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Witaj nasza dobra szkoło... 
 

Jeszcze w uszach szumią morskie fale, 

śpiewa głośno rześki, górski wiatr. 

Na wakacjach było, było tak wspaniale, 

Ale teraz już do szkoły nadszedł czas. 

 

Witaj szkoło, witaj nasza dobra szkoło! 

Przyjmij nas radośnie, miło i wesoło! 

 

 Czy pamiętacie jeszcze, jak w upalne czerwcowe 

przedpołudnie żegnaliśmy się na dwa miesiące ze szkolnymi 

murami? Ciut zmęczeni staraniami o jak najwyższe noty na 

świadectwie, ale pełni werwy i energii z niecierpliwością 

oczekiwaliśmy beztroskich dni lata... Mamy nadzieję, że lipcowe        

i sierpniowe chwile upłynęły zgodnie z Waszymi oczekiwaniami, że 

był to czas głębokiego oddechu od codzienności oraz ładowania 

wewnętrznych akumulatorów optymizmu i zapału, z zapasu których 

będziecie czerpać przez cały rozpoczęty już na dobre rok szkolny. 

 W imieniu całego grona pedagogicznego życzymy Wam, 

Drodzy Uczniowie, radości z codziennego odkrywania świata             

i poszerzania własnych horyzontów. I pamiętajcie, że rok szkolny 

trwa tylko 10 miesięcy, a dokładnie 296 dni, a po nich - jak śpiewał 

kabaret OT.TO - „Wakacje, znów będą wakacje. Na pewno mam 

rację, wakacje będą znów!” 

Redakcja 

Wiadomości 

Przedszkolaka 

 

 Powitanie przedszkola       
 

      

 Pierwsze dni w przedszkolu są dla dzieci wielkim przeżyciem. 

Spotykają oni nowych kolegów i koleżanki, poznają swoją 

wychowawczynię.  

 Grupa 5- latków liczy 14 dzieci: 7 dziewczynek i 7 chłopców. 

Wśród nich są dzieci, które uczęszczają do naszego przedszkola już  

drugi rok. Wielu z nich rozpoczyna zaś dopiero życie przedszkolne. 

Do grupy  5- latków w bieżącym roku szkolnym uczęszczają:   

1.  Bąk Barbara                                  8. Lis Zuzanna 

2. Dębska Milena                              9. Michalska Julia 

3. Dulowska Maja                            10. Palka Szymon 

4. Gugała Nikodem                          11. Pilarczyk Alicja 

5. Kapcia Patryk                               12. Sapeta Michał 

6. Kramarczyk Filip                         13. Ślęzak Katarzyna 

7. Krzywoń Jacek                             14. Worwa Witold                              

       O swoich przeżyciach w pierwszym miesiącu pobytu                   

w przedszkolu bardzo chętnie wypowiedziało się kilkoro 

przedszkolaków. Dzieciom podobają się rysunki na ścianach w sali 

przedszkolnej i w kuchni. Poznali nowych kolegów i koleżanki. Lubią 

spotykać się z dziećmi w przedszkolu. Chętnie  uzupełniają karty 

pracy, wykonują prace plastyczne i ćwiczenia gimnastyczne oraz biorą 

udział w zajęciach z religii i j. angielskiego. W przedszkolu lubią 

bawić się laleczkami, pluszaczkami i samochodami. 



 Witamy serdecznie wszystkich przedszkolaków po wakacjach           

i życzymy, aby ten rok szkolny był pełen wrażeń!        

                                       nauczyciele grupy przedszkolnej, 

    A. Rozmus, A. Wolska, M. Szczepańska                           

 

Klasa pierwsza 

przedstawia 
 

   Witaj 1 klaso! 

Już od dwóch miesięcy pierwszaki uczęszczają 

do naszej szkoły. W klasie pierwszej uczy się 23 

uczniów: 10 dziewczynek i 13 chłopców. Część z nich zna się już z 

zerówki, ale są też dzieci, które we wrześniu po raz pierwszy 

przekroczyły próg „19”. O tym, czy lubią chodzić do szkoły 

opowiedzieli Szymon i Karol: 

Lubię chodzić do mojej szkoły, bo poznałem tu wielu nowych 

kolegów. Chętnie uczę się pisać i czytać. Uczęszczam też na zbiórki 

zuchowe, gdzie robimy eksperymenty i zdobywamy różne sprawności. 

