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Wiadomości
Przedszkolaka

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
U  PRZEDSZKOLAKÓW

 
Od lat w przedszkolu  przy Szkole  Podstawowej 
nr  19  w  Jeziorkach  Dzień   Babci i Dziadka 
jest  obchodzony szczególnie  odświętnie.  Po raz 
kolejny  zaproszono  gości  na  występ  młodych 
artystów.  Tegoroczna  uroczystość  z  okazji  dnia 

seniora odbyła się w klubie „Kasztan” 27.01.2016r. 
 Spotkanie  rozpoczęła  się  przemówieniem  dyrektor 
szkoły  Liliany  Sowisło,  która  złożyła  życzenia  zebranym  gościom 
i zaakcentowała ich doniosłą rolę w wychowaniu młodego pokolenia. 
Bywa tak,  że to właśnie babcia i dziadek zajmują się dziećmi,  gdy 
zapracowani rodzice nie mają na to czasu. Coraz częściej zdarza się, 
że i w kontaktach ze szkołą pełnią oni rolę „rodziców zastępczych” 
bardzo  przejętych  swą  odpowiedzialną  funkcją.  Niezmienna 
pozostaje  silna  więź  tych   dwóch  pokoleń  oparta  na  miłości 
i wzajemnym zaufaniu.

Na wstępie dzieci z naszego przedszkola – grupa 3-4-
latków  i  5-latków  oraz  uczniowie  klasy  II  wystawiły  jasełka  dla 
seniorów przygotowane  pod kierunkiem pań Anny Rozmus,  Anny 
Zdrady i Anny Orlik- Zastępy. Następnie  dzieci zaprezentowały się 
w nowoczesnych  tańcach,  zaśpiewały  piękne  piosenki  i  złożyły 
życzenia swoim babciom i dziadkom. 

Z  wielkim  entuzjazmem  zaproszeni  goście  przyjęli 
występ  młodych  artystów,  prezentujących  ciekawy  program 
wzbogacony  licznymi  piosenkami.  Uśmiechnięte  twarze  zebranych 
i głośne  brawa  świadczyły  o  wielkim  zadowoleniu  z  występu 
przedszkolaków.  Na  zakończenie  uroczystości  zaproszono  miłych 
gości na słodki poczęstunek. Dzieci usiadły u boku swoich dziadków 
i babć, dzieląc się wrażeniami i przeżyciami. Składając już osobiście 

życzenia, wnuczki i wnukowie wręczyli swoim ukochanym gościom 
upominki oraz  ciasteczka własnoręcznie pieczone i dekorowane przez 
przedszkolaków.

Dziękując za zaproszenie, po zakończeniu uroczystości, 
wszyscy rozeszli się do swoich domów z nadzieją na przeżycie równie 
wspaniałych chwil w przyszłym roku.

 

Przedszkolaki z wizytą 
w Domu Opieki  

Społecznej
          w Jaworznie

Nasza szkoła i przedszkole od dawna współpracuje z Domem 
Pomocy  Społecznej.  Bardzo  często  gościmy  pensjonariuszy  i  ich 
opiekunów na wielu uroczystościach i imprezach szkolnych. 

5.02.2016r.  przedszkolaki  z  grup  3-4-latków  i  5-latków 
wyjechały  z  przedstawieniem  do  Domu  Opieki  Społecznej 
w Jaworznie.  Na  wstępie  dzieci  z  naszego  przedszkola  oraz  uczniowie 
klasy II wystawiły jasełka dla pensjonariuszy przygotowane  pod kierunkiem 
pań Anny Rozmus, Anny Zdrady i Anny Orlik- Zastępy. Następnie  dzieci  
zaprezentowały się w nowoczesnych tańcach,  zaśpiewały piękne piosenki 
i złożyły  najserdeczniejsze  życzenia mieszkańcom  Domu  Pomocy 
Społecznej.
       Uśmiechnięte  twarze  zebranych  i  głośne  brawa  świadczyły 
o wielkim zadowoleniu z występu przedszkolaków.
     Podejmowane od wielu lat wspólne przedsięwzięcia z Domem 
Pomocy  Społecznej  uczą  dzieci  szacunku  do  starszych  osób 
i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

