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Wiadomości
Przedszkolaka
Ekologiczny Czerwony Kapturek
25 października w naszej szkole gościło Studio Małych Form
Teatralnych z Trzebini z przedstawieniem „Czerwony Kapturek”.
Jak czytamy w opisie spektaklu: „Wyprawa Czerwonego
Kapturka do chorej babci staje się okazją do przybliżenia widzom
piękna przyrody. Niestety, Czerwony Kapturek zapomina, jak
powinien zachowywać się w lesie, głośno śpiewa, zbacza ze ścieżki,
rozrzuca śmieci. Na szczęście po rozmowie z Leśniczym, uświadamia
sobie swoje złe zachowanie i przyrzeka poprawę. Wraz ze wszystkimi
dziećmi uczy się segregacji śmieci. W przedstawieniu jest także
ukazane, jak groźna w skutkach może się okazać rozmowa
z nieznajomym oraz jakie nieprzewidziane sytuacje powstają przez
kłamstwa i plotki”.
Przedstawienie było sfinansowane przez Miejski Zarząd
Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie w ramach działalności
edukacyjnej dzieci i młodzieży naszego miasta.

-3-

Mikołaj odwiedził naszą szkołę
6 grudnia, jak co roku, naszą szkołę odwiedził długo
oczekiwany gość. Święty Mikołaj dla każdego małego i dużego
znalazł coś słodkiego w swym worku. Już dziś czekamy na kolejne
odwiedziny :)
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Spotkanie z górnikiem
Z okazji Barbórki, 2 grudnia, przedszkolacy i uczniowie kl. II
gościli u siebie górnika. P. Sebastian Kaszuba, tata Zuzi i Filipa,
bardzo ciekawie opowiedział o codziennej pracy górników.
Uczniowie obejrzeli krótki film i zdjęcia z kopalni, mogli zobaczyć
galowy strój górnika oraz przymierzyć kask i czapkę. Spotkanie
zostało zakończone wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.

„KRÓLEWNA
ŚNIEŻKA”
7.12.2016 r. przedszkolaki i uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w przedstawieniu teatralnym pt. „Królewna Śnieżka”. Spektakl
odbył się w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu i trwał półtorej godziny.
Przedszkolaki i uczniowie z wielkim zainteresowaniem śledzili grę
aktorów i podziwiali ich piękne stroje. Zachwyt wzbudzała również
dekoracja mieniąca się różnobarwnymi światłami. Uczniom
najbardziej podobał się taniec i śpiew aktorów. Gdy kurtyna opadła,
widzowie nagrodzili aktorów głośnymi brawami.
Po spektaklu czekała na widzów jeszcze jedna niespodzianka wizyta św. Mikołaja. Każde dziecko otrzymało od wspaniałego gościa
piękne prezenty.
Przedszkolaki i uczniowie powrócili do szkoły pełni głębokich
przeżyć. Chętnie podzielili się ze szkolnymi kolegami i koleżankami
wrażeniami ze spektaklu i spotkania ze św. Mikołajem.
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Jasełka dla gości z DPS w Jaworznie
21 grudnia odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady
Pedagogicznej, Rady Rodziców i ks. proboszcza z gośćmi z Domu
Pomocy Społecznej w Jaworznie. Przedszkolaki z obu grup
zaprezentowały artystyczny program świąteczny. Występ spotkał się
z ciepłym przyjęciem gości i został nagrodzony brawami. Na koniec
spotkania przedszkolacy przekazali pamiątkową kartkę świąteczną
z życzeniami dla wszystkich mieszkańców DPS w Jaworznie.
Po występie dzieci zasiadły do wspólnego spotkania
wigilijnego.

