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Wiadomości
Przedszkolaka

 WARSZTATY PRZYRODNICZE 

W SKLEPIE „MAJSTER” 

3 października 2016r. przedszkolaki wraz wychowawczyniami 

odwiedziły  sklep  „Majster”  w  Jaworznie. 

Dzieci  dowiedziały  się,  na  czym  polega  praca  sprzedawcy 

w  tak  dużym  sklepie  oraz  poznały  różne  egzotyczne  zwierzęta. 

Sprzedawca  działu  zoologicznego  zapoznał  nas  ze  wszystkimi 

zwierzętami  w  sklepie  i  przybliżył  ich  zwyczaje,  tryb  życia 

oraz sposób odżywiania. Przypomniał także, że zwierzę w domu to nie 

tylko przyjemność,  ale także obowiązki i  odpowiedzialność.  Chętne 

dzieci mogły pogłaskać niektóre zwierzęta. Na koniec przedszkolaki 

uczestniczyły w konkursie wiedzy o poznanych zwierzętach.  Każdy 

wychowanek  otrzymał  pamiątkowy  dyplom.  

      Przedszkolaki wraz nauczycielkami podziękowały pracownikom 

sklepu „Majster”  w Jaworznie  za  życzliwe przyjęcie.  Uśmiechnięci 

wróciliśmy autokarem do szkoły.

Anna Rozmus
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Klasa pierwsza 
przedstawia

Poznajmy się!

1 września pięcioro uczniów klasy pierwszej po raz pierwszy  

przekroczyło próg naszej szkoły. Aby ich bliżej poznać, poprosiliśmy,  

aby każdy napisał coś o sobie. Poniżej zamieszczamy ich relacje.

Mam na imię Lena i jestem sześcioletnią uczennicą pierwszej 

klasy.  W  nowej  szkole  rozpoczęłam  swoją  przygodę 

z  harcerstwem  -  należę  do  grupy  zuchowej  „Kolorowe  chmurki”. 

Z  utęsknieniem  czekam  na  poniedziałkowe  popołudnie,  by  móc 

spotkać się ze swoją Druhną oraz koleżankami i kolegami na zbiórce.

Moją  wielką  pasją  jest  taniec,  dlatego  kilka  godzin 

w  tygodniu  poświęcam  na  jego  naukę  w  szkole  tańca.  Jestem 

miłośniczką  książek  „Nela  na  tropie  przygód”  –  dzięki  tej  małej 

reporterce  „zwiedziłam”  już  wiele  ciekawych  miejsc  na  świecie. 

Kocham zwierzęta, w szczególności moją kotkę perską, Delicję, która 

jest  w  naszej  rodzinie  już  ponad  10  lat.  W  wolnym  czasie  lubię 

rysować, lepić z plasteliny i malować.

                                                                  Lena Łata
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Nazywam  się  Maks  Ryczek.  Mam  7  lat  i  długie  włosy. 

Codziennie dojeżdżam do szkoły z moją młodszą siostrą, Mają, która 

chodzi tutaj do przedszkola. Odkąd w wakacje nauczyłem się czytać, 

robię  to  prawie  przez  cały  czas.  Najbardziej  lubię  komiksy 

z Kaczorem Donaldem, ale też inne książki dla dzieci, szczególnie te 

o  dinozaurach.  Poza  czytaniem  lubię  budować  różne  pojazdy 

z  klocków  Lego  i  jeździć  na  rowerze.  W  szkole  bardzo  mi  się 

podoba. Fajne są lekcje WF-u i angielskiego. Lubię spędzać czas na 

świetlicy, zwłaszcza gdy jest kółko plastyczne. Mimo że jestem tutaj 

dopiero  drugi  miesiąc,  to  zdążyłem  już  zapisać  się  do  drużyny 

zuchowej  i  dwóch  bibliotek.  Wziąłem  udział  w  dwóch  nocnych 

obserwacjach nieba i rajdzie naszej klasy. Mam nadzieję, że takich 

atrakcji będzie jeszcze więcej.

