolaki i uczniowie powrócili do szkoły  pełni

głębokich przeżyć. Uznali, że chętnie podzielą się wrażeniami z filmu

na łamach szkolnej gazetki.

Klasa trzecia, druga i dwie grupy przedszkolne pojechały do

kina  na  film  „Gang  Wiewióra”.  To  kino  znajduje  się  w  Trzebini,

nazywa się Sokół .Film bardzo nam się spodobał,  bo był  śmieszny

i  pouczający.  Bohaterami  filmu  byli:  Wiewiór,  Trypsyn,  Szczurek,

Andzia, Pieryn, Kret i suczka Perła. W tym filmie była też puszczana

muzyka, którą wszyscy lubią czyli „Gangnam Style”. Film opowiadał

o tym, że trzeba walczyć o przyjaźń i pomagać sobie nawzajem. 

Zofia Zarzeczny 
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W  filmie  „Gang  Wiewióra”  zainteresowała  mnie  scena,

w której mała harcerka chciała kupić orzechy, a sprzedawca nie chciał

jej sprzedać, ponieważ zamknął sklep. Właściciel  oszukiwał i dlatego

pod jego sklep przyjechała policja. Zwróciłem uwagę na zakończenie,

w którym wszyscy bohaterowie tańczyli „Gangnam Style”.

Szymon Wolak 

W filmie podobała mi się suczka, która pomagała bohaterom

wydostać   się  z  pułapki,  odciągała  uwagę  złodziei,  dzięki  czemu

bohaterowie mogli bezpiecznie przedostać się do innych pomieszczeń.

Nadia Pieczara

Mnie zainteresowała scena,  w której  złodzieje dostali  się do

banku  i  zamiast  pieniędzy  zabrali  znajdujące  się  tam  orzechy.

Zabawna  była  scena,  w  której  Wiewiór  przegryzł  przewód

i w momencie podłączenia gazu nastąpił wybuch.

Krzysztof Jaromin 
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25.02.2015r. z całą klasą pojechaliśmy do kina  w Trzebini.

Odwiedziliśmy to kino po raz pierwszy. Kino nazywa się „Sokół”.

Film był bardzo fajny. Nawet się zdziwiłem, bo myślałem, że będzie

dziwny. Najlepszy był bohater Surly - wiewiórka, która została z

powodu swojego egoizmu wyrzucona z parku do miasta, gdzie musi

poradzić sobie sama. Gburowata Subry za jedynego przyjaciela ma

szczura Buddiego. Przyjaciele postanowili okraść sklep z orzechami.

Ten sklep okazał się przykrywką dla złodziei, którzy wykopali dziurę

pod bankiem, podłożyli do banku orzechy, a wzięli pieniądze. Ale

Subry wszedł do sklepu i najadł się orzechów. Kręcił się i był bardzo

szczęśliwy. Buddi wziął przyjaciela i ukryli się razem. Surly chciał,

żeby wszystko było jego. Buddi obraził się na niego, a Surly się tym

nie przejmował, poszedł tylko zgarnąć orzech .Złodzieje pojechali

z pieniędzmi, lecz dzielny Surly się nie poddał i pobiegł, bo tam była

jego przyjaciółka. Złodzieje jechali przez most, na którym stała

policja. Jedną furgonetkę wrzucili do wody, później drugą oraz

pieniądze. Wszystko skończyło się dobrze i szczęśliwie. Z tego filmu

można wysnuć morał: trzeba się dzielić z innymi, zwłaszcza w grupie

oz przyjaciółmi, i zawsze trzeba być sobą. I nie być rozkapryszonym

i samolubnym”.

Antoni Płachta
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Agencja informacyjna 
klas starszych

Kwestujemy
            11 stycznia 2015 r. piąto- i szóstoklasiści wzięli udział

w  zbiórce  pieniędzy  w  ramach  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej

Pomocy. Mimo że było zimno, stawiło się wielu uczestników, których

pocieszała myśl, że robią coś dobrego. 

