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      Uroczystość z okazji
       Dnia Mamy i Taty
    w naszym przedszkolu

Dnia  2  czerwca  2016r.  odbyła  się  w  naszym  przedszkolu 
wspaniała uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty. Dzieci z młodszej 
i starszej grupy przedszkolnej z niecierpliwością i wielkim przejęciem  
czekały w sali gimnastycznej naszej szkoły na najważniejszych gości. 
Dla swoich Rodziców przygotowały piękne przedstawienie pt.”Witaj  
Wiosno”.  Na scenie pojawiły się wiosna, wiatr słońce, deszcz, motyle 
biedronka,  kwiaty,  pszczoła,  jeż,  wiewiórka,  kot  i  inne. Następnie 
dzieci  zaprezentowały  Rodzicom  wiersze  i piosenki  o  tematyce 
związanej  ze  Świętem Mamy i  Taty oraz ciekawe układy taneczne. 
Dzieci zagrały również na instrumentach muzycznych.

Rodzice nagrodzili nauczycielki i dzieci gromkimi brawami za 
trud  i  poświęcenie,  jakie  włożyły  w  przygotowanie  programu. 
Następnie w salach przedszkolnych dzieci usiadły u boku swoich mam 
i tatusiów, dzieląc  się  wrażeniami  i  przeżyciami.  Składając  życzenia 
swoim Rodzicom przedszkolaki wręczyli swoim ukochanym gościom 
upominki  oraz  słodki  poczęstunek  –  własnoręcznie  wykonane 
i udekorowane ciasteczka.

Ten dzień nasi Goście zapamiętają na długo.

KLASA DRUGA

W  czerwcu  klasa  pierwsza  i  druga  była  na  wycieczce 
w Zaczarowanym Lesie. Oto wrażenia samych uczestników:

Z  wycieczki  przywiozłam wiele  ciekawych  wrażeń.  Bardzo 
podobał mi się przejazd tramwajem konnym, a konie te miały na imię 
Kaśka i Baśka.
Wystraszyłam  się  wchodząc  do  domku  Baby  Jagi,  ale  po  chwili 
uświadomiłam sobie,  że jestem w bajce.  Później  była super zabawa 
przy dobrej  muzyce.  Chętnie jeszcze raz pojechałabym na tak fajna 
wycieczkę. 

  
Inez Kwiatkowska

8  czerwca  pojechaliśmy  z  klasą  do  Zaczarowanego  Lasy. 
Wycieczkę  zorganizowało  biuro  podróży  Index.  Była  bardzo  ładna 
pogoda.  Po  przyjeździe  na  miejsce  poszliśmy  coś  zjeść,  a  potem 
bawiliśmy się na placu zabaw i czekaliśmy aż przyjadą powozy konne. 



Podzieliliśmy się  na  trzy  grupy.  W trakcie  przejażdżki  spotkaliśmy 
Czerwonego Kapturka.
Czerwony Kapturek  poczęstował  nas  ciasteczkami  i  zaśpiewał  nam 
piosenkę. Potem spotkaliśmy Jasia, który zaprowadził nas do Małgosi 
i domu Baby Jagi. Spotkaliśmy Kopciuszka, który mieszka w zamku 
za murem lecz my poszliśmy w drugą stronę.
Najbardziej podobało mi się jak Małgosia uderzyła Jasia.

                Zuzanna Woskowicz

W ostatnią środę byłam na wycieczce w Zaczarowanym Lesie. 
Bardzo  podobał  mi  się  przejazd  tramwajami  konnymi.  W  czasie 
przejazdu podziwiałam piękny las. Na koniec wycieczki było ognisko 
z kiełbaskami i dyskoteką. Było bardzo fajnie.

Emilia Godzina

Byliśmy w Zaczarowanym Lesie. Jechaliśmy wozem konnym. 
Po  drodze  spotkaliśmy  Czerwonego  Kapturka,  a  potem  pana 
leśniczego, który pokazał nam dom Baby Jagi. Najbardziej podobała 
mi się dyskoteka. Bardzo dobrze się bawiłam. Chciałabym pojechać 
tam jeszcze raz.

Pola Batko

8  czerwca  pojechałam  z  klasą  na  wycieczkę  szkolną  pod 
Częstochowę  do  Zaczarowanego  Lasu.  Jechaliśmy  wozem  konnym 
i zwiedzaliśmy las  w którym były  postacie  z  bajek.  Był  Czerwony 
Kapturek i jego Miś, Jaś i Małgosia, Baba Jaga i wiele innych postaci. 
Jak przyjechaliśmy z lasu tańczyliśmy  na dyskotece. Na wycieczce 
najbardziej podobały mi się postacie z bajek.