                                                              Maksymilian Ryczek

Mam  na  imię  Oliwia,  mieszkam  w  Ciężkowicach  z  moimi 

rodzicami  i  młodszym  braciszkiem.  Od  miesiąca  jestem  uczennicą 

pierwszej klasy w  naszej szkole. W szkole bardzo mi się podoba, ale 

najbardziej  lubię zbiórki zuchowe. Interesuję się wieloma rzeczami: 

lubię rysować (rodzice już dwa razy musieli odmalować mój pokój) 

oraz  tańczyć,  dlatego  od  niedawna  chodzę  na  zajęcia  baletowe. 

Kocham  konie  i  uczę  się  jeździć  konno.  Latem  jeździmy 

z rodzicami na rolkach, a zimą na nartach (tata mnie nauczył!).

                                                              Oliwia Szuster
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Nazywam się Julia Bańkowska. Jestem jedynaczką. W latach 

2012-2015  uczęszczałam  do  przedszkola  „Wesołe  Przedszkolaki” 

na Osiedlu Stałym, a w latach 2015-2016 do przedszkola „100 Bajek” 

na Osiedlu Podłęże. Jestem śmiałą i towarzyską osobą. Lubię układać 

puzzle,  rysować,  malować  obrazy,  oglądać  kreskówki,  grać 

na  komputerze,  czytać  książki.  Jak  większość  dzieci  uwielbiam 

słodycze. Zbieram pluszaki i lalki.

W  Szkole  Podstawowej  nr  19  podobają  mi  się  zajęcia 

w klasie oraz możliwość wyjścia na przerwie do jednej ze szkolnych 

bibliotek.  Od  wielu  lat  należę  do  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej 

w Jaworznie, do której zaprowadziła mnie mama. Bardzo lubię swoją 

wychowawczynię,  Panią  Renatę  Mocherek.  Do  szkoły  zawsze 

przychodzę z ochotą.

                                                              Julia Bańkowska

Nazywam  się  Lena  Cygnarowicz.  Jestem  otwartą,  wesołą, 

pełną  energii  dziewczynką.  Bardzo  lubię  malować  i  rysować. 

Do  moich  zainteresowań  należy  taniec,  gry  planszowe,  puzzle 

oraz książki, szczególnie o koniach. Wolne chwile uwielbiam spędzać 

z moim starszym bratem, Wiktorem. 

                                                               Lena Cygnarowicz
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Z życia 
klasy drugiej

W Chlebowej Chacie

Pewnego  wrześniowego  dnia  moja  klasa  była  na  wycieczce 

w Chlebowej Chacie. Czekało tam na nas wiele atrakcji. Najbardziej 

podobało  mi  się  pieczenie  podpłomyków.  Upieczony  przeze  mnie 

okazał  się  pyszny.  Ciekawe  również  było  malowanie  na  szkle. 

Namalowałam  słodkiego  zająca.  Bardzo  podobała  mi  się  ta 

wycieczka.

Laura

Wycieczka  była  bardzo  pouczająca.  Dowiedziałem  się,  jak 

dawniej pieczono chleb oraz jak powstawały masło i twaróg. Mogłem 

spróbować podpłomyków. Bardzo smakowała mi kiełbaska z ogniska. 

Najbardziej  jednak  podobało  mi  się  malowanie  na  szkle. 

Własnoręcznie namalowany obrazek wisi na ścianie w moim pokoju.

Patryk

W  środę  pojechaliśmy  na  wycieczkę  do  Brennej.  Pierwszą 

atrakcją  był  pokaz  wypiekania  chleba,  a  później  degustacja  tego 

przysmaku.  Z Chlebowej  Chaty przeszliśmy do lasku na  kiełbaski. 

Najfajniejsza  była  galeria,  w  której  malowaliśmy  na  szkle.  Mam 

nadzieję, że kolejna wycieczka też nas mile zaskoczy.

Filip
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Rozmaitości
klasy trzeciej 

Wspomnienie wakacji

W  wakacje  pojechałam  do  Chorwacji.  Jest  to  ciepły  kraj. 

Pływałam  tam  w  morzu  i  opalałam  się  na  plaży.  Zwiedziłam 

z  rodzicami  i  siostrą  piękne  miasto  Brela.  Byłam  także  w  zoo 

we  Wrocławiu.  Tam  zobaczyłam  różne  egzotyczne  zwierzęta. 

W  sierpniu  pojechałam  z  rodziną  do  parku  wodnego  Tatralandia 

na  Słowacji.  Są  tam liczne  baseny i  zjeżdżalnie.  Te  wakacje  były 

bardzo wesołe i udane.