   



Goście z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie
4 marca do przedszkola przybyli goście z Miejskiej Komendy 

Policji w Jaworznie.  Pan policjant rozmawiał z przedszkolakami na 
temat zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, przypominając 
jednocześnie o konieczności korzystania z przejść dla pieszych oraz 
dobrym zwyczaju noszenia odblasków. Funkcjonariusz przypomniał 
o obowiązku  jazdy  samochodem  w  specjalnych  fotelikach  lub 
siedziskach  oraz  zapinaniu  pasów.  Dzieci  z  zainteresowaniem 
uczestniczyły  w pogadance,  oglądały  sprzęt  wykorzystywany  przez 
policjantów  w  codziennej  służbie  i  bardzo  chętnie  zadawały 
dodatkowe pytania.

Na  koniec  spotkania  mali  milusińscy  otrzymali  prezent  - 
kamizelki odblaskowe, z których będą mogli korzystać podczas wyjść 
i wyjazdów oraz pozowali do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

BAL KARNAWAŁOWY 

Karnawał  to  miła  tradycja  przepełniona  wesołą  muzyką 
i zabawą.  Jest  to  także  czas  na  organizowanie  balów  dziecięcych 
w przedszkolach i szkołach. W styczniu tego roku również w naszych 
oddziałach  przedszkolnych  odbyła  się  wspaniała  zabawa 
karnawałowa.  Dzieci  przebrane  były  za  bohaterów  znanych 
i lubianych  bajek,  w  salach  przedszkolnych  można  było  spotkać 
postaci  z  Krainy  Lodu,  piękne  królewny,  dzielnych  rycerzy, 
policjantów, strażaków, Spider-Mana… i wiele, wiele innych. Zabawa 
prowadzona  była  przez  wodzireja  przebranego  za  clowna.  Podczas 
balu nie zabrakło także atrakcji, takich jak kolorowe światła czy bańki 
mydlane.  Po  tańcach  był  również  czas  na  słodki  poczęstunek. 
Przedszkolaki bawiły się znakomicie.



     

JAK SPĘDZILIŚMY FERIE ZIMOWE

Ferie  były  ciekawe  i  interesujące.  W  pierwszym  tygodniu 
chodziłam na zajęcia zuchowe. Druhna zorganizowała nam wycieczki 
do  kina  i  na  basen.  W  drugim  tygodniu  odwiedził  mnie  kuzyn 
Dominik.  Następnego  dnia  ulepiliśmy  bałwana,  który  miał  nos 
z marchewki  i  garnek  na  głowie,  a  potem  była  bitwa  na  śnieżki. 
W ostatni weekend ferii byłam na wycieczce w minizoo.

Karolina Baran

Ferie  spędziłem  w  domu,  mimo  to  uważam  ten  czas  za 
świetnie  spędzony.  Razem z  tatą  wybraliśmy się  na  wycieczkę  do 
Krakowa,  gdzie  zwiedziliśmy  stadion  Wisły  Kraków,  Muzeum 
Fliperów oraz kino 7 D. Kiedy była ładna pogoda, wychodziłem na 
dwór,  a  kiedy  gorsza  -  grałem  na  komputerze,  czytałem  lekturę, 
rozgrywałem  z  tatą  mecz  piłkarski.  Spotykałem  się  z  kolegami 
i koleżankami, wspólnie było bardzo wesoło. 

Moje ferie były udane i pełne zabawy. Wypocząłem i mogę 
wracać do szkoły pełny sił.

Bartosz Ryczek



W  ferie  wyjechałem  z  rodzicami  i  siostrą  do  Austrii. 
Mieszkaliśmy  w  Feriendorf  Ponyhof.  Codziennie  po  śniadaniu 
jeździłem  na  nartach.  Moim  ulubionym  stokiem  był  Lodowiec. 
Szusowałem tam niebieską  trasą  nad  chmurami.  Stoki  alpejskie  to 
szerokie i wyratrakowane trasy. Spędziłem w Kaprun i Zell am See 
cudowne chwile.

