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Wiadomości
Przedszkolaka

      

        Wizyta leśniczego 

10  marca  dzieci  z  oddziałów  przedszkolnych  z  radością 

przywitały miłego gościa – pana leśniczego Piotra Worwę. Nasz gość 

zabrał nas na krótką wycieczkę do lasu, gdzie opowiedział o swojej 

pracy,  ochronie  środowiska  naturalnego,  prawidłowym  zachowaniu 

w lesie  oraz  życiu  leśnych  zwierząt.  Przedszkolaki  wiele  wyniosły 

z tej lekcji przyrody. 

Międzynarodowy Dzień Ptaków 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ptaków, obchodzonego 1 

kwietnia,  do  grupy  3-4-latków  zawitała  p.  Ania  z  Biblioteki 

Miejskiej.  Pierwszym  punktem  spotkania  była  prezentacja 

multimedialna  dotycząca  roli  ptaków  w  życiu  człowieka  oraz 

ciekawostek  dotyczących  wybranych  ptaków,  które  możemy 

obserwować w Polsce. Po interesującej prezentacji przyszedł czas na 

wysłuchanie opowiadania z książki „Historyjki dla małych uszu” J. 

Wachowiak.  Dzieci  w  skupieniu  wysłuchały  historii  o  małym, 

niecierpliwym orzełku.  Główny bohater chciał  szybko nauczyć się 

latać,  lecz  dopiero  wytrwałe  ćwiczenia  i  mnóstwo  wysiłku 

doprowadziły go do upragnionego celu. Na koniec spotkania dzieci 

wraz z Gościem wykonały z kolorowego papieru pracę plastyczną 

przedstawiającą  kolorowego  ptaszka  siedzącego  na  własnoręcznie 

pokolorowanej gałęzi oraz pozowały do wspólnego zdjęcia.
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Wycieczka do Multikina 

28 kwietnia najmłodsze dzieci z SP19 wraz ze swoimi paniami 

wybrały  się  na  długo  wyczekiwaną  wycieczkę  do  Multikina 

w Jaworznie na film animowany „Kung Fu Panda 3”. Film opowiadał 

o przygodach odważnego i zabawnego niedźwiedzia pandy o imieniu 

Po. Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały film. Dla niektórych 

z nich była to pierwsza wizyta w kinie. Do przedszkola wróciliśmy 

zmęczeni, lecz z wielkimi uśmiechami na twarzach!

Klasa pierwsza
przedstawia

W Multikinie

22 kwietnia klasa 1 uczestniczyła w lekcji multimedialnej pt.  

„Sekrety filmu animowanego”. Oto wrażenia dzieci z tego wyjazdu:

W  piątek  z  całą  klasą  wybraliśmy  się  do  kina  na  lekcję 

multimedialną i seans filmowy. Na tej lekcji pani opowiadała nam o 

bajkach,  a  potem  sama  zadawała  pytania  na  ten  temat.  Później 

oglądaliśmy  trzy  baśnie:  „Jaś  i  Małgosia”,  „Księżniczka  i  żaba”, 

„Królewna Śnieżka”. Ten wyjazd był bardzo fajny i chciałbym, żeby 

były następne.

                                                                    Filip K.
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W piątek byłem z klasą w kinie. Oglądaliśmy bajki. Pewien 

pan opowiadał nam, jak robi się bajki. To było bardzo ciekawe.

      Sławek 

W piątek  byłam z  klasą  w  kinie.  Poznaliśmy aktora,  który 

podkłada głosy w bajkach. Pani w kinie bawiła się z nami w bajkowe 

zgadywanki. Ta wycieczka bardzo mi się podobała.

     Marysia 

Wyjazd do kina uważam za bardzo udany. Mieliśmy tam wiele 

atrakcji, między innymi biegaliśmy jak struś, mówiliśmy jak Kaczor 

Donald  i  oglądaliśmy  wspaniałą  bajkę.  Chciałabym  tam  częściej 

wyjeżdżać.

       Maja

W  piątek  pojechaliśmy  do  Multikina  na  zajęcia  Akademii 

Filmowej.  Oglądaliśmy  filmowe  jajka  niespodzianki,  a  potem 

naśladowaliśmy taniec  i  ruchy różnych postaci  z  bajek.  Na koniec 

odbyło się multimedialne spotkanie z panem Jarosławem Boberkiem. 

Uczył nas, jak naśladować Kaczora Donalda. Bardzo mi się podobało, 

polecam wszystkim.