Natalia Kita

W  wakacje  byłam  w  Szczawnicy.  Pierwszego  dnia,  jak 

wstałam,  to  od  razu  było  śniadanie.  Potem  szybko  poszliśmy 

wypożyczyć dla mnie rower. Po chwili byliśmy w parku na rowerach. 

Zwiedziliśmy całe miasto, a później pojechaliśmy do restauracji zjeść 

obiad.  Restauracja  nazywała  się  „U  Zosi”.  Następnego  dnia 

pojechałam  z  rodzicami  i  siostrą  na  rowerach  do  Czerwonego 

Klasztoru,  który  był  na  Słowacji.  Przejechałam  wtedy  na  rowerze 

ponad 30 kilometrów. Kolejnego dnia mieliśmy dzień „bez rowerów”. 

Wjechaliśmy  wyciągiem  krzesełkowym  na  Polanicę,  gdzie  było 

bardzo dużo atrakcji. Na górze zjadłam z siostrą dwie szarlotki i lody. 

To były cudowne wakacje z rodziną.

Oliwia Łysik
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W wakacje byłam na Kaszubach. Tam był pies, który wabi się 

Maks.  Bardzo  lubi  gryźć  opony.  Maks  miał  smutną  minę,  ale  był 

wesołym psem. Mieliśmy tam koleżanki:  Malwinę i Martynę.  Dużo 

czasu spędzaliśmy razem. Graliśmy w piłkę nożną. Spotykaliśmy się 

nad jeziorem. Te wakacje były cudowne. 

Pola Batko

W lipcu wraz z rodzicami i siostrą wyruszyliśmy kamperem 

przed siebie. Najpierw zatrzymaliśmy się w Sandomierzu, który leży 

nad  Wisłą.  Następnie  zatrzymaliśmy  się  w  Kazimierzu,  w  którym 

spacerowaliśmy po kazimierskich wąwozach lasowych: Korzeniowym 

Dole,  Wąwozie  Małachowskiego  i  Plebance.  Z  Kazimierza 

wyruszyliśmy Carską Drogą biegnącą  z  Mężenina do miejscowości 

Osowiec  –  Twierdza.  Droga ta  była  bardzo malownicza,  przebiega 

bowiem  przez  Biebrzański  Park  Narodowy  wśród  niedostępnych 

bagien  oraz  przez  wydmy.  Odwiedziliśmy  Augustów  i  Giżycko 

na Mazurach, a następnie zatrzymaliśmy się w Stegnie nad morzem 

na  Mierzei  Wiślanej.  Po  Stegnie  przyszedł  czas  na  kolejne  piękne 

miasto,  jakim  jest  Gdańsk,  a  następnie  na  wypoczynek  w  Juracie 

na  Półwyspie  Helskim  oraz  w  Mielnie  –  Unieście.  W  drodze 

powrotnej  zatrzymaliśmy  się  w Biskupinie,  następnie  w Uniejowie 

zażywaliśmy kąpieli termalnych. W sierpniu wyjechaliśmy w Tatry, a 

dokładnie  do  Małego  Cichego.  Wędrowaliśmy  po  dolinkach  i 

korzystaliśmy z basenów termalnych z widokami na góry.

Zuzanna Woskowicz

- 9 -

Wycieczka do Brennej

21 września pojechaliśmy do Chlebowej Chaty. Zobaczyliśmy 

tam różne zboża, traktory,  bryczki i motor.  Pani pokazała nam, jak 

zrobić  podpłomyki.  My  także  je  robiliśmy,  a  potem  zjedliśmy. 

Następnie  jedliśmy  smaczne  kiełbaski  z  ogniska.  W  międzyczasie 

mogliśmy pobawić się na trawie. I na koniec malowaliśmy na szkle. 

Bardzo mi się to podobało.

Bartosz Szyba

Bardzo  podobała  mi  się  wycieczka.  Najpierw  pani  nam 

opowiadała,  jak żyli  dawniej  ludzie.  Później  poszliśmy do stodoły, 

w której były stare bryczki, traktory i motor. Również były tam stare 

narzędzia,  którymi  dawniej  posługiwali  się  ludzie.  Największą 

atrakcją  okazało  się  malowanie  na  szkle.  Potem  poszliśmy  na 

kiełbaski, po czym mogliśmy kupić pamiątki. To był wspaniały dzień.