Bartosz Szyba

W tym roku zimowe ferie spędziłam w domu, ale ani przez 
chwilę  się  nie  nudziłam.  W pierwszym  tygodniu  uczęszczałam na 
zajęcia  w  szkole,  które  prowadziła  nasza  druhna.  Wraz  z  innymi 
dziećmi  bawiliśmy  się,  tworzyliśmy  prace  plastyczne,  a  nawet 
pojechaliśmy  do  kina.  W  drugim  tygodniu  ferii  byłam  z  tatą 
w aquaparku  i  na  lodowisku,  a  z  mamą  i  babcią  piekłam  pyszne 
ciasteczka. Poza tym czytałam książki, grałam w gry i rysowałam.

Ferie bardzo szybko się skończyły, ale dzięki tylu atrakcjom 
będę je długo wspominać.

Karolina Kozioł

Moje  ferie  były  ciekawe.  W  pierwszym  tygodniu  byłam 
w szkole na zajęciach zuchowych. Tam przeżywałam różne i ciekawe 
przygody. Pojechaliśmy do kina i na basen W kinie byliśmy na filmie 
3 D „ W głowie się nie mieści”. Był ciekawy i zabawny. 

W  drugim  tygodniu  jeździłam  do  Tamariki.  Tam  miałam 
zajęcia  o  różnych  państwach.  W  sobotę  byłam  na  spacerze, 
a wieczorem u babci na kolacji.  W niedzielę po kościele i  obiedzie 
byłam  w  kinie  3D  na  filmie  pod  tytułem  „Zwierzogród”.  To  był 
najśmieszniejszy  film,  jaki  oglądałam.  Po  filmie  spotkałam Bartka 
Bujasa, a potem poszłam z rodziną na lody. Po lodach pojechałam do 
cioci Oli. U cioci bawiłam się z Filipem. W ferie bawiłam się bardzo 
fajnie.

` Weronika Szczepańska



Agencja informacyjna 
klas starszych

W telegraficznym skrócie
W  styczniu  i  lutym  uczniowie  klas  starszych  byli  

organizatorami  lub  uczestnikami  kilku  szkolnych  wydarzeń.  Oto  

krótkie relacje z ich przebiegu. 

24 FINAŁ WOŚP 2016

W niedzielę, 10 stycznia 2016 roku uczniowie naszej szkoły, jak co 

roku, wzięli  udział  w zbiórce pieniędzy na rzecz Fundacji  Wielkiej 

Orkiestry  Świątecznej  Pomocy.  Wolontariusze  z  klas  V  i  VI 

ofiarowali swój wolny czas i gorące serca, rozgrzewając uśmiechem 

i entuzjazmem ten  zimny styczniowy dzień,  a  wszystko  po to,  aby 

nieść  pomoc  potrzebującym.  Kwestowanie  rozpoczęło  się  pod 

kościołem parafialnym  w Jeziorkach,  a  następnie  przeniosło  się  na 

ulice w centrum Jaworzna. Opiekę nad wolontariuszami sprawowały 

panie Alicja Wolska i Iwona Oleksiewicz. Nasz szkolny rekordzista, 

Szymon CichońSzymon Cichoń, który zebrał do puszki ok. 650 zł, powiedział nam: 

Kwestowałem od 10.30 do 16.00 z przerwą na poczęstunek w redakcji  

Co tydzień. Rozpocząłem pod kościołem w Jeziorkach. Tam najwięcej  

wrzucali  do  puszki  członkowie  mojej  dużej  rodziny.  Później  stałem  

pod Galeną, podchodziłem do ludzi, ale również oni sami przychodzili  

do  mnie.  Największa  wpłata  to  20  zł,  a  często  wszystkie  drobne  

z portmonetki. Byłem traktowany bardzo życzliwie. Nie zmarzłem, bo 

ciepło  się  ubrałem.  Bardzo  się  cieszę  z  udziału  w  akcji.  Nie  

spodziewałem się,  że w mojej  puszce zmieściła  się tak duża kwota.  

Dziękuję  wszystkim,  którzy  się  na  nią  złożyli.  Warto  było!  