Szymon B.
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Rozmaitości
klasy drugiej

Bliskie spotkania ze sztuką

W kwietniu klasa druga była na wycieczkach w Domu Kultury  

w Jeleniu oraz w Multikinie w Jaworznie.  A oto wrażenia uczniów:

W piątek z moją klasą i panią Marzeną pojechaliśmy do Domu 

Kultury w Jeleniu na spektakl „Śpiąca królewna”. Oprócz królewny 

występowali:  król,  Scooby,  Fred,  zła  wróżka,  kot  w  butach  i  trzy 

myszki. Zła wróżka skazała królewnę na sto lat snu. Po przebudzeniu 

odwiedzili  ją  Scooby  i  Fred.  Wcześniej  Fred  musiał  powiedzieć 

wiersz, aby Scooby zaprowadził go do królewny. Pomogły mu w tym 

dzieci. Spektakl był wesoły, kolorowy i trochę straszny.

   Bartosz Szyba

Moja klasa wraz z klasą pierwszą pojechała na przedstawienie 

pt.  „Śpiąca  królewna”.  Spektakl  był  bardzo  ciekawy.  Głównymi 

bohaterami  byli:  królewna,  czarownica,  król,  Fred  i  Scooby  Doo. 

Historia  opowiada  o  królewnie,  na  którą  zła  czarownica  rzuciła 

klątwę, ale wszystko skończyło się dobrze. Przedstawienie bardzo mi 

się podobało i cieszę się, że mogłam je zobaczyć. 

Karolina Kozioł
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W  piątek  razem  z  klasą  pojechaliśmy  na  przedstawienie 

teatralne  pt.  „Śpiąca  królewna”.  W  przedstawieniu  brali  udział 

prawdziwi  aktorzy.  Było  bardzo  śmiesznie  i  sztuka  była  długa. 

Historia  była  dokładnie  opowiedziana.  Najbardziej  podobały mi  się 

kolorowe kostiumy, w których występowali aktorzy.

Ąntek Głodek

W piątek byłam z całą klasą w kinie na bajkach: „Żabi król”, 

„Królewna Śnieżka”,  „Jaś i Małgosia”.  Najbardziej  podobała mi się 

bajka o królewnie i żabie. Najciekawsza scena była wtedy, gdy żaba 

chciała pocałować księżniczkę. Najśmieszniejszą scenka była wtedy, 

gdy siostry pobiegły z żabą, gdyż myślały, że to zaczarowany książę. 

Najsmutniejszą sceną było dla mnie, gdy czarownica zamieniła księcia 

w żabę. Było bardzo fajnie na tej wycieczce.

Emilia Godzina

Pod  koniec  kwietnia  pojechaliśmy  do  kina  w  Jaworznie. 

Mieliśmy lekcję  z  panią.  Rozmawialiśmy o bajkach Disneya.  Mnie 

najbardziej podobała się Myszka Miki. Myszka była pokazana czarno-

biała, tak jak wyglądała w dawnych czasach. Rozmawialiśmy z panem 

Boberkiem i  uczyliśmy się naśladować Kaczora Donalda.  Po lekcji 

była przerwa, można było sobie kupić coś do jedzenia albo do picia. 

Potem oglądaliśmy trzy baśnie pod tytułem: Jaś i Małgosia, Żabi król, 

Królewna Śnieżka. Było super, polecam.

Oliwia Łysik
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 Wycieczka do Multikina była bardzo interesująca. Zaczęła się 

od  informacji  o  filmach  animowanych.  Spotkaliśmy  pana,  który 

mówił  głosem  króla  Juliana  z  bajki  „Pingwiny  z  Madagaskaru” 

i Kaczora  Donalda  z  bajki  „Myszka  Miki”.  Następnie  oglądaliśmy 

bajki  pt.  „Jaś  i  Małgosia”,  „Żabi  król”  i  „Królewna  Śnieżka”. 

Najbardziej podobało mi się spotkanie z panem J. Boberkiem.

Zuzia Woskowicz

W  piątek  pojechaliśmy  do  kina  na  warsztaty  dotyczące 

produkcji  filmów  rysunkowych.  Dowiedzieliśmy  się,  jak  powstają 

postacie animowane. Żeby postać poruszała się na ekranie, rysownik 

musi  naszkicować  wiele  rysunków.  Najbardziej  podobała  mi  się 

postać Myszki  Miki Disneya.  Po zakończeniu warsztatów odbył  się 

seans filmowy. Obejrzeliśmy trzy baśnie braci Grimm. Najpiękniejsza 

była baśń pt. „Jaś i Małgosia”. Wycieczka była bardzo udana.