Maria Górecka

Na  wycieczce  oglądaliśmy  wnętrze  chaty,  a  następnie 

piekliśmy  chleb.  Kolejnym  etapem  wycieczki  było  malowanie 

na szkle. Ja namalowałam krokusy w wazonie, a nad nim latał motyl. 

Było bardzo fajnie, polecam.

Karolina Baran
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Agencja informacyjna 
klas starszych

Budka suflera, 

czyli co każde dziecko powinno wiedzieć o teatrze

W  bieżącym  roku  szkolnym  uczniowie  klasy  piątej  biorą 

udział w cyklicznych zajęciach teatralnych prowadzonych przez panią 

Katarzynę Pokutę w Teatrze Sztuk w Jaworznie.

Na  pierwszych  zajęciach,  które  odbyły  się  21  września, 

uczniowie usystematyzowali swoją wiedzę z zakresu teatrologii.   Przy  

okazji  omawiania  pantomimy  pochwalili  się  swoimi  zdolnościami  

aktorskimi,  wystawiając  krótką  scenkę.  Mieli  również  okazję  

przekonać się, że wyrażanie emocji jedynie za pomocą mimiki jest nie  

lada wyzwaniem. 

Drugie  spotkanie,  które  odbyło  się  13  października,  

poświęcone zostało teatrowi lalek. Uczniowie usystematyzowali swoją  

wiedzę na temat różnych typów lalek. Z bliska mogli obejrzeć m.in.  

pacynki, marionetkę, jawajkę, maskę oraz lalki cieniowe. Największą,  

choć niełatwą do zrealizowania atrakcją,  była animacja azjatyckiej  

lalki bunraku, w którą wcieliła się Nadia. Zadaniem dziewczynki było  

bezwładnie  poddać  się  kolegom,  którzy  -  poruszając  jej  głową,  

nogami i rękami -  sprawili, że "lalka" przeszła kilka kroków. 

Przed nami jeszcze dwa spotkania z cyklu „Budka suflera...”, 

których już nie możemy się doczekać.

Piątoklasiści wraz z wychowawczynią
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Jak to dawniej bywało,

czyli dzieciństwo naszych rodziców i dziadków

Uczniowie  klasy  piątej  postanowili  przeprowadzić  wywiady 

ze swoimi bliskimi, by dowiedzieć się, jak wyglądało ich dzieciństwo. 

A oto ich fragmenty. Zapraszamy do lektury!

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

„Jak to wtedy było” opowiada babcia Zosia

-W jaki sposób pomagałaś swoim rodzicom?

-Zmywałam naczynia, odkurzałam, chodziłam do sklepu. Oczywiście, 

mieliśmy też kury, kaczki, króliki i świnkę, a o zwierzęta trzeba było 

dbać. Kiedy byłam mała, dzieci musiały dużo pomagać w domu. 

-Miałaś jakiegoś ulubionego pupila?

-Tak,  był  to  pointer,  czyli  pies  myśliwski.  Wabił  się  Bej. 

Charakteryzował się bardzo ładną sierścią oraz niezwykłą inteligencją.

-Ilu uczniów liczyła Twoja klasa?

-Było  nas  około  30.  Wszyscy  byliśmy  bardzo  utalentowani 

artystycznie i często bawiliśmy się w teatr. Założyliśmy własne kółko 

teatralne,  a  na  akademiach  lub  szkolnych  uroczystościach 

występowaliśmy ze swoimi przedstawieniami.

-Miałaś jakichś najlepszych przyjaciół? Opisz ich.

-Moją przyjaciółką była Urszula, z którą siedziałam w ławce w klasie. 

Przyjaźniłam  się  również  z  Moniką,  która  mieszkała  na  trzecim 

piętrze, nad moim mieszkaniem w bloku.

Zofia Zarzeczny
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Dzieciństwo mojego taty

-Jakie były Twoje ulubione cukierki?

-Pierwsze były landrynki  z odpustu. Później lubiłem draże z PSS-u 

i gumy „Turbo” kupowane w kiosku przy boisku. Gdy byłem starszy, 

preferowałem wafle „Prince Polo” i czekoladę „z okienkiem”.

-Co lubiłeś robić najbardziej?