W szeregach wolontariuszy  znalazło  się  20  uczniów  naszej 

szkoły.  Oto  oni:  Bańkowska  Sara,  Pasterak  Agnieszka,  Biernat 

Hubert,  Poznański  Wojciech,  Cichoń  Szymon,  Skalny  Marcel, 

Golonek Joanna, Stroński Jakub, Jamrozik Bartek,  Szczepański  Jan, 

Jamrozik  Nikola,  Szlachta  Błażej,  Kaczor  Piotr,  Tomczyk  Maja, 

Kwaśniowski  Piotr,  Trojanowska  Patrycja,  Marcela  Martyna, 

Woskowicz  Julia,  Milewska  Klaudia,  Zelech  Bartek.  Mimo 

niesprzyjającej  aury  udało  się  zebrać  około  4.640  zł. 
 

Opiekun SU – Alicja Wolska

BAŚNIOWY POKAZ MODY

14 stycznia  odbył  się  w naszej  szkole  zorganizowany przez 

p. P. Piechnę baśniowy pokaz mody, podczas którego w roli modeli 

wystąpili  uczniowie  klasy  czwartej.  Baśniowy  pokaz  mody  był 

podsumowaniem, a jednocześnie ostatnim zadaniem akcji czytelniczej 

przeprowadzonej między 4 a 14 stycznia w ramach ogólnopolskiego 

programu Szkoła  z  Klasą.  Każdy  z  czwartoklasistów  wcielił  się 

w wybraną  przez  siebie  postać  –  przygotował  odpowiedni  strój

oraz  jej  krótką  prezentację.  Na  wybiegu  mogliśmy  więc  ujrzeć 



bohaterów takich baśni, jak: Dziewczynka z zapałkami, Kot w butach, 

Czerwony Kapturek, Słowik, Jaś i Małgosia, Śpiąca królewna, Nowe 

szaty  cesarza.  Po  zakończeniu  pokazu  czwartoklasiści  przedstawili 

zwycięzców  zorganizowanych  przez  siebie  konkursów  – 

czytelniczego  i  plastycznego  –  oraz  podsumowali  przeprowadzoną 

akcję czytelniczą.

Na koniec p. I. Oleksiewicz i p. A. Wolska oraz p. M. Palka 

podsumowały ostatnie działania, w które zaangażowali się uczniowie 

naszej szkoły – WOŚP, Szlachetną Paczkę oraz Jaworznicki Jarmark 

Bożonarodzeniowy.

ŻYWA LEKCJA HISTORII

1  lutego  uczniowie  klas  III-VI  uczestniczyli  w  żywej  lekcji  

historii Jak to Sobieski pod Wiedniem wojował, którą przeprowadzili  

pracownicy  agencji  widowisk  historycznych  z  Torunia.  Dzięki  

udziałowi  w  tych  nietypowych  zajęciach  mieliśmy  możliwość  

w oryginalnej formie poznać dzieje najwspanialszej armii w historii  

Polski oraz stroje i obyczaje rycerskie. Była to okazja, aby ciekawie,  

ale  też  humorystycznie  uczyć  się  historii.  Podczas  lekcji  niemal  

przenieśliśmy  się  w  czasie  do  Rzeczypospolitej  XVI  i  XVII  wieku.  

Poznaliśmy stan szlachecki oraz stroje i zwyczaje szlachty. Duża część  

pokazu poświęcona była uzbrojeniu polskiej husarii. Dowiedzieliśmy  

się,  jak  wyglądał  żupan,  kontusz  oraz  uzbrojenie  kawalerii  i  

piechoty: pancernego, pikiniera, muszkietera, a także strój hetmana i 

uzbrojenie  husarza.  Obejrzeliśmy  także  pokaz  walki  szablą.  Z 

zainteresowaniem  słuchaliśmy  o  bitwach  stoczonych  ze  Szwedami  

i Kozakami przez Polaków w XVII wieku. Była to niecodzienna lekcja.  

Połączyła w sobie zabawę i wiedzę. Dzięki takim spotkaniom historia  

staje się dla nas bardziej zrozumiała.