Antek Glodek

W piątek pojechaliśmy do kina na trzy baśnie braci Grimm. 

Wszystkie  były  bardzo  ciekawe,  ale  mnie  najbardziej  podobała  się 

„Królewna Śnieżka”.  Lekcja w kinie była  bardzo fajna.  Dzięki niej 

nauczyłam  się,  jak  powstają  filmy  animowane.  Oprócz  tego  pan 

nauczył nas naśladować głos Kaczora Donalda, a pani wytłumaczyła, 

jak rozróżnić postać dobrą od złej. Myślę, ze każdemu podobała się 

taka lekcja. Wróciliśmy bardzo zadowoleni z wycieczki.

Karolina Kozioł
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22 kwietnia pojechałem z moją klasą i panią wychowawczynią 

do  Multikina  w  Jaworznie.  Najpierw  mieliśmy  spotkanie  z  panią 

z kina. Pani przeprowadziła krótki konkurs na temat znajomości bajek. 

Było to ciekawe i fajne. Potem oglądaliśmy trzy baśnie. Najbardziej 

podobała mi się  Śpiąca Królewna.  To baśń o 7 krasnoludkach, złej 

macosze  i  królewnie.  W  baśni  dobro  wygrywa  ze  złem.  Lubię 

wycieczki z moja klasa i czekam na następną.

Bartosz Szyba

Z życia klasy 
trzeciej

W KINIE

21 kwietnia całą klasą byliśmy w Multikinie w Jaworznie na  

filmie „Księga dżungli”. A oto nasze relacje...

Głównym  bohaterem filmu  był  chłopiec  o  imieniu  Mowgli, 

który został wychowany przez wilki, czarną panterę i niedźwiedzia. 

Dzięki nim poznaje prawa dżungli i potrafi w niej przetrwać. Mowgli 

miał wielu wrogów, którzy chcieli go zabić, ale z pomocą przyjaciół 

udało mu się wyjść cało z każdej opresji. Film był ciekawy, wesoły, 

ale momentami straszny. Najbardziej podobała mi się scena, w której 

małpy  rzucały  chłopcem  ponad  koronami  drzew.  Historia 

opowiedziana w tym filmie zachęca do przeczytania książki, po którą 

sięgnę w czasie wakacji. 

                                                                   Igor Gładysek
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„Księga  dżungli”  to  śmieszny,  czasami  troszkę  straszny 

i  wzruszający  film,  ale  nie  ma  się  czego  bać.  Główny  bohater 

o imieniu Mowgli jest małym chłopcem, który jako niemowlę został 

sam w dżungli. Dżungla okazała się być miejscem, w którym malutkie 

dziecko może przeżyć dzięki pomocy dzikich zwierząt. W filmie jest 

pokazanych mnóstwo przygód Mowgliego, czasem niebezpiecznych, 

wzruszających i każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Bardzo polecam 

ten  film wszystkim,  ponieważ jest  to  wspaniała  rozrywka  dla  całej 

rodziny. 

                                                                  Zuzia Palewicz 

Film „Księga dżungli” opowiada o chłopcu imieniem Mowgli, 

który  mieszkał  w  dżungli.  Wychowywały  go  wilki.  Chłopiec  był 

bardzo  sprytny  i  zwinny.  Wilki  jednak  postanowiły  wysłać  go  do 

wioski ludzi, ponieważ jego życie było zagrożone. Tygrys chciał go 

zabić,  by  zemścić  się  za  dawne  krzywdy.  W  drodze  do  wioski 

pomagał mu przyjaciel – czarna pantera. Podczas wędrówki Mowgli 

przeżył  wiele  fascynujących  przygód.  Spotkał  niedźwiedzia  Baloo, 

który  pomógł  mu,  gdy  był  owinięty  przez  węża  Kaa.  Za  pomoc 

niedźwiedź  wykorzystał  chłopca  do  zdobycia  dla  siebie  miodku. 

Mowgli został też porwany przez plemię małp, które zaniosły go do 

ich  władcy.  Wielka  małpa  chciała,  aby chłopiec  wyjawił  tajemnicę 

rozniecenia  ognia.  W  ucieczce  pomagali  chłopcu  jego  przyjaciele. 