-Moim  hobby  była  jazda  na  rowerze.  Przygodę  z  tym  sportem 

rozpocząłem  od  roweru  „Reksio”,  na  którym  jako  sześciolatek 

przemierzałem niezliczone kilometry alejek ogródków działkowych.

-Jak spędzałeś czas po szkole?

-W  czasach  mojego  dzieciństwa  liczba  zajęć  i  rozrywek  była 

ograniczona  do  minimum  i  wymagała  znacznej  wyobraźni. 

Przeważnie były to zabawy na świeżym powietrzu.

Szymon Wolak

„Dzieciństwo lat osiemdziesiątych”, czyli rozmowa z moją mamą

-Jak wyglądało Twoje dzieciństwo?

-Moje dzieciństwo było szczęśliwe, mimo że nie miałam tak wiele jak 

dzieci obecnie.

-Jakie zabawy lubiłaś?

-Bardzo często bawiliśmy się w chowanego. Dziewczynki zazwyczaj 

skakały w gumę lub grały w klasy.

-Czy bawiłaś się zabawkami? Jaka była Twoja ulubiona?

-Oczywiście, że się bawiłam, lecz miałam tylko jedną, która była moją 

ulubioną. Była nią duża lalka, Zuzia.
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-W której szkole podstawowej się uczyłaś?

-Chodziłam dokładnie do tej samej szkoły co ty. Zawsze, gdy do niej 

wchodzę, przypomina mi się moje dzieciństwo.

-Czy chciałabyś coś zmienić w swoim dzieciństwie?

-Raczej nie. No, może tylko chciałabym, żeby trwało dłużej.

Szymon Marcela

Powojenne dzieciństwo mojej babci

-Jak wyglądało Twoje dzieciństwo? Czy tak jak dzisiejsza młodzież  

grałaś na telefonach?

-Nie,  w  okresie  mojego  dzieciństwa  nie  było  komórek,  a  nawet 

telefonów  stacjonarnych.  W  mojej  miejscowości  był  tylko  jeden 

telefon  – w szkole,  z  którego można  było  zadzwonić,  na  przykład 

po karetkę pogotowia.

-W co bawiłaś się w dzieciństwie?

-Graliśmy  w  zbijaka.  Latem  kąpaliśmy  się  w  jeziorkach,  które 

znajdowały się na obecnej ulic Dożynkowej  i  Grzybowej.  Paśliśmy 

krowy,  graliśmy  w  klasy,  a  także  kręciliśmy  hula-hopem.  Zimą, 

na zamarzniętych jeziorkach, jeździliśmy na łyżwach i sankach.

-Jak w czasach Twojego dzieciństwa wyglądały zabawki?

-Za moich czasów niewiele dzieci miało zabawki, gdyż były drogie. 

Często szyli  je własnoręcznie rodzice.  Ja miałam prawdziwą, ładną 

lalkę, którą bawiłam się wraz z siostrą.

-Jak wyglądała Twoja szkoła?
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-Moja szkoła to obecnie SP 19. W moich czasach była nieco mniejsza, 

a nauka w podstawówce trwała przez siedem lat. W mojej klasie było 

13 uczniów, a w całej szkole około 150.

-Czy szkolne tornistry wtedy były ciężkie?

-Były lżejsze niż dzisiaj, bo do każdego przedmiotu mieliśmy tylko 

po jednej książce.

-A jeździliście na jakieś wycieczki?

-Tak, ale niezbyt daleko, na przykład do Krakowa.

Nadia Pieczara

Wywiad ze strażakiem, czyli moim tatą

-O jakim zawodzie dla siebie marzyłeś w dzieciństwie?

-Jak większość chłopców chciałem zostać policjantem lub strażakiem, 

bo podobały mi się niebieskie i czerwone samochody oraz migające 

światła. Udało mi się zostać strażakiem.

-Jak w dzieciństwie wyobrażałeś sobie swój zawód?

-Myślałem, że to będzie świetna zabawa. Nie miałem jednak racji.

-Dlaczego? Czy ten zawód nie daje Ci satysfakcji?

-Oj,  daje.  Ale  wymaga  też  dużej  wiedzy,  zaangażowania 

i  odpowiedzialności  –  nie  tylko  za  siebie,  ale  też  za  innych. 

A niejednokrotnie wymaga narażania swojego życia.