Krzysztof Ślęczek, uczeń klasy V

CZERWONE SERCE W TEATRZE SZTUK

9 lutego przedszkolacy oraz uczniowie klas I, II i IV wybrali  

się  do Teatru  Sztuk na  spektakl Czerwone  serce w  wykonaniu  

dziecięcej grupy teatralnej Groszki prowadzonej przez p. B.  Wójcik-

Wiktorowicz. Dodać należy, że do zespołu tego należą trzy uczennice  

naszej szkoły – szóstoklasistki: Sara, Monika i Maja – i w końcu na 

własne oczy mogliśmy się przekonać, jak wielki talent aktorski w nich  

drzemie.  Oczarowani  przesłaniem  spektaklu  i  profesjonalizmem  

młodych adeptów sztuki teatralnej wróciliśmy do szkoły z szerokimi  

uśmiechami na twarzach. 

Zuchowe 
i harcerskie wieści

Harcerskie ferie w SP 19

W  pierwszym  tygodniu  ferii  zimowych  XIX  Szczep 

„Grodzisko”  był  organizatorem  zajęć  dla  uczniów  naszej  szkoły 

w ramach  Harcerskiej  Zimy  w  Mieście.  Tematem  przewodnim 



tegorocznej  edycji  były  emocje  i  sposoby  radzenia  sobie  z  nimi. 

W zrozumieniu tak trudnego tematu  pomogła  pani psycholog,  która 

w ramach Akademii Filmowej poprowadziła warsztaty przed filmem 

„W głowie się nie mieści”. Na motywach tego właśnie filmu opierała 

się fabuła ferii. Zajęcia odbywały się codziennie w godz. 9.00 – 13.00 

i uczestniczyło w nich 35 uczniów z klas I – VI. Zaraz pierwszego 

dnia odwiedzili nas goście ze Straży Miejskiej, którzy uzupełnili naszą 

wiedzę  w  kwestii  bezpieczeństwa  i  zagrożeń,  z  jakimi  mogą  się 

spotkać  młodzi  ludzie  w  czasie  wolnym  od  nauki.  Oczywiście 

największym zainteresowaniem cieszyły się gadżety: kajdanki, pałki, 

lizaki,  elementy  umundurowania.  Jak  zwykle  mogliśmy  liczyć  na 

niezawodną panią Anię z MBP, która poprowadziła zajęcia plastyczne 

i wykonała z uczestnikami piękne maski wyrażające: radość, smutek, 

gniew,  odrazę,  strach.  W  czasie  zajęć  można  było  wykazać  się 

talentem sportowym, aktorskim i informatycznym. Podzieleni na pięć 

grup - filarów urządziliśmy swoje wyspy:  marzeń, nauki, przygody, 

przyjaźni, talentów. W czwartek wyjechaliśmy na jaworznicki basen, 

a niektóre dzieci miały okazję być na nim po raz pierwszy. 

Na  zakończenie  ferii  dh.  Dorota  zaproponowała  zajęcia 

z kodowania  i  uczestnicy  poznali  tak  trudne  słowo  jak  algorytm.  

Codziennie można też było pograć w gry planszowe, pobawić 

się klockami lego, zjeść słodkie co nieco. Nie zabrakło też piosenek, 

pląsów i zabaw integracyjnych, które pozwoliły lepiej poznać się tym 

dużym z tymi  mniejszymi.  I  jak zwykle  trudno na koniec było  się 

rozstać.  W  imieniu  uczestników  dziękuję  wszystkim  tym,  którzy 

poświęcili  swój  wolny  czas  czy  urlop,  aby  jako  wolontariusze 

uatrakcyjnić  uczniom  zimowe  ferie.  Harcerska  Zima  w  Mieście 

została dofinansowana z budżetu miasta Jaworzna.

Zawody narciarskie

4 lutego po raz kolejny odbyły się Mistrzostwa Szkół Miasta 

Jaworzna  w  Slalomie  Gigancie.  Zawody  są  organizowane  przez 

Oddział PTTK w Jaworznie pod Honorowym Patronatem Prezydenta 

Miasta.  Jaworznickich  uczniów  gościł  w  tym  roku  stok  narciarski 

Złoty  Groń  w  Istebnej.  Na  trasie  zjazdu  stanęło  180  zawodników 

z większości  jaworznickich  szkół.  Nasza  szkoła  od  dawna  nie 

uczestniczyła w tych zawodach. W tym roku znalazło się 3 śmiałków, 

którzy  postanowili  zmierzyć  się  z  trasą  slalomu.  Byli  to:  Liwia 

Pieczara z kl. I, Nadia Pieczara z kl. IV i Piotr Kwaśniowski z kl. 