Mowgli  zaprzyjaźnił  się  też  ze  słoniami,  które  stworzyły  dżunglę. 

Będąc blisko wioski ludzi, chłopiec zrozumiał, że musi stoczyć walkę 
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z tygrysem. Znając prawo dżungli, wezwał go na pojedynek. Tygrys 

był  bardzo  zły.  Chcąc  zabić  chłopca,  sam  spadł  z  wielkiej  gałęzi 

i spłonął w ogniu. Wszystkie zwierzęta były zadowolone, a Mowgli 

został z nimi na zawsze. Film ten bardzo mi się podobał. Było w nim 

pokazanych  wiele  niebezpiecznych  chwil,  ale  wszystko  dobrze  się 

skończyło.  Duże wrażenie zrobiła  na mnie  odwaga i  siła  głównego 

bohatera. 

                                                                 Adam Jamrozik 

Co piszczy 
w klasie czwartej? 

Moje hobby
Moim hobby jest  taniec.  Uczę się tańczyć  już od trzech lat. 

Bardzo to mnie pasjonuje. Lubię też inne sporty, np. siatkówkę, hokej 

czy  piłkę  nożną.  Bardzo  lubię  też  kolorować  i  rysować,  układać 

puzzle i grać na konsoli. Czasami, gdy mam wolną chwilę, spotykam 

się z moją koleżanką. Nie zapominam też o koleżankach i kolegach ze 

szkoły.

Karolina Selwa

Moim hobby jest pływanie. Już od dwóch lat chodzę na lekcje. 

Dodatkowo  uczęszczam  na  zajęcia  przygotowujące  do  egzaminu 

młodszego  ratownika  wodnego.  Zajęcia  te  mogą  pomóc  mi 

w przyszłości uratować komuś życie.

Adam Łysik

-11-

Moim  ulubionym  zajęciem  są  spacery  po  lesie  z  rodziną. 

Przeważnie wybieram się na nie z babcią, dziadkiem i rodzeństwem. 

Zazwyczaj  zabieramy  ze  sobą  lornetkę  i  obserwujemy  ptaki. 

Najczęściej  spotykamy  bażanty.  Widzieliśmy  też  żurawie  i  sójki. 

Pewnego  razu  zaś  zobaczyliśmy  dwa  łosie,  innym  razem  dziki  – 

matkę  z  małymi.  Bardzo  szybko  uciekliśmy  z  tamtego  miejsca, 

a potem długo wspominaliśmy naszą przygodę. 

Dominika Bodek

Agencja informacyjna 
klas starszych

Spotkanie z prawem

23  marca  naszą  szkołę  odwiedziły  jej  absolwentki  – 

p. Bernadetta  Dereszowska i  p.  Karolina  Kosowska-Raczek – które 

zawodowo  są  radcami  prawnymi,  a  prywatnie  siostrami  i  córkami 

długoletniej nauczycielki SP 19, p. Steni Kosowskiej.

Podczas  spotkania,  które  odbyło  się  w  sali  gimnastycznej, 

panie  opowiedziały  nam  o  wykonywanej  przez  siebie  pracy. 

Dowiedzieliśmy  się  m.in.,  jak  wygląda  toga  i  sala  sądowa.  Po  tej 

zajmującej  lekcji  chętni  uczniowie  mogli  zadać  naszym  gościom 

pytania, a panie jasno i wyczerpująco odpowiedziały na każde z nich. 

Myślę,  że  ta  nietypowa  lekcja  prawa  była  bardzo  ciekawa. 

Chciałbym, żeby w naszej szkole było więcej takich spotkań.

Piotr Kaczor, kl. VI
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W kopalni srebra

6 kwietnia uczniowie klas IV-VI wraz z p. A. Ziętarą, p. M. 

Chudzikiewicz  i  p.  P.  Piechną  wybrali  się  na  wycieczkę  do 

Tarnowskich  Gór.  Głównym  celem  wyjazdu  było  zwiedzenie 

tamtejszej  Zabytkowej  Kopalni  Srebra.

Po dotarciu na miejsce rozpoczęliśmy podróż w czasie od XII 

do  XXI  wieku,  poznając  historię  zarówno  Tarnowskich  Gór,  jak 

i znajdującej się w tym mieście kopalni oraz proces dokonujących się 

tam zmian. Po części teoretycznej przyszedł czas na praktykę i podróż 

w  głąb  ziemi,  a  dokładnie  40  metrów  pod  jej  powierzchnię. 