Najbardziej lubię zajęcia komputerowe. 

Szymon Bieńkowski 

 Bardzo chętnie chodzę do szkoły bo lubię się uczyć oraz 

spotykać z kolegami i koleżankami. W szkole najbardziej podobają mi 

się lekcje wychowania fizycznego, zajęcia komputerowe oraz zbiórki 

zuchowe. Ostatnio, wraz z klasą drugą, uczestniczyliśmy w zabawie z 

okazji Halloween. Było super! W szkole nigdy się nie nudzę! 

Karol Mlostek 

Rozmaitości 

    klasy drugiej    

 Wspomnienia    

z wakacji 
 

 

W wakacje byłam nad polskim 

morzem w Jastrzębiej Górze. Nasz 

hotel nazywał się Primavera. Był       

w nim basen i spa, a przed nim - 

minizoo oraz dwa duże place zabaw. W ośrodku był duży basen                    

i zjeżdżalnia, gdzie z siostrą szalałyśmy w wodzie.  

Byłam też z babcią i dziadkiem w Zakopanem w hotelu 

Morskie Oko. Poznałam tam dwie koleżanki: Weronikę i Karolinę. 

Codziennie spotykałyśmy się na placu zabaw. Chodziłam do gorących 

źródeł się kąpać. W sierpniu byłam zaś z rodzicami na Mazurach. 

Zakwaterowaliśmy się w hotelu Europa. Tam codziennie z moją 

siostrą karmiłam kaczki chlebem. Pływałam statkiem i byłam na 

Wieży Ciśnień. Zwiedzaliśmy także Park Dzikich Zwierząt, gdzie 

karmiłam z Blanką różne zwierzęta m. in. kozy, sarenki, osły. 

Głaskałam także młode łosie. Pływałam z rodzicami i siostrą łodzią  

po rzece Krutynia. Na Mazurach spotkałam moją koleżankę Marysię, 

z którą chodzę na tańce. Długo tych wakacji nie zapomnę. 

 Oliwia Łysik  

 



Tegoroczne wakacje spędziłem z dziadkami i kuzynem nad 

Morzem Bałtyckim w miejscowości Dąbki. Było wspaniale! 

Zwiedzaliśmy wiele wspaniałych, ciekawych miejsc. Poznałem wiele 

nowych koleżanek i kolegów,               

z którymi miło spędzałem 

wakacyjny czas. Codziennie 

wylegiwaliśmy się na plaży, 

graliśmy w piłkę, skakaliśmy 

po falach, a gdy było gorąco 

kopałem razem z Frankiem 

łopatą w piasku głębokie 

dziury i tam się chowaliśmy. 

W pochmurne dni biegałem po 

plaży i zbierałem muszelki. 

Byłem również na ogromnym placu zabaw, gdzie świetnie bawiła się 

cała rodzina. Niestety, wczasy nad morzem szybko się skończyły, ale 

mam nadzieję, że za rok dziadkowie także mnie ze sobą zabiorą (jak 

pozwoli Pani :)) Mam fajne wspomnienia     z wakacji... Wszystko, co 

dobre, szybko się kończy... Pora wracać do szkoły...                                                                                      

            Bartosz Ryczek 

Moje wakacje w tym roku rozpoczęły się w czerwcu wyjazdem 

do Kołobrzegu razem z babcią, dziadziem i kuzynką Marysią. W tym 

czasie dużo spacerowaliśmy po plaży, zwiedzaliśmy Kołobrzeg, 

jeździliśmy na gokartach oraz pływaliśmy, lecz nie w morzu, które 

było jeszcze zimne, tylko w basenie. W lipcu razem z rodzicami           

i siostrą wybraliśmy się w Bieszczady, gdzie jeździliśmy na koniach, 

na Segwayach, pływaliśmy w Solinie, podziwialiśmy widoki.             

W sierpniu byłam znowu nad morzem z rodzicami i Julką, ale tym 

razem w miejscowości Rowy. Z uwagi na to, że trafiliśmy na 

tropikalne upały, wylegiwaliśmy się na plaży i pływaliśmy w morzu. 