V. Zawodnikom  towarzyszyli  ich  rodzice.  I  chociaż  nie  udało  się 

zdobyć  punktowanych miejsc,  to  przecież  najważniejszy jest  udział 

w zawodach. Trzeba poza tym dodać, że największa konkurencja jest 

w  kategorii  szkół  podstawowych.  Tegoroczna  zima  również  nie 

sprzyjała  treningom narciarskim.  Ale cóż...  pierwsze koty za płoty. 

Mamy  nadzieję,  że  w  przyszłym  roku  będzie  lepiej  i  do  udziału 

w zawodach zgłosi się więcej uczestników. Szkołę podstawową może 

reprezentować  aż  10  zawodników  z  różnych  klas.  Zachęcamy  do 

udziału i życzymy sukcesów.



Na poważnie słów kilka

Troską  nauczycieli  i  wszystkich  pracowników  szkoły  jest, 
abyście w szkole czuli się bezpiecznie, by atmosfera była życzliwa, 
pełna zrozumienia i by nikt nie czuł się dyskryminowany, czyli gorzej 
traktowany ze względu na przekonania religijne, sytuację materialną, 
trudności  w  nauce,  czy  stan  zdrowia.  Wyrozumiałość  dla  słabości 
innych, tolerancja dla ich odmienności - są podstawą do budowania 
pozytywnych  relacji  z  ludźmi.  Na  podstawie  obserwacji  możemy 
stwierdzić,  ze rzadko dokuczacie sobie, wytykając słabe strony, czy 
też  inność.  Mamy  nadzieję,  że  sporadyczne  przypadki  są  tylko 
„wypadkiem przy pracy”. Cieszymy się, że bardzo często wczuwacie 
się w sytuację drugiego człowieka (nazywamy to empatią). O tym, że 
nie  przechodzicie  obok  drugiego  człowieka  obojętnie,  i  że  wasze 
reakcje na słabość, niedołężność, chorobę i biedę najczęściej nie mają 
nic wspólnego z dyskryminacją - świadczą akcje, w których chętnie 
bierzecie udział. Należą do nich między innymi: współpraca z Domem 
Pomocy Społecznej, Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, działalność Szkolnego Koła Caritas. Na co dzień również nie 
brakuje  okazji,  w  których  pomagacie  sobie  w  trudach,  akceptując 
siebie wzajemnie takich, jakimi jesteście. O tolerancji i dyskryminacji 
można rozmawiać bardzo długo i przy różnych okazjach. Dlatego już 
dziś zapowiadamy,  że na ten temat  planowane są dla Was, Drodzy 
Uczniowie,  i  dla  Waszych  rodziców  spotkania  z  pracownikami 
Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej  w  Jaworznie.  Mamy 
nadzieję,  że  kompetentne  osoby  przybliżą  tę  delikatną  i  ważną 
tematykę tak, aby stała się ona jeszcze bliższa każdemu z Was.

Przeciwdziałamy dyskryminacji w naszej szkole

Zgodnie z opracowanym programem wychowawczym i profilaktyki 
szkoła  prowadzi  działania  mające  za  zadanie  przeciwdziałać 
różnorodnym formom dyskryminacji:

- uczniowie z problemami edukacyjnymi na bieżąco, w zależności od 
potrzeb  obejmowani  są  pomocą,  uczestnicząc  w  zajęciach 
logopedycznych,  dydaktyczno  -  wyrównawczych,  korekcyjno  - 
kompensacyjnych czy rewalidacyjnych,

- dzieci uzdolnione mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych 
zajęciach  dodatkowych;  celem  zajęć  jest  rozwijanie  zainteresowań 
i zdolności uczniów,