Podziemnymi  korytarzami  liczącymi  1740  metrów  dotarliśmy  do 

szybów – “Anioł” i “Żmija”, skąd łodziami przepłynęliśmy do szybu 

“Szczęść  Boże”.  Mieliśmy  również  okazję  zobaczyć  komory  – 

“Niską”, “Zawałową” i “Srebrną”. Po przemierzeniu całej dostępnej 

dla turystów części kopalni udaliśmy się do Sztolni Czarnego Pstrąga, 

gdzie czekał nas najdłuższy (bo liczący aż 600 metrów) podziemny 

przepływ  łodziami  –  od  szybu  “Sylwester”  do  szybu  “Ewa”.

Cała  wycieczka  okraszona  była  ciekawymi  opowieściami 

przewodników  i  dreszczykiem  emocji  podczas  zwiedzania 

podziemnego świata kopalni. Bezsprzecznie należała do udanych, co 

potwierdzają liczne głosy jej uczestników. 
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Kącik 
miłośników książek

Fantastyczny świat czekolady

„Charlie  i  fabryka  czekolady”  Roalda  Dahla  jest  moim 

zdaniem  bardzo  ciekawą  lekturą.  Opowiada  o  wielu  rozmaitych 

wydarzeniach,  które  chce  się  poznać.  Jest  w  niej  opisanych  dużo 

zabawnych  sytuacji.  Książka  uczy,  co  nas  może  spotkać,  gdy  nie 

będziemy  słuchać  dorosłych.  Pokazuje,  jak  powinniśmy  się 

zachowywać. Lektura jest ciekawa, zabawna i wzruszająca. Przenosi 

nas  do  fantastycznego  świata  czekolady.  Uważam,  że  warto 

przeczytać tę książkę.

Nadia Pieczara, kl. IV

Niesforny Urwis

Książką,  którą  bardzo  lubię,  jest  „Mój  niesforny szczeniak” 

Holly Webb. Głównym bohaterem jest Urwis – szczeniak, który ciągle 

psoci. Ela, jego pani, ma z nim różne ciekawe przygody. Książka jest 

zabawna. Przeczytałam całą serię i bardzo mi się spodobała.

Nadia Pieczara, kl. IV
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Z  radością  informujemy,  że  pod  adresem 

http://www.sp19.jaworzno.edu.pl/ działa  już nowa  strona 

internetowa   naszej  szkoły.  Zachęcamy  do  zapoznania  się  z  jej 

treścią oraz śledzenia aktualności!

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

Drodzy Rodzice!

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jaworznie 

informuje  o  narastającym  problemie  zawszenia  w  placówkach 

oświatowo - wychowawczych na terenie naszego miasta. W związku 

z tym  prosimy  o  zapoznanie  się  z  materiałem  informacyjnym 

znajdującym się  pod adresem:  http://www.sp19.jaworzno.edu.pl/wp-

content/uploads/2016/05/Folder-wszy.pdf. 

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

Drodzy Uczniowie!

Przypominamy,  że  12  maja  odbędzie  się  finał 

międzyszkolnego  konkursu  „Żywe  obrazy”.  W tym  roku  zadaniem 

naszej szkoły jest przygotowanie interpretacji dzieła „Syn malarza – 

Rafał” Jacka Malczewskiego. Praca jest już prawie gotowa, brakuje 

nam jeszcze tylko dwóch rekwizytów. Zwracamy się więc z prośbą 

o pożyczenie  słomkowego  kapelusza  i  siatki  na  motyle  (lub 

podbieraka  na  ryby).  Przedmioty  proszę  przekazać  p.  M. 

Szczepańskiej. Liczymy na Waszą pomoc!

Redakcja
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ZAGADKI DLA NAJMŁODSZYCH

Jak się nazywa ta pora roku,

gdy się zielenić zaczyna wokół,

skowronek nad polem śpiewa, 

kwiaty forsycji kwitną na drzewach?

Kolorowe, pachnące -

w ogrodzie i na łące.

Chętnie je zbieramy

na bukiet dla mamy.

Szczęście przynosi,

gdy ma listki cztery.

Jaka to roślina?

To jest...

Jakie to zwierzę z baśni ma takie zwyczaje:

gdy chce połknąć wnuczkę, to babcię udaje?

Porzeczkowy czy wiśniowy...

zawsze smaczny jest i zdrowy.

Jak się to drzewo nazywa, 

które się białą korą okrywa?
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