W przerwach od leżakowania razem z Julką uprawiałyśmy plażową 

akrobatykę m. in. przewroty, szpagaty, stanie na rękach albo 

wyławiałyśmy meduzy, których było bardzo dużo. Wieczorami 

spacerowaliśmy po Słowińskim Parku Narodowym oraz jeździłyśmy 

na śmigwayach.  

W trakcie tego pobytu nad 

morzem byliśmy w Czołpinie           

na ruchomych wydmach oraz             

w Jarosławcu. Następnie byliśmy       

na Suwalszczyźnie nad jeziorem,       

w którym pływaliśmy od rana                 

do wieczora, graliśmy z kolegami            

w badmintona, chodziliśmy              

na jagody, zwiedzaliśmy Sejny, 

Augustów i Suwałki. Wakacyjny czas 

mija szybciej niż bym chciała. Teraz 

trzeba znów czekać 10 miesięcy, aby znowu były WAKACJE! 

   Zuzanna Woskowicz 

  

 



Z życia klasy  

trzeciej 

 

Wakacyjne wspomnienia 

 Moje wakacje były bardzo ciekawe. Zaraz po zakończeniu 

roku szkolnego pojechałem na kolonię do Polańczyka nad Soliną. 

Mieszkaliśmy w bardzo ładnym ośrodku, w 4-osobowych pokojach. 

Codziennie mieliśmy wiele atrakcji i nie jestem w stanie wszystkich 

wymienić. Mnie najbardziej podobały się: fluo-party, ścianka 

wspinaczkowa oraz Bieszczady challange, czyli ekstremalna wyprawa 

w góry. Będę ją pamiętał bardzo długo, gdyż wróciłem z niej cały 

mokry i ubłocony, bo wpadłem do rzeki. Mieliśmy bardzo fajnych 

wychowawców i cały wyjazd uważam za bardzo udany.  

 Następnie przez dwa tygodnie chodziłem na półkolonię 

organizowaną przez PTTK w Byczynie. Tę część wakacji także 

uważam za bardzo ciekawą. Byliśmy na wielu fajnych wycieczkach, 

m.in. w aquaparku Nemo, gdzie szaleliśmy do woli w basenach, 

Wygiełzowie i Lipowcu - gdzie pani Basia bardzo ciekawie 

opowiadała o tych miejscach - oraz Dolinie Osikowej, gdzie 

mogliśmy wykazać się zdolnościami plastycznymi, wykonując robótki 

ręczne. Na koniec pojechałem ze swoją rodziną nad morze do Rewala. 

Tam chodziliśmy na plażę i odpoczywaliśmy.  

 Całe moje wakacje były przyjemne i gorące.  

                                                                                     Eryk Kowalski 

 

 Tegoroczne wakacje spędziłem w kilku miejscach. Najpierw 

pojechałem z kuzynką do babci na wieś. Często bywaliśmy nad 

zalewem. Potem przez tydzień spędziłem fajny czas u cioci w Turku. 

W sierpniu pojechałem nad morze do Karwi. Całe dnie spędzaliśmy 

na plaży, budując zamki z piasku, kąpiąc się w morzu oraz łowiąc 

meduzy. Zrobiliśmy sobie też wycieczkę na Hel.  

 Ostatni tydzień wakacji spędziłem ponownie u babci. Razem    

z rodzicami pojechaliśmy na pokazy samolotowe Air Show 2015       

w Radomiu. Widziałem bardzo dużo samolotów wojskowych. 

Największe wrażenie zrobiły na mnie myśliwce F16 i Mig29 pędzące 

z prędkością około 2400 km/h.  

 To były cudowne wakacje, po których pełen energii wróciłem 

do szkoły.  

Bartosz Bieńkowski 

 

 Tegoroczne wakacje spędziłem nad morzem w Jastarni. Było 

bardzo upalnie i słonecznie. Często chodziłem nad zatokę, morze i do 

centrum miasta. Na plaży spędzałem większość czasu. Budowałem 

zamki z piasku i skakałem z tatą przez fale.  

 Pewnego dnia tata z Olafem wykopali dziurę, w której 

zakopali mnie po samą szyję. Miałem problem, aby się z niej 

wydostać. Poznałem kolegę z Warszawy, który miał na imię Kuba. 

Razem z nim grałem w piłkę, biegałem i dobrze się bawiłem.                                                                         

 Rodzice zorganizowali mi bardzo ciekawe wakacje.  