-  uczniowie  przygotowywani  są  do  konkursów  miejskich,  a  o  ich 
wynikach  informuje  się  m.in.  na  gazetkach  ściennych  (dyplomy), 
w gazetce szkolnej „Pchełka” oraz na zebraniach z rodzicami,

-  na  bieżąco uczniowie  są motywowani  do  właściwych,  społecznie 
aprobowanych zachowań i postaw,

- uczniowie aktywnie uczestniczyli w akcjach dobroczynnych, takich 
jak: „Szlachetna Paczka”, „Góra Grosza”, WOŚP, zbiórka karmy dla 
zwierząt ze schroniska,

- organizuje się liczne wyjazdy do kin, teatrów oraz na wycieczki,

- prowadzona jest współpraca z DPS w Jaworznie; dzieci z oddziałów 
przedszkolnych  oraz  uczniowie  szkoły  są  angażowani  do  spotkań 
z pensjonariuszami,

- prowadzi się na bieżąco pogadanki na temat zdrowego stylu życia, 
prawidłowego  odżywiania  się  oraz  aktywnego  uprawiania  sportu, 
dzieci uczestniczą w projektach prozdrowotnych,

-  organizowane  są  spotkanie  dla  rodziców  z  przedstawicielami 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

-organizowane  są  imprezy  szkolne  i  klasowe,  których  celem  jest 
integracja uczniów,

-w zależności od potrzeb, w klasach prowadzi się zajęcia dotyczące 
przeciwdziałaniu agresji,

-regularnie uczniowie są przestrzegani przed niepożądanymi treściami 
w Internecie, 

-na bieżąco diagnozuje się potrzeby wychowanków.

Wszystkie  te  działania  mają  służyć  tworzeniu  właściwej  atmosfery 
podczas  nauki  i  zabawy  oraz  kształtowaniu  właściwych  postaw 
społecznych.



KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

5  IV  to  szczególna  data  dla  wszystkich  szóstoklasistów. 

W tym dniu przystąpią oni do ogólnopolskiego sprawdzianu, w czasie 

którego będą musieli posłużyć się wiedzą - zdobywaną przez sześć lat 

nauki  -  z  języka.  polskiego,  matematyki  i języka  angielskiego.  Za 

naszych  uczniów  trzymamy  kciuki,  życzymy  Im  w  tym  dniu 

skupienia,  pozytywnego  nastawienia  i  przede  wszystkim  bardzo 

dobrych wyników. Cała społeczność szkolna przesyła Wam, Drodzy 

Szóstoklasiści, pozytywną energię, życzymy powodzenia.

Drodzy Rodzice

Fundacja „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” realizuje 

swoje  cele  statutowe,  m.in.  udzielając  wsparcia  finansowego 

placówkom  oświatowym,  zwłaszcza  z  terenu  miasta  Jaworzna. 

Przekazując  1%  swojego  podatku  możecie  za  jej  pośrednictwem 

przekazać ww. kwotę wskazanej placówce oświatowej. Aby przekazać 

1%  podatku  na  rzecz  Fundacji  „Energetyka  na  Rzecz  Polski 

Południowej”,  należy  uzupełnić  w  formularzu  PIT  pole  „Wniosek 

o przekazanie  1%  podatku  należnego  dla  OPP-  nr  KRS”-  KRS 

0000132934.  Aby  kwota  odpisu  podatku  dochodowego  została 

przekazana  wskazanej  placówce  oświatowej  należy  uzupełnić 

w formularzu PIT: pole „Informacje uzupełniające – Cel szczegółowy 

1%, np. Szkoła nr 19 w Jaworznie.” 

ZAGADKI DLA NAJMŁODSZYCH

CO TO ZA ZWIERZĘ?

Smukły i długi ,

i wije się wciąż.

Dobrze wiemy, 

że to …

Czy słońce świeci,                             Ogromne uszy ma ten zwierz,

czy leje jak z cebra,                             i nos ogromnie długi też.

biało czarne pasy Przy nim jest mały nawet koń,

ma na sobie .                       bo to potężny, wielki......

 

Ostry pazur, złota grzywa,

dumna mina, groźna brew.

Jak to zwierzę się nazywa?

To jest...
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