-Czy jesteś zadowolony ze swojej pracy?

-Tak,  ponieważ  niesienie  pomocy  ludziom  znajdującym  się 

w niebezpieczeństwie daje niesamowitą radość.

Adam Łysik
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Kącik 
astronomiczny

Wstęp, czyli jak to się zaczęło?

W poprzednim roku szkolnym firma „Eneris” zorganizowała 

konkurs dla  organizacji pozarządowych, szkół, bibliotek i ośrodków 

kultury  z  całej  Polski na  najlepszy  projekt  edukacyjny  dotyczący 

chronienia  środowiska.  Pani  Anna  Orlik-Zastępa  wygrała  go, 

zdobywając  dla  naszej  placówki  grant  o  wysokości  pięciu  tysięcy 

złotych,  za który został  zakupiony m.in.  teleskop.  Projekt  otrzymał 

tytuł „Nocne spotkania, czyli międzypokoleniowe obserwacje nieba”, 

a  jego  celem  jest  zwrócenie  uwagi  na  problem  zanieczyszczenia 

sztucznym światłem oraz potrzebę oszczędzania energii elektrycznej.

Paulina Piechna

Spotkanie 1, czyli jak wygląda teleskop

Pierwsze  zajęcia  odbyły  się  drugiego  września.  Uczniowie 

i  pracownicy  szkoły  wzięli  udział  w  wykładzie  połączonym 

z ćwiczeniami  aktywizującymi  oraz pokazem sprzętu  zakupionego 

do realizacji projektu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się m.in. 

z  założeniami  programu  i  krótką  historią  obserwacji 

astronomicznych.  Ponadto  wprowadzono  i  wyjaśniono  pojęcie 

zanieczyszczenia  sztucznym  światłem.  Na  końcu  spotkania  każdy 

miał  możliwość  indywidualnego  zapoznania  się  z  teleskopem 

oraz jego akcesoriami.  
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Spotkanie 2, czyli podróż w stronę Słońca

9  września  urzeczywistniły  się  słowa  jednej  ze  znanych 

piosenek: “Iść, ciągle iść w stronę słońca…”. Na szczęście nie trzeba 

było  nigdzie  daleko  wyjeżdżać,  a  to  dzięki  teleskopowi 

i odpowiednim filtrom. Nasza podróż rozpoczęła się wykładem na 

temat powstania Słońca i zjawisk zachodzących na jego powierzchni, 

takich  jak  na  przykład  plamy  słoneczne.  Po  części  teoretycznej 

przystąpiliśmy do zajęć praktycznych z wykorzystaniem teleskopu. 

Każdy  uczeń  i  pracownik  naszej  szkoły  miał  możliwość 

zaobserwować  na  jasnej  tarczy  naszej  najjaśniejszej  gwiazdy  trzy 

duże plamy słoneczne.

Spotkanie 3, czyli randka z Księżycem

15  września,  mimo  godzin  wieczornych,  o  19:00,  sala 

gimnastyczna  wypełniła  się  dziećmi,  ich  rodzicami,  dziadkami 

i  nauczycielami.  Tematem  spotkania  były  zagadnienia  związane 

z  zanieczyszczeniem  światłem  oraz  z  Księżycem.  Po  części 

teoretycznej  nastąpił  przemarsz  na  polne  wzgórze,  z  którego 

mogliśmy  obserwować  tarczę  Księżyca  za  pomocą  teleskopu, 

w trzech różnych powiększeniach. Dzięki temu można było zobaczyć 

kratery i inne nierówności skorupy księżycowej. Dodatkową atrakcję 

stanowiły  konkursy  dotyczące  zagadnień  związanych  z  wcześniej 

wysłuchaną  prelekcją.  W nocnym spotkaniu,  które  zakończyło  się 

ok. 21:30, wzięło udział ok. 130 osób w różnym wieku. Najmłodsza 

trzy lata, najstarsza… 
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Spotkanie 4, czyli Saturn z bliska

Wieczorną  porą,  30 września,  uczniowie wraz z opiekunami 

oraz  mieszkańcy  naszego  miasta  mieli  możliwość  wzięcia  udziału 

w  drugich  nocnych  obserwacjach  astronomicznych.  Spotkanie 

rozpoczęliśmy  w  sali  gimnastycznej,  gdzie  poszerzyliśmy  swoją 

wiedzę m.in. nt zanieczyszczenia sztucznym światłem. Po tym wstępie 

i wspólnym zdjęciu przed szkołą udaliśmy się na miejsce obserwacji. 