Jasełka 2016
Tuż przed świętami, 22 grudnia, przedszkolacy zaprezentowali
członkom społeczności szkolnej świąteczny program artystyczny.
Występ młodszej grupy w humorystyczny sposób przedstawił
spotkanie wigilijne. Pierwszą część występu zakończył wspólny taniec
wszystkich przedszkolaków. W drugiej części starszaki przypomniały
kilka ważnych informacji o świętach i złożyły życzenia świąteczne
i noworoczne. Oba występy były przepełnione pastorałkami
i kolędami, w śpiewanie których chętnie włączali się wszyscy zebrani.

Dzienne obserwacje nieba w ramach programu grantowego
„Pomysły chroniące środowisko” spotkanie 5
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4 listopada w godz. 11:00-13:00 zaprosiliśmy przed naszą
szkołę wszystkich mieszkańców naszego miasta na dzienne
obserwacje nieba w ramach programu grantowego „Pomysły
chroniące środowisko”. Na zaproszenie odpowiedziało ok. 40 osób –
rodzice i dziadkowie naszych wychowanków, jak również inni
mieszkańcy naszego miasta oraz przedszkolacy, którzy po swoim
spacerze nie mogli przepuścić okazji na zerknięcie w teleskop.
Obserwacje nakierowane były na odszukiwanie plam słonecznych na
naszej najbliższej gwieździe.
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Podsumowanie projektu "Nocne spotkania,
czyli międzypokoleniowe obserwacje nieba"