                                                                        Igor Gładysek  

 



 Tegoroczne wakacje spędziłem w górach w Karpaczu. 

Codziennie spacerowałem, zwiedzałem i podziwiałem Karkonoski 

Park Narodowy. W czasie mojego pobytu zdobyłem szczyt Śnieżki 

położony 1603 m n.p.m. Szlak, który prowadził na Śnieżkę, był 

stromy i kamienisty. Idąc, oglądałem piękne widoki. Zwiedziłem 

świątynię Wang, wodospad i zaporę na Łomnicy. Byłem w muzeum 

zabawek. Były tam zabawki z różnych krajów, od najstarszych lat do 

teraźniejszych. Największą przyjemność sprawiła mi zabawa             

w basenie, w którym spędzałem wieczory. Grałem również w piłkę 

nożną, bilard, zjeżdżałem na torze saneczkowym.  

 Minione wakacje uważam za bardzo udane i pełne wrażeń.  

Mateusz Wołek 

 

 W tym roku w czasie wakacji byłam w wielu ciekawych 

miejscach. W lipcu chodziłam na półkolonię turystyczną w Byczynie. 

Jeździliśmy na różne wycieczki. Były wyjazdy do Wygiełzowa, 

Lipowca, Doliny Osikowej. Pojechaliśmy tez do parku wodnego          

i kina.  

 W sierpniu pojechałam z rodzicami i bratem do Zielonej Góry. 

Odwiedziłam swoją rodzinę. Zwiedzałam zamki, basztę i bunkry. 

Najbardziej podobała mi się wycieczka do Parku Krasnala w Nowej 

Soli. Korzystałam tam z wielu atrakcji, takich jak karuzele, sala 

zabaw. 

 Moje wakacje były bardzo ciekawe i udane.  

    Julia Bołbot 

 

Agencja informacyjna  

klas starszych 
 

Wokół jaworznickiego rynku 
 

 30 września klasy czwarta i szósta miały zaplanowany wyjazd 

na jaworznicki rynek. Po dzwonku kończącym drugą lekcję udaliśmy 

się do szatni, aby tam przygotować się do wyjścia. Transportem naszej 

wycieczki był autobus, który zgodnie z planem ukazał się na 

przystanku o godz. 9:45. Po około dziesięciominutowej podróży 

wysiedliśmy przy bibliotece, skąd udaliśmy się do Muzeum Miasta 

Jaworzna. Panie nauczycielki zgłosiły nasze przybycie i wraz              

z przewodnikiem szybko przeszliśmy na rynek. Jedną z informacji, 

jaka wywarła na nas największe wrażenie, była ta, że kilkaset lat temu 

na rynku wybuchł ogromny pożar. Następnie przeszliśmy pod tablicę 

upamiętniającą wielu ludzi, którzy w czasie II wojny światowej oddali 

krew za wolność naszej ojczyzny. Później dotarliśmy pod pomnik 

księcia Stojałowskiego oraz kościół stojący na rynku. Na koniec 

zeszliśmy na plac św. Jana, gdzie pożegnaliśmy się z przewodnikiem. 

Na wycieczce nauczyłam się budowy śródmieścia. 

Julia Loska, kl. VI 

 30 września wraz z klasą szóstą udaliśmy się na lekcję historii 

w terenie Wokół jaworznickiego rynku zorganizowaną przez Muzeum 

Miasta Jaworzna. Poznałem wiele nieznanych mi wcześniej faktów     

z dziejów mojej miejscowości. Szczególnie zaciekawiła mnie 

informacja o jaworznickiej synagodze oraz o działaniach wojennych 



toczących się w naszym mieście. Dowiedziałem się również, że na 

miejscu dzisiejszego kościoła dawniej stał mały kościółek i cmentarz. 

Przewodnik mówił też, że kiedyś Jaworzno należało do ziemi 

krakowskiej. Wycieczka bardzo mi się podobała.       

Szymon Wolak, kl. IV 

 W środę szósto- i czwartoklasiści wybrali się autobusem do 

centrum Jaworzna na lekcję historii w terenie. Z opowiadań 

przewodnika najbardziej spodobało mi się to o spłonięciu rynku. 

Dowiedziałem się również, że w naszym mieście węgiel wydobywano 

już w średniowieczu, a kościół stojący dziś na rynku powstał na 

fundamentach kościółka z XVI w. Ta wycieczka była bardzo ciekawa. 