Uczniowie  naszej  szkoły  spotkali  się  o  godzinie  10:30  pod

kościołem  w  Jeziorkach,  gdzie  czekała  już  na  nich  p.  A.  Wolska.

Przez  pół  godziny  kwestowali  przed  bramą  wjazdową.  O  11:00

zaczęła się msza święta, w której uczestniczyli, a później autobusem

pojechali  do  centrum  miasta.  Tam  przebywali  pod  opieką  p.  I.

Oleksiewicz.  Najpierw  wszyscy  poszli  do  redakcji  gazety,  gdzie

dostali  ciepłe  napoje  i  posiłek.  Później  przeszli  na  rynek,  gdzie

podzieleni  na  dwie  grupy  (w  zależności  od  wieku)  kontynuowali

zbiórkę pieniędzy.  Spośród wolontariuszy z naszej szkoły najwięcej

datków zebrała Ala Dubiel.  W ramach akcji  zorganizowane zostały

różne atrakcje dla  wszystkich mieszkańców Jaworzna.  Jedną z nich

był dźwig, na którym podnoszono ludzi. Zaplanowane zostały również

pokaz strażaków oraz rajd kolarzy przez miasto. O 14:00 uczniowie

naszej szkoły rozeszli się do domów.

To  była  bardzo  ciężka  praca.  Wszyscy,  którzy  się  w  nią

włączyli, powinni być z siebie dumni.

Alicja Tomczyk, kl. VI
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Próbny Sprawdzian
W środę, 17 grudnia ubiegłego roku klasa szósta przystąpiła do

próbnego  Sprawdzianu  zorganizowanego  przez  Centralną  Komisję

Egzaminacyjną.  O  godzinie  9:10,  po  otrzymaniu  od  nauczycieli

testów, przeczytaniu instrukcji i zakodowaniu prac, przystąpiliśmy do

pracy.  Na zadania z języka polskiego i matematyki  mieliśmy aż 80

minut.  Po  zakończeniu  pierwszej  części  Sprawdzianu  nastąpiła

godzinna przerwa. O 11:45 przystąpiliśmy do rozwiązywania zadań

z  języka  angielskiego,  na  które  mogliśmy  przeznaczyć  45  minut.

Najpierw  słuchaliśmy  nagrań  i  odpowiadaliśmy  na  pytania  z  nimi

związane,  później  pracowaliśmy  nad  testem  wyboru.  Nazajutrz

otrzymaliśmy  wyniki  drugiej  części  Sprawdzianu,  a  po  świętach  –

pierwszej.

Filip Wierzbik, kl. VI

        Klasowa wigilia
                       19 grudnia 2014 r. odbyła się w naszej klasie

wigilia.  Tego  dnia  lekcje  przebiegały  według  planu,  a  spotkanie

opłatkowe odbyło się na zajęciach z wychowawcą.

Wydarzenie  rozpoczęło  się  miłym  i  radosnym  śpiewem.

Następnie  p.  P.  Piechna powiedziała  parę  słów na  temat  świąt.  Po

chwili  rozdane  zostały  ciasta,  które  szybko  zjedliśmy  i  bardzo

podziękowaliśmy  za  poczęstunek.  Najlepszą  opinią  cieszyły  się

ostatnie minuty lekcji, kiedy składaliśmy sobie życzenia świąteczne.
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Na  koniec  zajęć  p.  Piechna  przypomniała  nam  o  zachowaniu

bezpieczeństwa  w  czasie  przerwy  świątecznej,  po  czym  wszyscy

rozeszliśmy się do domów.

Moim zdaniem ten dzień był wyjątkowy zarówno dla mnie, jak

i dla moich kolegów. Mam nadzieję, że za rok, kiedy już będziemy w

gimnazjum, przeżyjemy również wspaniałe spotkanie wigilijne.