"Nocne spotkania, czyli międzypokoleniowe obserwacje nieba" spotkanie 6
4 listopada o godz. 17:00 na sali gimnastycznej naszej szkoły
zgromadzili się najwytrwalsi miłośnicy nocnego nieba. Spotkanie
rozpoczęliśmy od prelekcji dot. bliskiej nam planety Mars oraz
zagadnienia zanieczyszczenia sztucznym światłem i jego wpływu na
człowieka. Ze względu na niską temperaturę panującą na zewnątrz
konkursowa część spotkania również odbyła się w budynku. Po
rozdaniu nagród uczestnicy przeszli na miejsce obserwacji, gdzie
czekały na nich teleskopy i część uczestników, która nie mogła
wcześniej przyjść na prelekcję. Niestety okazało się, że mimo zapału
organizatorów uczestnicy nie mogli prowadzić obserwacji
astronomicznych, ponieważ całe niebo zasnuło się chmurami. Dało to
jednak wspaniałą okazję do obserwacji zanieczyszczenia światłem nad
Jaworznem, Libiążem i Chrzanowem.
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6 grudnia o godz.17.00, mimo śnieżnej i mroźnej aury oraz
konkurencji - Mikołaja, uczniowie, rodzice i nauczyciele zgromadzili
się w sali gimnastycznej, aby wraz z przedstawicielami grupy Eneris
podsumować spotkania, które odbywały się od września i były zgodne
z założeniami projektu. Omówienia dokonała autorka i główna
realizatorka - Anna Orlik-Zastępa.
W trakcie sześciu spotkań, od września do grudnia, wszyscy
uczestnicy, tak dzieci, jak i dorośli, mieli możliwość wzbogacić
i ugruntować wiedzę astronomiczną, wzmocnić świadomość
ekologiczną oraz rozbudzić ciekawość poznawczą związaną
z naukami przyrodniczymi. Spotkania sprzyjały jednocześnie
wzmocnieniu więzów rodzinnych i środowiskowych. Nadrzędnym
tematem był problem dotyczący zanieczyszczenia sztucznym
światłem i potrzeba oszczędzania energii. Udało się go zrealizować
planowo, rzetelnie, ciekawie i twórczo, o czym świadczyła wysoka
frekwencja i zainteresowanie tematem.
Pierwsze spotkanie wrześniowe było adresowane do uczniów
i pracowników szkoły. Jego celem było wprowadzenie w tematykę
projektu oraz zapoznanie z nomenklaturą astronomiczną i zakupionym
sprzętem. W trakcie drugiego zgromadzeni zostali zapoznani
z problemem zanieczyszczenia sztucznym światłem, zdobyli
i ugruntowali wiedzę dotyczącą Słońca oraz przeprowadzili pierwszą
obserwację przez teleskop- plam na Słońcu. Emocje były wielkie,
wszak większość pierwszy raz oglądała przez teleskop naszą
najbliższa gwiazdę. Kolejne, już wieczorne spotkanie, odbyło się
w poszerzonym gronie. Uczestniczyli w nim rodzice, dziadkowie oraz
zainteresowani mieszkańcy Jaworzna. W trakcie omówiono skutki
zanieczyszczenia światłem i jego negatywnego wpływu na rośliny.
Bohaterem wieczoru był Księżyc. Wyposażeni w wiedzę teoretyczną,
w baśniowej wręcz scenerii, wśród pachnących latem pól, bardzo
licznie przybyli uczestnicy obserwowali Księżyc i w grupach
rozwiązywali zadania przygotowane przez organizatorkę. Rywalizacja
była ostra, ale służyła sprawdzeniu i utrwaleniu wiedzy. Spotkanie nr
4 było skierowane do całej społeczności lokalnej. Poruszało tematykę
negatywnego wpływu zanieczyszczenia światłem na życie zwierząt.
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Gwiazdą wieczoru był Saturn. W nocnych obserwacjach,
przeplatanych konkursami, uczestniczyła równie liczna grupa.
Nikomu nie przeszkadzał wieczorny chłód i nawet maluchy starały się
wytrwać do końca. Na kolejne 5 dzienne spotkanie zostali zaproszeni
wszyscy mieszkańcy miasta. Przedmiotem obserwacji były plamy na
Słońcu. Mimo godzin dopołudniowych frekwencja dopisała. Ostatnie
szóste spotkanie skierowane było do wszystkich mieszkańców
Jaworzna. Jego tematyka oscylowała wokół skutków zanieczyszczenia
światłem i wpływu na życie i zdrowie człowieka. Podejmowano
również rozważania na temat sposobów przeciwdziałania
negatywnym skutkom zanieczyszczenia na mniejszą i większą skalę.
W ramach podsumowania przeprowadzono konkurs plastyczny
dla młodszych i starszych uczniów naszej szkoły. Złożone prace
świadczą o szerokiej znajomości tematu i dają nadzieję, że zdobyte