Wieczór  przywitał  nas  ciepłym  wiatrem,  jednak  na  miejscu 

okazało się, że główny bohater spotkania, Saturn, znajduje się za gęstą 

chmurą.  Korzystając  z  okazji,  rozpoczęliśmy  tę  część  spotkania 

od  zadań  konkursowych  dot.  wcześniejszej  prelekcji.  Na  szczęście 

Saturn w końcu ukazał się naszym oczom. Przesłaniała go delikatna 

chmurka,  dlatego zdecydowaliśmy się na obserwację na mniejszym 

powiększeniu.  Naszym  oczom  ukazała  się  niewielka,  bo  znacznie 

od  nas  oddalona,  jasna  planeta  otoczona  charakterystycznymi 

pierścieniami.  Chmury  ustąpiły  też  częściowo  z  gwiazdozbioru 

Wielkiej Niedźwiedzicy oraz ukazał się nam gwiazdozbiór Kasjopei, 

dlatego udało się  nam je  odnaleźć  na nieboskłonie i  krótko o nich 

opowiedzieć. Po tej części nastąpiła druga część pytań konkursowych, 

a po nich każdy mógł jeszcze raz zerknąć w teleskop, aby podziwiać 

przez niego gwiazdy tworzące Wielką Niedźwiedzicę. 

Spotkanie  zakończyło  się  rozdaniem  upominków  dla  grup, 

które uzyskały największą liczbę punktów w obu częściach pytań . 

Anna Orlik-Zastępa
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Świetliczaki
z naszej paki

MegaMisja w naszej świetlicy

Wraz z początkiem września bieżącego roku szkolnego nasza 

szkoła  przystąpiła  do  programu  edukacji  cyfrowej  „MegaMisja” 

fundacji  „Orange”.  Na  zajęciach  świetlicy  wraz  z  animowanymi 

bohaterami,  Julką i  Kubą, próbujemy złapać niesfornego Psotnika, 

który bardzo namieszał w Cyfrowym Laboratorium. A przy okazji 

rozwiązujemy kolejne zadania, uczymy się wielu ciekawych rzeczy, 

świetnie się bawimy i zdobywamy nagrody. Pierwszą z nich okazał 

się zestaw kreatywny,  na który składają się m.in. farby, plastelina, 

pastele.  Wszystkie  dzieci  chętne  do  udziału  w  „MegaMisji” 

zapraszamy na zajęcia świetlicy w poniedziałki o 13:30.

Nasze  poczynania  można  śledzić  na  platformie  programu: 

https://platforma.megamisja.pl/swietlica/profil/267

Zajęcia cykliczne

W tym roku szkolnym w naszej świetlicy odbywają się następujące 

zajęcia cykliczne:

– edukacji cyfrowej (MegaMisja) – w poniedziałki o 13:30,

– gier planszowych – w poniedziałki o 14:20,

– plastyczne – we wtorki o 12:35 i w czwartki o 13:30,

– komputerowe – w środy o 12:35. 
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Zuchowe 
i harcerskie wieści

15 lat minęło…

W  dniach  24-25.09.2016  r.  z  okazji  15-lecia  działalności 

harcerstwa  na  Jeziorkach  odbył  się  pierwszy  biwak  szczepu 

„Grodzisko”.  Naszym celem była mała wieś pod Zatorem o bardzo 

bliskiej  nam nazwie – Grodzisko. W miejscowości  tej,  przy szkole 

podstawowej  jeszcze  mniejszej  niż  nasza,  funkcjonuje  schronisko 

młodzieżowe, w którym zamieszkaliśmy.

Wyprawa rozpoczęła się w sobotę o godzinie 9 rano a wzięło 

w niej udział 36 zuchów, harcerzy i instruktorów. Na miejscu czekała 

już  na  nas  część  kadry,  która  przygotowała  dla  nas  długą  grę 

terenową, dzięki której poznaliśmy uroki zakola Skawy. Zmęczeni po 

grze zjedliśmy obiad, chwilę odpoczęliśmy i zaczęły się warsztaty - 

filmowe, detektywistyczne, escape-room, papierowa wiklina, LARP, 

doświadczenia  chemiczne  –  było  w  czym  wybierać.  Zuchom 

najbardziej  podobały  się  doświadczenia  chemiczne,  które 

wykonywały całkiem samodzielnie  pod czujnym okiem druhny Oli. 