Natalia Kita

W „Zaczarowanym lesie” było bardzo fajnie. Podobała mi się 
przejażdżka tramwajem konnym. Wtedy poznałam Kasię i Basię. Gdy 
jechaliśmy,  dołączył  się  do  nas  „Czerwony  Kapturek”.  Gdy 
dojechaliśmy  do  lasu,  zobaczyliśmy  leśniczego,  babcię,  Jasia  
i Małgosię i leśnego grajka, następnie dziadka lasu i Kopciuszka, a ja 
zostałam damą dworu!:). Później jedliśmy kiełbaski i była dyskoteka. 
To  była  fajna  i  miła  wyprawa,   i  dziękuje  Pani  Marzence  za  taką 
wycieczkę.

Weronika Szczepańska



WYCIECZKA DO WROCŁAWIA

W dniach 17 – 18 maja 2016 roku wszyscy uczniowie klasy III  
pod  opieką  wychowawczyni  –  p.  Reni  Mocherek  i  druhny  –  p.  
Małgosi  Chudzikiewicz  pojechali  na  dwudniową  wycieczkę  do  
Wrocławia. 

Wycieczkę  rozpoczęliśmy  od  zwiedzania  zoo.  Od  pani 
przewodnik  dowiedzieliśmy  się,  że  wrocławskie  zoo,  należące 
do najstarszych w Europie, jest największym ogrodem zoologicznym 
w  Polsce.  Można  tu  zobaczyć  niemal  wszystkie  zwierzęta  świata. 
Oglądaliśmy skaczące  pawiany,  żyrafy,  słonie,  rozleniwione tygrysy 
i wciąż  biegające  wilki.  Podziwialiśmy  egzotyczne  ryby  i  innych 
mieszkańców terrarium oraz kolorowe motyle w motylarni. 

Jednak  największe  wrażenie  wywarło  na  nas  otworzone 
niedawno, bo w 2014 roku, Afrykarium. Długo oglądaliśmy krokodyle, 
foki, pingwiny, hipopotamy oraz przeróżne ryby. Gdy przechodziliśmy 
przez specjalnie przygotowany tunel,  nad naszymi głowami pływały 
groźne rekiny, ogromne płaszczki oraz żółwie. 

Pełni  wrażeń,  choć  trochę  już  zmęczeni,  udaliśmy  się 
w kierunku  budynku  Hali  Ludowej,  gdzie  organizowane są  wielkie 
imprezy sportowe,  artystyczne  itp.  Za  budynkiem Hali  znajduje  się 
Ogród Japoński. Zwiedzanie go stanowiło następny punkt programu. 
Porównując  do  obszaru  ogrodu  zoologicznego  nie  jest    to  wielki 
ogród, ale za to bardzo urokliwy. W Ogrodzie Japońskim widzieliśmy 
różne  gatunki  egzotycznych  roślin,  spacerowaliśmy  po  kamieniach 
brzegiem  stawu,  przechodziliśmy  po  drewnianych  mostkach, 
wznoszących  się  nad  wodą.  Podziwialiśmy  herbaciany  pawilon 
charakterystyczny dla architektury Japonii. 

Na  koniec  dnia  uczestniczyliśmy  w  koncercie  muzycznym 
z  udziałem  fontann.  Żałowaliśmy  tylko,  że  nie  odbywa  się 
on w nocy, gdyż efekty wizualne byłyby jeszcze większe. 

Drugi  dzień  powitał  nas  pięknym  słońcem.  Po  śniadaniu 

opuściliśmy hotel i busem podjechaliśmy w okolice Starego Miasta.  
Pierwszym  punktem  zwiedzania  był  wspaniały  wrocławski 

Rynek. To tutaj odbywają się co roku transmitowane przez telewizję 
koncerty  sylwestrowe.  Przyglądaliśmy  się  wielu  zabytkowym 
kamienicom,  ale  naszą  uwagę zwróciły charakterystyczne  zdobienia 
Ratusza. Wystarczy go raz zobaczyć, by na zawsze zapamiętać. 

Słuchając  pani  przewodnik,  dowiedzieliśmy się,  że  Wrocław 
słynie z krasnali, które dosłownie opanowały to miasto i stały się jego 
symbolem.  Są  wszędzie:  na  chodnikach,  w zaułkach,  na  klombach, 
latarniach. Jest ich obecnie 396, nam udało się zobaczyć ponad 30. 

 Następnie przeszliśmy przez Most Tumski, nazywany mostem 
zakochanych.  Na  barierkach  ochronnych  wiszą  tysiące  kłódek, 
zakładanych przez zakochane pary jako dowód miłości na całe życie.