informacje i doświadczenia znajdą odzwierciedlenie w życiu
codziennym, a świadomość ekologiczna pozwoli chronić środowisko.
Społeczność szkolna dziękuje Grupie Eneris za otrzymane środki na
sprzęt i nagrody.
W dniu imienin naszego patrona, Mikołaja Kopernika, odbyło
się w naszej szkole podsumowanie projektu "Nocne spotkania, czyli
międzypokoleniowe obserwacje nieba programu grantowego grupy
Eneris „Pomysły chroniące środowisko”.
Społeczność szkolna dziękuje grupie Eneris za otrzymane
środki na sprzęt i nagrody.
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KLASA 1
WYCIECZKA DO KOPALNI ZG „JANINA” W LIBIĄŻU
9 grudnia 2016 roku nasza klasa, zerówka i kilku kolegów
z drugiej klasy wraz z paniami wychowawczyniami wzięły udział
w wycieczce do kopalni węgla kamiennego ,,Janina" w Libiążu.
Uczniowie naszej szkoły mieli okazję zapoznać się z historią
górnictwa na naszych ziemiach oraz przekonać się, jak ciężką pracę
wykonują górnicy pod ziemią.
Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy wraz z przewodnikiem,
panem Ireneuszem, od zwiedzania izby pamięci. W pomieszczeniu
tym znajdowały się górnicze mundury, czapki z pióropuszami
w różnych kolorach. Pan wytłumaczył nam, co oznacza dany kolor
i do czego służyły owe pióra, zatykane za czapkę, w dawnych
czasach. Były też lampy, tak zwane karbidówki, olejówki
i benzynówki, bez których górnikom ciężko byłoby wykonywać swoją
codzienną pracę. Na ścianach wisiały laski górnicze, którymi
opukiwano ściany, aby sprawdzić, czy z ociosu nie spadnie jakaś łata.
Na półkach mogliśmy zobaczyć ustawione ozdobne kufle używane
w dniu górniczego święta - 4 grudnia - tzw. Barbórki.
Z zainteresowaniem słuchaliśmy opowieści o patronce
górników, św. Barbarze oraz o Skarbniku, kopalnianym duchu.
Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób odbywa się wydobycie węgla
i jego transport oraz na czym polega praca na poszczególnych
stanowiskach. Z wielkim przejęciem oglądaliśmy i przemierzaliśmy
chodniki sztolni, która przypomina podziemie kopalni. Mogliśmy
z bliska przyjrzeć się, jak wygląda kombajn chodnikowy i ścianowy.
Pozwolono nam także przejść między sekcjami, jak również zajrzeć
do wagoników, którymi przemieszczają się górnicy. W małej pigułce
poznaliśmy trud pracy wykonywanej przez górników. Uczniowie wraz
z nauczycielkami podziękowali pracownikowi Kopalni Janina
za życzliwe przyjęcie.
Pełni wrażeń, zadowoleni z mile i pouczająco spędzonego
czasu, wróciliśmy do szkoły.
Alicja Pilarczyk
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Z okazji niedawnego Dnia Górnika razem z moją klasą oraz
zerówką mieliśmy okazję odwiedzić kopalnię Janina w Libiążu
i przyjrzeć się pracy górników. Na miejscu przywitał nas pan
Ireneusz, który tego dnia był naszym przewodnikiem. Nasze
zwiedzanie rozpoczęliśmy od dużego budynku, w którym górnicy
przygotowują się do pracy. Tam też usłyszeliśmy pierwsze informacje
na temat górnictwa. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że łazienka
górników to łaźnia. Co ciekawe, w tym budynku znajdowała się
również górnicza kapliczka. Następnie przeszliśmy do budynku szybu,
gdzie znajduje się zejście do kopalni. Tam usłyszeliśmy o zasadach
bezpieczeństwa obowiązujących w kopalni. Następnie wszyscy
dostaliśmy niebieskie kaski i wyruszyliśmy zobaczyć, jak wygląda
sztolnia oraz prawdziwa praca górników. Dowiedzieliśmy się, jak
wygląda strój górnika i ratownika górniczego. Ciekawe były tabliczki
informacyjne związane z zasadami bezpieczeństwa w kopalni. Później
zobaczyliśmy maszyny górnicze. Mnie najbardziej podobała się taka,
która wierciła dziury, w które następnie wkłada się dynamit.
Widzieliśmy także maszynę, która wyrównuje ściany oraz taką, która
podtrzymuje sufit. Potem poszliśmy do takiego małego muzeum,
gdzie znajdowała się kolekcja mundurów górniczych, kilofów,
kasków, lamp górniczych oraz kufli. Przy wyjściu pan przewodnik
posmarował nas węglem na pamiątkę tej fajnej wycieczki.
Maksymilian Ryczek