Jan Szczepański, kl. VI 

Trasa wycieczki historycznej przebiegała wokół dzisiejszego 

rynku. W trakcie spaceru zatrzymaliśmy się w kilku miejscach             

i słuchaliśmy opowiadań przewodnika. Dzięki tej retrospekcji 

mogliśmy wyobrazić sobie, jak nasz rynek wyglądał w przeszłości.   

Wielu z nas przysłuchiwało się opowiadaniom bardzo uważnie, 

ponieważ chcieliśmy dowiedzieć się o naszym mieście jak najwięcej.  

Z tej lekcji dowiedziałem się, że Jaworzno miało kopalnie 

odkrywkowe piasku i kamienia. Na środku dzisiejszego rynku stał 

folwark, a wokół kościoła był niewielki cmentarz otoczony wysokim 

murem.  Myślę, że ta lekcja była bardzo pouczająca. 

Piotr Kaczor, kl. VI 

 

KĄCIK HUMORU :-) 

 

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów: 

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika „niedziela”? 

- Wakacje, proszę pani!  

 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu: „Uczniowie chętnie wracają 

do szkoły po wakacjach.”? 

- Kłamstwem, panie profesorze!  

 

Na lekcji polskiego: 

- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 

- Kiedy mamy słaby wzrok!  

 

Ojciec pyta syna: 

- Co robiliście dziś na matematyce? 

- Szukaliśmy wspólnego mianownika. 

- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego 

mianownika! Że też nikt go do tej pory nie znalazł... 

 

 Na lekcji przyrody: 

- Województwo podkarpackie graniczy ze Słowacją od południa - 

mówi nauczycielka. 

- A przed południem z kim graniczyło? - dopytuje się Jasio.  



KOMUNIKATY 

I OGŁOSZENIA

 
 Rok szkolny 2015/2016 należy uznać za w pełni rozpoczęty. 

Szczególnie serdecznie w murach naszej szkoły witamy tych uczniów, 

którzy pierwszy raz przekroczyli jej próg. Pierwszoklasistom z okazji 

ślubowania, które nastąpi 4 listopada, składamy serdeczne życzenia. 

Mamy nadzieję, Pierwszacy, że szkolne życie dostarczy Wam wielu 

pozytywnych wrażeń. Życzymy sukcesów na miarę Waszych 

możliwości, wielu kolegów i prawdziwych przyjaciół. Pamiętajcie, że 

w każdej sytuacji możecie liczyć na starszych kolegów i wszystkich 

nauczycieli! 

 
 Od października swoją działalność wznowiło Szkolne Koło 

Caritas. Wszystkich, którzy są zainteresowani bezinteresownym 

niesieniem pomocy osobom potrzebującym, zapraszamy na spotkania, 

które odbywają się w każdą sobotę o godz. 16.00 na plebanii 

w Jeziorkach. Aktualnie przygotowujemy sianko i inne drobiazgi 

związane z Bożym Narodzeniem. Będą one sprzedawane w szkole 

podczas listopadowego zebrania z rodzicami, a także w niedziele 

adwentowe w kościele. Zapraszamy! 

 

Drogi Uczniu! 

 Na łamach Pchełki w tej rubryce również i Ty możesz 

zamieścić swoje ogłoszenia lub życzenia dedykowane wybranym 

osobom. Wystarczy, że gotowy tekst dostarczysz pani Magdalenie 

Szczepańskiej. W przypadku trudności z jego sformułowaniem pani 

Magda na pewno Ci pomoże.  

 

ZAGADKI DLA NAJMŁODSZYCH 
 

 

Każdy odgadnie tę zagadkę. 

Ma biały korzeń i zieloną natkę.  

 

 

 

Jakie warzywo, nawet niewielkie 

wyciśnie z oczu słoną kropelkę? 

 

 

 

Skórka fioletowa, miąższ pod nią złoty. 

Smakuje wybornie, wszyscy wiemy o tym.  

 

 

 

 

Pyszne owoce, kto mi podpowie? 

Rosną na gruszy, są bardzo zdrowe. 

 

 

 

Jaka to głowa, duża, czy mała,  

z zielonych liści składa się cała? 

 

 

 

 

Dobra gotowana, dobra i surowa. 

Choć nie pomarańcza, lecz pomarańczowa. 