Pani Ula, nasza wspaniała przewodniczka, opowiedziała nam, 
że Wrocław jest czwartym miastem w Europie pod względem ilości 
mostów i kładek. A oto liczby: 100 mostów, 33 kładki, 25 wysp i 6 
rzek. I to wszystko we Wrocławiu. 

W  najstarszej  części  Wrocławia  –  Ostrowie  Tumskim  – 
zwiedzaliśmy katedrę św. Jana Chrzciciela. Niesamowitym wrażeniem 
był  wyjazd  windą  na  jedną  z  wież  katedry,  skąd  podziwialiśmy 
panoramę Wrocławia. 

Po  zwiedzeniu  najpiękniejszych  zabytków  architektury 
z przyjemnością odpoczywaliśmy w pobliskim Ogrodzie Botanicznym. 
Mieliśmy okazję zobaczyć wiele z ponad 7000 roślin z całego świata 
oraz największą w Polsce kaktusiarnię.

 Do Jaworzna wróciliśmy o godz. 19. Jeszcze długo wieczorem 
dzieliliśmy  się  wrażeniami  z  rodzicami,  pokazywaliśmy  setki 
zrobionych zdjęć z różnych miejsc Wrocławia. Zgodnie orzekliśmy, że 
była to najwspanialsza wycieczka w ciągu trzech lat.

                                                                                 Uczniowie klasy III



Co piszczy 
w klasie czwartej?

Moje zwierzątko

I pies, i kot

Moimi ulubieńcami są pies i kot. Bardzo je kocham, bo zawsze 

są przy mnie. Są miłe, przyjemne i sympatyczne. Zawsze mają czas, 

żeby się ze mną pobawić. Za to je cenię. Mam nadzieję, że będą mi 

towarzyszyć jeszcze długo. Ze sobą jeszcze się nie oswoili, ponieważ 

kotka nie wypuszczamy na pole, bo jest na to jeszcze za mały.

Adam Łysik

Powolny jak żółw?

Moje  zwierzątko  to  żółw  wodno  –  lądowy.  Prawie  wszyscy 

mówią, że żółwie są powolne, ale to nieprawda. Bo na przykład mój 

żółw jest szybki. Lubi jeść suszone ryby, muchy, komary, koniki polne 

i inne różne paskudztwa. Ma bardzo długie pazury, ale nie wolno mu 

ich obcinać, ponieważ to są jego palce. Bardzo lubię mojego żółwia. 

Aha, zapomniałam o najważniejszym, on ma na imię Skorupka.

Karolina Selwa

Agencja informacyjna 
klas starszych

W telegraficznym skrócie
W maju i czerwcu uczniowie klas starszych nie mieli czasu na  

nudę. Czekały na nich bowiem wycieczki i szkolne imprezy. Oto krótkie  

relacje z przebiegu niektórych z nich.

W Warszawie

4 maja uczniowie klas IV-VI wraz z p. I. Oleksiewicz, p. M. 

Szczepańską,  p.  M.  Chudzikiewicz  i  p.  P.  Piechną  udali  się  na 

trzydniową wycieczkę do Warszawy. I mimo że nie spędziliśmy tego 

czasu  w  szkolnych  ławkach,  wzięliśmy  udział  w  fascynujących 

lekcjach  historii,  astronomii,  techniki,  a  nawet  wychowania 

fizycznego. 

Wizyta  w  Pałacu  w  Wilanowie  i  Łazienkach  Królewskich 

unaoczniła  nam,  jak  żyli  polscy królowie,  a  w Muzeum Powstania 

Warszawskiego  i  Muzeum  Wojska  Polskiego  przeniosła  na  chwilę 

w trudne  czasy II  wojny światowej.  Na chłopcach  (choć  nie  tylko) 

duże wrażenie wywarł pobyt na Stadionie Narodowym oraz widok na 

stolicę  z  XXX  piętra  Pałacu  Kultury  i  Nauki.  Fascynującą  lekcją 

okazał się również pobyt w Centrum Nauki Kopernik. 



Szkoda,  że trzy dni  minęły tak  szybko,  bo mimo zmęczenia 

(i bolących od wytężonego chodzenia nóg) chętnie przedłużylibyśmy 

nasz pobyt w Warszawie. 