KLASA 3
15 grudnia 2016 r. klasa trzecia,
czwarta i kilka osób z szóstej pojechali
na wycieczkę do Miechowa, do Fabryki
Bombek Świątecznych na choinkę. Na
miejscu pani, która była pracownikiem
fabryki, opowiadała nam, jak się robi
bombki i z czego one są wykonane.
Pokazała nam kilka dziwnych kształtów
bombek, np. Wieżę Eiffla, instrumenty
muzyczne i różne samochody. Było to

Potem pani pozwoliła nam zrobić sobie własne bombki.
Najpierw trzeba było narysować coś farbą, a potem obsypać brokatem.
Była to świetna zabawa. Na koniec mogliśmy kupić sobie różne
bombki. Wyjazd uważam za udany. Polecam.
Oliwia Łysik
W czwartek klasy III, IV i VI pojechały na wycieczkę do
Fabryki Ozdób Choinkowych w Miechowie. Gdy dotarliśmy na
miejsce, pani zaprowadziła nas do sali, w której mogliśmy ozdobić
własną bombkę przy pomocy farb i brokatu. Ja namalowałam na
swojej płatki śniegu. Po skończonej pracy zwiedziliśmy fabrykę,
w której pokazano nam, jak dokładnie powstaje bombka.
Na zakończenie otrzymaliśmy własnoręcznie wykonaną bombkę
i mogliśmy kupić inne, zrobione przez pracowników fabryki.
Wycieczka bardzo mi się podobała i chciałabym ją jeszcze powtórzyć.
Karolina Kozioł
Pierwszym etapem wycieczki było malowanie bombek.
Wszystkie dzieci chętnie zabrały się do pracy i pomalowały piękne
bombki. Ja namalowałam trzy serca i trzy płatki śniegu. Potem
poszliśmy do pomieszczenia, w którym panie i panowie formowali
kształty różnych bombek. Następnie spotkaliśmy się z panem, który
zmieniał kolor bombek. Bardzo chciałabym jeszcze raz tam pojechać.
Karolina Baran
W zeszły czwartek nasza wychowawczyni zabrała naszą klasę
na wycieczkę do Miechowa. Odwiedziliśmy tam fabrykę bombek.
Najpierw zjedliśmy kanapki, a potem poszliśmy robić bombki. Po
zrobieniu bombek zwiedziliśmy fabrykę, a następnie mogliśmy kupić
bombki na choinkę. Wycieczka była udana. Każdy z nas przywiózł do
domu pamiątkę z wycieczki w postaci
własnoręcznie wykonanej bombki.
Maria Górecka

bardzo ciekawe.
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Ta wycieczka była bardzo fajna. Bardzo cenię tę wycieczkę, bo
zobaczyłam produkcję bombek. Magiczne było to, że pan wlewał płyn
do bombek a one zmieniały kolor z przezroczystego na srebrny.
Bardzo interesujące było, jak pani opowiadała o różnych kształtach
bombek. Bardzo podobała mi się bombka z kotkiem. To była bardzo
ciekawa wycieczka.
Emilia Godzina

Agencja informacyjna
klas starszych
Budka suflera,
czyli co każde dziecko powinno wiedzieć o teatrze
W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy piątej brali udział
w cyklicznych zajęciach teatralnych prowadzonych przez panią

przedstawień baletowych Piotra Czajkowskiego, takich jak „Dziadek
do orzechów” czy „Jezioro łabędzie”.
Serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie Pokucie za wspaniałe,
wartościowe zajęcia, cierpliwość i nieustanny uśmiech. Do zobaczenia
przy innej okazji!
Piątoklasiści

„Wakacje z duchami” w Teatrze Zagłębia
29 listopada czwarto- i piątoklasiści wraz z p. P. Piechną
i p. M. Szczepańską wybrali się do Teatru Zagłębia w Sosnowcu
na spektakl “Wakacje z duchami”.
Zaraz po odsłonięciu kurtyny zobaczyliśmy białą salę

Katarzynę Pokutę w Teatrze Sztuk w Jaworznie.

z rzędem krzeseł, na których siedzieli aktorzy. Wszyscy mieli

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

na sobie czarno-białe ubrania. Za pomocą projektora na jasnej

Trzecie spotkanie, które odbyło się 10 listopada, poświęcone

ścianie wyświetlony był napis: “Zjazd absolwentów piętnaście lat

było teatrowi muzycznemu. Okazało się, że już całkiem sporo

po maturze”. W czasie trwania spektaklu dekoracje niewiele się

wiedzieliśmy o operze, operetce, musicalu… Zajęcia były więc

zmieniały.