Następnie szybka kolacja, a po niej kominek, na którym zuchy miały 

okazję  zintegrować  się  z  harcerzami.  Tematyka  kominka  była 

związana  z  życiem i  wierzeniami  Słowian,  więc przy okazji  w ten 

uroczysty sposób powitaliśmy jesień.

- 20 -



W  niedzielę  czekała  na  nas  wielka  gra  planszowa  „15  lat 

minęło...”. Rywalizacja była zacięta do samego końca. Po grze odbył 

się apel szczepu i zadowoleni, pełni wrażeń, wróciliśmy do domów na 

niedzielny obiadek. 

Małgorzata Chudzikiewicz

Komunikaty 
i ogłoszenia 

Nagroda dla Pani Alicji Wolskiej

Miło nam poinformować, że pani Alicja Wolska znalazła się 

wśród  nauczycieli  wyróżnionych  Nagrodą  Prezydenta  Miasta 

Jaworzna. Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy! 

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

Koty z Kociej dziękują za wsparcie i proszą o dalsze

W październiku piątoklasiści oraz p. P. Piechna i p. M. Palka 

przekazali  pani  Katarzynie  Pokucie  –  prezes  fundacji  “Koty 

z  Kociej”  –  karmę  hojnie  przynoszoną  dla  czworonogów 

przez  uczniów  i  ich  bliskich  oraz  pracowników  naszej  szkoły.

W imieniu miauczących milusińskich dziękujemy za nieocenioną 

pomoc  i  prosimy  o  dalsze  wsparcie.  Więcej  o  fundacji  „Koty 

z Kociej” możesz przeczytać na stronie: kotyzkociej.jaw.pl
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Kącik
humoru :)

- No, córeczko, pokażmy mamie, jak ładnie się nauczyłaś nazw 

miesięcy - zachęca tata. - Sty...?

- Czeń!

- Lu...?

- Ty!

- A dalej sama!

- Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik, pad i dzień!

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 

Nauczycielka na lekcji matematyki:

- Jasiu, skoro w jednej dłoni mam 9 jabłek, a w drugiej mam 7 jabłek 

to znaczy, że...?

- To znaczy, że ma pani bardzo duże dłonie, proszę pani. 

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów? - dziwi 

się polonistka, oddając pracę domową uczniowi.

- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń - Pomagali mi mama i tata.

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
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Zagadki
matematyczne

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

Grupa uczniów wyrusza na wycieczkę. Gdy ustawili się w pary, jedna 

osoba była wolna. Podobnie, kiedy ustawili się w trójki oraz czwórki - 

też jedna osoba była bez pary. Dopiero po ustawieniu się w piątki nikt 

nie pozostał sam. Ilu uczniów było w grupie?

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

Rozmawiają Asia i Adam:

- Daj mi jabłko i będę miał dwa razy więcej niż Ty.

- Nie, lepiej ty mi daj i będziemy mieli po równo.

Ile jabłek ma Asia, a ile Adam?

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

Mamy dwie monety o łącznej wartości siedmiu złotych. Jedna z nich 

nie jest monetą pięciozłotową. Jakie to monety? 

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

Autobusem jadą dwie dziewczynki. Każda z nich ma po dwa koszyki. 

W każdym koszyku znajduje się po dwa kotki. Każda kotka ma po 

dwa kociaki. Ile nóg jest w autobusie? 

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
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ZAGADKI DLA NAJMŁODSZYCH

Zwykle jest okrągły jak stokrotki środek,

Ma młodszego brata - na imię mu spodek.

To 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! 

Czarny, lub niebieski;

Rozmaite kreski

Cyfry lub litery

Pisze w sposób szczery. 

Drewniany, czy wiklinowy,

Obrus mieć na sobie lubi,

Nogi ma zazwyczaj cztery -

Lepiej by żadnej nie zgubił! 

Biały proszek ten magiczny,

Z niego ciasto i chleb śliczny!

Czy razowa, czy też biała,

Do pieczenia doskonała. 
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