Jeden dzień na Olimpie

17 maja uczniowie klasy IV przenieśli nas w czasy starożytne, 

by odtworzyć jeden dzień z życia greckich bogów. Na Olimpie – w sali 

tronowej Zeusa (w tej roli Szymon Wolak) i Hery (w wykonaniu Zosi) 

– pojawili się wszyscy ważni bohaterowie mitologicznego świata. Był 

i  mroczny  Hades  (Adam),  i  szybkonogi  Hermes  (Krzysiek), 

i niedyskretny  Syzyf  (Konrad).  Nie  zabrakło  również  heroicznego 

Prometeusza  (w  tej  roli  Samanta),  beztroskiej  Kory  (Dominika) 

i opiekuńczej  Demeter  (Karolina)  oraz  mądrej  Ateny(Nadia).

Cały  spektakl,  przygotowany  pod  kierunkiem p.  P.  Piechny, 

utrzymany  był  w  nastroju  humorystycznym.  Szkolny  Zeus  nie  był 

wcale tak surowy, na jakiego wyglądał, a Hera okazała się opiekuńczą 

żoną  i  dobrą  przyjaciółką.  Mamy nadzieję,  że  Syzyf  poradzi  sobie 

z wtaczaniem  na  górę  swego  głazu,  a  Prometeusz  już  nigdy  nie 

zostanie  przykuty  do  skał  Kaukazu.  Przedstawienie  było  zabawne, 

ale również  bardzo  pouczające.  Starszym  uczniom  pozwoliło 

przypomnieć najważniejsze mitologiczne wątki, a młodszym pokazało, 

że wierzenia starożytnych Greków mogą być naprawdę fascynujące. 

Zwieńczeniem  spektaklu  był  wspólny  taniec  młodych  aktorów.

Dodać  warto,  że  przygotowana  przez  czwartoklasistów 

akademia, była zwieńczeniem realizowanego przez nich – w ramach 

ogólnopolskiego programu “Szkoła z Klasą” – historycznego projektu 

edukacyjnego “Mitologia grecka to już dla nas pestka!”.

Dzień Dziecka w Dolinie Żabnika

1 czerwca czwarto- i  piątoklasiści,  pod opieką p.  A. Ziętary, 

p. M. Chudzikiewicz i p. P. Piechny, wybrali się do Doliny Żabnika – 

rezerwatu  przyrody  mieszczącego  się  w  Ciężkowicach.

Po  dotarciu  na  miejsce  i  zjedzeniu  drugiego  śniadania, 

uczniowie wraz z opiekunkami wybrali się na spacer dookoła potoku. 

Pani Ania pokazała dzieciom najciekawsze chronione okazy roślinne, 

między innymi rosiczki okrągłolistne. Spacer był też świetną okazją, 

by  powtórzyć  zagadnienia  omawiane  na  lekcjach  przyrody.

Kolejne  dwie  godziny  uczniowie  spędzili  na  wspólnych 

rozmowach i  wesołych zabawach.  A śmiechu było przy tym co nie 

miara. Jak na Dzień Dziecka przystało! 



Zakończenie zbiórki surowców wtórnych

Mając  świadomość,  jak  ważna  jest  edukacja  ekologiczna 

najmłodszych,  nasza  szkoła  po  raz  kolejny  brała  udział 

w ogólnopolskim programie edukacyjnym dla szkół „Zbieraj baterie”, 

zorganizowanym przez firmę Biosystem w Krakowie. Ogółem zebrano 

235 kg zużytych baterii  i  akumulatorów. Przekazane odpady wezmą 

udział  w  konkursie  na  największych  zbieraczy.  Podsumowanie 

i zakończenie konkursu odbędzie się pod koniec maja.

Turystyczna wiosna

W tym roku, wiosenny sezon turystyczny rozpoczęliśmy 16 kwietnia 
rajdem na Halę Kondratową.
W wędrowaniu  towarzyszyło  nam piękne  słońce  choć  czuć  jeszcze 
było mroźny, górski wiatr. Dla niektórych, najmłodszych uczestników 
było to pierwsze zetknięcie z wysokimi górami. Trasa wiodła z Kuźnic 
przez  Kalatówki  do  schroniska  na  Hali  Kondratowej.  Na  Polanie 
Kalatówka mogliśmy zobaczyć pięknie  kwitnące  krokusy.  I  choć w 
zasadzie była to trasa spacerowa to jednak okazało się, że zalegający w 
lesie  lód  może  sprawić,  że  trasa  staje  się  wymagająca.  Wszystko 
jednak  rekompensowały  piękne  widoki  na  ośnieżone  szczyty 
Kasprowego Wierchu i Giewontu.
7  maja  naszym  celem  stała  się  Czantoria  w  Beskidzie  Śląskim. 
Wychodziliśmy czerwonym szlakiem, najbardziej  stromym ale za to 