Bartosz Palka, kl. VI

Nasi milusińscy

Masz jakiegoś zwierzaka? Pochwal się nim! Przygotuj krótki
opis  swojego pupila oraz  jego zdjęcie,  a  wydrukujemy je  w naszej
gazetce. 

Mój chomik
Mój  chomik  nazywa  się  Pierniczek.  Kupiłem go  niedawno.

Gdy go zobaczyłem w sklepie zoologicznym, od razu go wybrałem.

Jest  duży.  Dziwi  mnie,  że  tak  szybko  urósł.  Pierniczek  ma  sierść

koloru kremowego. Na uszach ma charakterystyczne czarne plamki.

Bardzo lubi, gdy się go głaszcze.  Ulubionym pokarmem Piernika są

ziarna zbóż. Mieszka w dość nietypowym miejscu – akwarium. Często

zmieniam mu trociny i dbam o niego. Naprawdę bardzo go lubię.

Jakub Buła, kl. VI
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ŚWIETLICZAKI Z NASZEJ PAKI

Drogi Uczniu, Droga Uczennico!
Jeśli chcesz:

 miło spędzić czas przed lub po lekcjach,

 rozwijać swoje zdolności i zainteresowania,

 otrzymać pomoc w nauce lub odrabianiu zadań,

            PRZYJDŹ na ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE!

   A oto efekty naszej działalności plastyczno – technicznej:

Papierowy zwierzyniec
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Prace w programie Paint

********************************************************

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
Wesołego Alleluja!

Z okazji zbliżającej się Wielkanocy

najserdeczniejsze życzenia zdrowych,

radosnych i spokojnych świąt,

smacznego jajka, mokrego dyngusa,

miłych chwil spędzonych z najbliższymi,

a także odpoczynku w rodzinnym gronie 

całej Społeczności SP 19

składa Redakcja
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Kącik humoru :)

Nauczycielka języka polskiego pyta uczniów:

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika „niedziela”?

- Wakacje, proszę pani! 

Bliźniacy wracają ze szkoły i od progu wołają:

- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy „Czyja mama jest

najpiękniejsza?”. Wszyscy głosowali na swoje własne mamy, a Ty

dostałaś dwa głosy...

Przychodzi skrzat do apteki i mówi do aptekarki:

- Poproszę aspirynę.

- Dobrze... zapakować?

- Nie, dziękuję, poturlam. 

W szkole na matematyce pani pyta Jasia:

-Jasiu, co to jest kąt?

-Kąt to najbrudniejsza część mojego pokoju 

- Jasiu, przeczytaj proszę swoje wypracowanie na temat: „Kim

będę, jak dorosnę”.

- Najpierw będę lekarzem, bo tak chce tata. Potem zostanę

prawnikiem, jak chce mama. A na końcu zostanę kominiarzem, bo mi

się też coś od życia należy...
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Zagadki dla najmłodszych

Zwykle jest okrągły, jak stokrotki środek,
Ma młodszego brata - na imię mu spodek.
Jak on do jedzenia przydaje się nieźle:
Połóż na nim ciasto, kartofle lub knedle...

Kartek może mieć bez liku,
Lecz nie rysuj w niej, chłopczyku!

Tam historie są nie lada,
Kto przeczyta, sam wybada!

Dryń, dryń, dryń! Pik, pik, pik!
Odbierz mą słuchawkę w mig!
Jak odbierzesz, „halo” mów,
A w rozmowie nie szczędź słów!

Klawiatura plus monitor, w monitorze cuda!
Gry i filmy, też piosenek posłuchać się uda.

W biurach, w domach, w sklepach także, to narzędzie pracy.
Lecz nie tylko - do zabawy też posłużyć raczy!

Czarny, lub niebieski;
Rozmaite kreski,
Cyfry lub litery
Pisze w sposób szczery.

Są okrągłe, srebrne, złote,
Jakie tylko ma ochotę

Włożyć mama, ciocia, babcia...
I nie mówię tu o kapciach!

W uszach pięknie je pokazać –
Paniom często się to zdarza.
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