świetną okazją, by usystematyzować i poszerzyć wiadomości zdobyte

wyświetlone, a nastrój od razu się różnił. Napięcie wzbudzały

na lekcjach muzyki. Na koniec każdy z nas mógł przez chwilę poczuć

migocące światła, które czasem gasły lub były skierowane tylko

się aktorem, interpretując wybrane wiersze.

na bohaterów. W trakcie rozgrywanych później scen (które

8 grudnia odbyło się zaś ostatnie już spotkanie z cyklu „Budka

Wystarczyło

jednak, że na ścianie zostało coś

przedstawiały cudowne wspomnienia z wakacji sprzed piętnastu lat)

suflera...”. Poświęcone ono było teatrowi tańca. Na zajęciach

główni bohaterowie byli

poszerzyliśmy i usystematyzowaliśmy swoją wiedzę na jego temat.

Świetnie odgrywali swoje role, pięknie śpiewali i tańczyli.

Mieliśmy również okazję zobaczyć fragmenty najwybitniejszych

Bardzo mnie zaskoczyły te wszystkie efekty świetlne i gra aktorów.
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ucharakteryzowani na nastolatków.
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Szczerze mówiąc, obawiałam się, że będzie to nudny spektakl

Dzień Pamięci

ze scenografią w postaci małego tekturowego zameczka. Zamiast
niego ujrzeliśmy kolorowe lasery oraz niby zwyczajne, ale jednak

30 listopada uczennica klasy szóstej Joanna Golonek
i p. Paulina Piechna wzięły udział w miejskich obchodach Dnia

przykuwające uwagę stroje.
Zofia Zarzeczny, kl. V

Pamięci. Podniosła uroczystość, która odbyła się w Teatrze Sztuk,
połączona była z oficjalnym ogłoszeniem wyników międzyszkolnego
konkursu Armia Krajowa, którego Joasia została laureatką. Joasiu,
serdecznie gratulujemy sukcesu!
Redakcja

Szkolne przedstawienie „Chrzest Polski”
Święto Pieczonego Ziemniaka
24 listopada szkolna grupa teatralna “Budka suflera”, w skład
której wchodzą uczniowie klas starszych, wystawiła swoje pierwsze
przedstawienie.
Młodzi adepci sztuki aktorskiej podjęli się niełatwego zadania
interpretacji wydarzeń sprzed 1050 lat. Bardzo przekonująco
odtworzyli sceny, jakie toczyć się mogły na dworze Mieszka I, a które
doprowadziły do chrztu Polski. W finale zaś brawurowo odtworzyli

Co roku w naszej szkole celebruje się Święto Pieczonego
Ziemniaka. Ta tradycja związana jest z corocznym jesiennym
zbiorem kartofli. Z tej okazji tatusiowie przyrządzają w wielkich
garnkach pieczone, a mamy przygotowują ciasta. Degustację
przysmaków poprzedzają występy uczniów, którego motywem
przewodnim w tym roku była postać Czerwonego Kapturka.
Krzysztof Jaromin, klasa V

popularny niegdyś utwór “Mieszko” z repertuaru T-raperów znad
Wisły.
Sztuka wystawiona przez szkolną “Budkę suflera” spotkała się
z uznaniem zarówno uczniów, jak i nauczycieli. A młodzi aktorzy już
zastanawiają się nad tematem kolejnego przedstawienia…
Paulina Piechna
opiekun koła
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Halloween w naszej szkole
Halloween, czyli święto duchów, to zwyczaj pochodzący
ze starożytnego celtyckiego święta ku czci bóstwa Samhain. Obyczaj
ten przypada na 31 października – ostatni dzień w kalendarzu
druidów, kiedy to kończył się okres wegetacyjny i przygotowywano
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się na nadejście zimy. Celtowie wierzyli, że właśnie tego dnia
Samhain pozwalał umarłym wejść między żywych.

miejsce, by coś zjeść. Powinniśmy dbać również o zwierzęta leśne.
Nimi zajmują się głównie leśniczy, którzy stale uzupełniają paśniki.