krótkim. Później nasza trasa była już nietypowa bo wiodła nas Ścieżką 
Rycerską.  Jak  mówią  miejscowe  podania,  wewnątrz  Czantorii, 
w pozłacanej  komnacie  śpią  rycerze  i  czekają  na  sygnał  trąbki 
wzywającej do walki ze złem. Rycerzy nie spotkaliśmy ale za to przy 
słonecznej pogodzie towarzyszyły nam piękne widoki. W pierwszych 
dniach  czerwca,  już  po  raz  13,  wzięliśmy  udział  w  rajdzie  PTTK 
„Spełnione  Marzenia”  Tym  razem 4  dni  wędrowaliśmy po  Górach 
Świętokrzyskich. Są to najstarsze ale i najniższe góry w Polsce. Naszą 
bazą  była  pięknie  położona  w  Świętokrzyskim  Parku  Narodowym 
miejscowość Święta Katarzyna. Najbardziej podobał nam się główny 
i najbardziej  uczęszczany  szlak  ze  Słupi  przez  Święty  Krzyż  na 
najwyższy szczyt tego pasma , Łysicę. I choć górki są niewielkie to 
trasy do pokonania były długie i w czasie rajdu przeszliśmy ponad 80 
kilometrów. Jak zwykle braliśmy udział w różnych konkursach i jak 
zwykle  zostaliśmy  najlepszą  ekipą  rajdową  i  zdobyliśmy  Puchar 
Prezydenta  Miasta,  który  jest  honorowym  patronem tego  rajdu.  11 
czerwca zakończyliśmy wiosenny sezon turystyczny rajdem do Doliny 
Pięciu Stawów Polskich w Tatrach Wysokich.  Liczyliśmy na piękne 
widoki i nie zawiedliśmy się choć tym razem zawiodła nas pogoda. Od 
połowy trasy siąpił deszcz a temperatura  w wyższych partiach gór nie 
przekraczała  8  stopni.  Ale  daliśmy  radę,  trasę  pokonaliśmy 
w rekordowym  tempie  i  tylko  szkoda,  że  nie  mogliśmy  sobie 
posiedzieć nad pięknymi,  górskimi jeziorami.  No cóż,  trzeba będzie 
pojechać jeszcze raz. A teraz wakacyjna przerwa. Trzeba nabrać sił bo 
we wrześniu czeka na nas Wielka Racza w Beskidzie Żywieckim. Do 
zobaczenia na szlaku !



KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA 

10 czerwca odbył się piknik, który został zorganizowany przez  
Rodziców  uczniów  naszej  szkoły.  Patronowało  mu  Szkolne  Koło  
Caritas,  wspierali  nauczyciele  i  pracownicy  szkoły,  a  gościny  na  
placu kościelnym użyczył Ksiądz Proboszcz. 

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy nie szczędzili czasu,  

zaangażowania i wysiłku, aby czas spędzony na wspólnej zabawie był  

długo wspominany. Dziękujemy  wszystkim Rodzicom i Sponsorom,  

dzięki którym można było delektować się rozmaitymi smakołykami,  

korzystać z atrakcji  i za przyczyną których  rozdane zostały rozmaite  

niespodzianki. Mamy nadzieję, że na pikniku 

spotkamy się znów za rok. 

Dziękujemy!

Drodzy Uczniowie!
Od  24  czerwca  rozpoczynamy  wakacje.  Życzymy  miłego, 

radosnego  wypoczynku.  Przypominamy  o  bezpieczeństwie. 
Gdziekolwiek  się  znajdziecie,  zawsze  najpierw pomyślcie,  a  potem 
działajcie.  Pamiętajcie  o  odpowiednim  zachowaniu,  zgodnym 
z regulaminem  miejsc  w  których  będziecie.  Posłuszeństwo  wobec 
opiekunów  i  przestrzeganie  zasad  –  jest  jednym  z  podstawowych 
warunków Waszego bezpieczeństwa .

Redakcja  

ZAGADKI DLA NAJMŁODSZYCH

Raz – litera w abecadle,
dwa – drzewa pachnące.

Całość zawsze bywa w lecie
i trwa dwa miesiące

Mały domek z materiału,
w nim poduszki oraz koce.

Można smacznie w nim przesypiać,
letnie ciepłe noce.

Można na niej się opalać,
zamki z piasku też budować.

Gdy się znudzi, można z mamą,
brzegiem morza spacerować.

Jeden jest jednoczęściowy,
drugi z dwóch części się składa.

Gdy na plażę się wybierasz,
właśnie ten strój zawsze wkładasz.

Raz wiatrem podszyta,
raz rozgrzana słońcem.

Z początkiem na wydmach,
z mokrym w morzu końcem. 