W naszej szkole z okazji Halloween samorząd szkolny

Siano, marchew, sól i kukurydza to zimowy jadłospis zwierząt

zorganizował po lekcjach dyskotekę. Wielu jej uczestników przyszło

mieszkających w lasach. Pamiętajmy, że dzięki naszej pomocy dzikie

przebranych w różne straszne stroje. Zabawie towarzyszyły liczne

zwierzęta, te małe i duże, mają szansę przetrwać zimę.

konkursy i świetna atmosfera.

Adam Łysik
opracował na podstawie Internetu
Krzysztof Jaromin, klasa V

Moje hobby

klasa V

Świetliczaki
z naszej paki

Moim hobby jest uprawianie sportu, m.in. piłki nożnej
i siatkowej. Lubię czasem poodbijać sobie balon albo piłeczkę lub

MegaMisja w naszej świetlicy

poćwiczyć strzały z dystansu. Lubię również grać na komputerze
w „Monopoly” (edycja 2007), „Cezar III”, „Sprintires”, „ESR”,
„Mad Tracks” oraz „Colin McRae Rally 2”.

Niekiedy, gdy

przychodzę do kolegi, gram z nim na konsoli w „Sports Champions”
albo na tablecie w „Piano Tiles: Christmas Editon” lub telefonie
w „Grow Castle”. Lubię oglądać też filmy na portalu „YouTube”.
Krzysztof Jaromin, klasa V

MegaMisja to zajęcia edukacji medialnej prowadzone
w ramach świetlicy, które już na stałe wpisały się w poniedziałkowe
popołudnia. Podczas MegaMisji przeżywamy kolejne przygody
z animowanymi bohaterami, a przy okazji poszerzamy swoją wiedzę
na temat bezpiecznego i kreatywnego korzystania z nowych
technologii oraz naszych praw i obowiązków w Sieci. Za wytrwałość
i aktywność zdobywamy zaś kolejne nagrody.

Zima i nasze zwierzaki

Na ostatnim spotkaniu dowiedzieliśmy się, że nasza świetlica

Nadeszła zimna i sroga zima, dlatego właśnie teraz

otrzymała tablet, z czego bardzo się cieszymy! Będziemy z niego

powinniśmy poświęcić więcej uwagi naszym zwierzętom. Należy je

korzystać podczas kolejnych zajęć w ramach MegaMisji oraz na

chronić przed zimnem i głodem. Wielu z nas zimą dokarmia ptaki.

kółku tabletowym prowadzonym w ramach świetlicy w każdy

Trzeba jednak pamiętać, że gdy już zaczniemy to robić, należy

poniedziałek w godzinach: 15:00-15:40. Już teraz zapraszamy

regularnie uzupełniać karmniki, ponieważ ptaki wracają w to samo

chętnych uczniów na zajęcia!
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Nasze poczynania można śledzić na platformie programu:
https://platforma.megamisja.pl/swietlica/profil/267
wychowankowie świetlicy

Komunikaty
i ogłoszenia
Nagroda dla Pani Małgosi Chudzikiewicz

Koncert edukacyjny
14 listopada odbył się koncert muzyczny. Spotkanie pt.
"Smyczkiem po mapie" przeznaczone było dla starszych uczniów,
natomiast młodsi wzięli udział w koncercie "Tańczące smyczki".
Koncert edukacyjny prowadził p. Jacek Woźnica z agencji
artystycznej „Arte Vivo”. Muzyk zaprezentował m.in. takie utwory
jak polka „Tik-Tak” J. Straussa, walc z filmu „Noce i dnie”, Marsz
Radeckiego i wiele innych. Dzieci chętnie angażowały się w udział
w koncercie. Najbardziej aktywne mogły spróbować gry na
skrzypcach. Spotkanie zakończoną japońską zabawą ruchową.

Miło nam poinformować, że pani Małgorzata Chudzikiewicz
otrzymała tytuł „Wolontariusza Roku 2016 Miasta Jaworzna”
w kategorii wolontariusz dorosły w obszarze działania II: „Edukacja,
kultura i sport, w tym działania na rzecz dzieci i młodzieży.”
Z wnioskami wystąpiły 2 instytucje: SP19 w Jaworznie i Hufiec
Jaworzno. Pani Małgosiu, serdecznie gratulujemy!
Koty z Kociej dziękują za wsparcie i proszą o dalsze
8 grudnia piątoklasiści przekazali pani Katarzynie Pokucie –
prezes fundacji Koty z Kociej – zebraną karmę, którą hojnie
przynoszą przedszkolacy i uczniowie oraz ich opiekunowie, a także
pracownicy szkoły. W imieniu miauczących czworonogów
dziękujemy za okazane wsparcie i prosimy o dalszą pomoc.
Więcej o fundacji możesz przeczytać na stronie: kotyzkociej.jaw.pl

Nasza szkoła wyróżniona w konkursie Eko-patrole
Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem p. A. Orlik-Zastępy
wzięli udział w konkursie organizowanym przez Grupę Eneris
„Ekopatrole”, a ich działania podjęte w ramach konkursu zostały
wyróżnione. Serdecznie gratulujemy!!! 6 grudnia uczestnicy wzięli
udział w uroczystym rozdaniu nagród, czytników e-book, w
Bibliotece Miejskiej w Jaworznie podczas spotkania „Segreguję- nie
widzę przeszkód”.
Szczegóły konkursu:
http://grupaeneris.pl/onas/zrownowazony-rozwoj/eko-patrol-eneris/
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Jarmark Świąteczny

Zagadki dla najmłodszych

Serdeczne podziękowania składamy WSZYSTKIM, którzy
osobiście wykonali lub przyczynili się do powstania wszelkich ozdób,
dekoracji i ciasteczek świątecznych. Wszystkie powstałe
bożonarodzeniowe akcenty z powodzeniem zostały sprzedane na
Jarmarku Świątecznym zorganizowanym na jaworznickim rynku. Tak
duże przedsięwzięcie nie byłoby możliwe do zrealizowania bez
zaangażowania rodziców, uczniów i pracowników szkoły. Szczególne
podziękowania kierujemy do koordynatorów: pani Bernadette Zdrady,
pani Marty Palki a także wszystkich uczniów, którzy mimo
niesprzyjającej aury dzielnie zachęcali jaworznian do kupienia
naszych rękodzieł. Mamy nadzieję, że za rok znów spotkamy się przy
świątecznym stoisku SP19.

Jaką porę roku mamy,
gdy za morzem są bociany?
Lepi się go, lecz nie z gliny
ani plasteliny.
Daj mu miotłę w rękę,
by wyglądał pięknie.
Co to za woda twarda jak kamień?
Można na łyżwach ślizgać się na niej.

Szkolne Koło Caritas
Z radością ogłaszamy, że Szkolne Koło Caritas
w przedświątecznym czasie zebrało 300 złotych ze sprzedaży
własnoręcznie robionych kartek. Cieszymy się, że to w szczególności
rodzice naszych uczniów zareagowali z entuzjazmem i szczodrością
na działania Koła.
********************************************
Na Nowy Rok składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej
pomyślności, zdrowia, zrealizowania planów i spełnienia marzeń.
Za uczniów trzymamy kciuki u progu starego semestru,
a na nowy życzymy jeszcze lepszych wyników w nauce.

Noworocznych wiele życzeń
niesie dzieciom miesiąc...

Latem było tu boisko,
a gdy zimą mrozik ścisnął,
wylano wodę czystą teraz jest...

W jakiej stołówce za każde danie
goście dziękują nam ćwierkaniem?

Redakcja

- 23 -

Co to za żeberka przy ścianie wiszące,
co latem są zimne, a zimą gorące?
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