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Wiadomości
Przedszkolaka

W kinie

8  marca  przedszkolaki  pojechały  do  Multikina  na  film 

animowany „Ozzy”. Główny bohater bajki to młody pies mieszkający 

wraz  z  kochającymi  właścicielami.  Pewnego  dnia  rodzina, 

wyjeżdżając w podróż do Japonii, pozostawia pupila w luksusowym 

spa dla psów. Okazuje się jednak, że nie jest to raj dla zwierząt. Ozzy 

wpada na plan ucieczki,  który jest  możliwy do zrealizowania tylko 

dzięki  pomocy  czworonożnych  przyjaciół.  Bajka  opowiada 

o  prawdziwej  odwadze,  sile  przyjaźni  i  pokonywaniu  swoich 

wewnętrznych barier. Wszystkim widzom bajka bardzo się podobała. 

Po  zakończeniu  seansu  z  uśmiechami  na  twarzach  powrócili 

do szkoły.

„Kozucha kłamczucha”

16 marca przed południem gościliśmy w naszej szkole Studio 

Małych  Form Teatralnych  z  Trzebini  z  przedstawieniem „Kozucha 

kłamczucha”.  Przedstawienie  na  motywach  utworu  Janiny 

Porazińskiej  opowiadało  o niesfornej  kózce.  Ze spektaklu wypływa 

cenny  morał  uczący  prawdomówności,  umiejętności  wybaczania 

i prawdziwej przyjaźni.
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„Jak jajko pisanką zostało”

„Jak  jajko  pisanką  zostało” to  tytuł  przedstawienia,  które 

zobaczyły  tuż  przed  świętami  wielkanocnymi  nasze  przedszkolaki. 

Uczniowie  Szkoły  Podstawowej  nr  19: Karolina  Baran,  Inez 

Kwiatkowska, Wiktoria Pachoł, Julia Michalska oraz Zuzia i Julia Lis 

od niedawna tworzą grupę teatrzyku lalkowego w miejscowym klubie 

„Kasztan”.  Grupą  opiekuje  się  instruktorka  MCKiS  w Jaworznie  - 

pani  Ewa  Kulikowska.  Na  nasze  zaproszenie  zaprezentowała 

bajeczkę,  która  idealnie  wpisała  się  w  wiosenny,  przedświąteczny 

okres.  Pokaz  wprowadził  dzieci  w  wesoły  nastrój,  dlatego 

na  zakończenie  wszyscy  stworzyli  żywą  kartkę  z  życzeniami 

dla rodziców, najbliższych i mieszkańców Jeziorek. Wesołych świąt!

Anna Orlik-Zastępa,

Anna Rozmus
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Klasa pierwsza 
przedstawia

Wycieczka do pizzerii

Moja  klasa  wybrała  się  do  Kresowej  Chaty  w  centrum 

handlowym „Galena” na warsztaty robienia pizzy. Każdy z nas miał 

przy  stole  przydzielone  miejsce  i  swój  kawałek  ciasta.  Pani,  która 

prowadziła  warsztaty,  pokazała  nam,  jak  trzeba  to  ciasto 

rozwałkować, żeby powstał spód do naszej pizzy. Później każdy mógł 

położyć  na swoim spodzie takie  składniki,  jakie  lubi i  na jakie  ma 

ochotę. I tak powstała pizza, każda inna, bo każdy lubi coś innego, ale 

za  to  bardzo  pyszna.  Na  końcu  wszystkie  pizzy  zostały  upieczone 

w specjalnym piecu. Na warsztatach nauczyliśmy się, jak robić pizzę 

i otrzymaliśmy Dyplom Pizzermana. Bardzo miło to wspominamy. 

                                                                     Sebastian Bujas

Klasowy rajd „Poszukiwanie wiosny”

Wiosna  to  pora  roku,  na  którą  wielu  z  nas  czeka 

z utęsknieniem. My - uczniowie klasy pierwszej - także. W związku z 

tym  nasza  pani  wychowawczyni  wraz  z  tatą  kolegi  z  klasy 

zorganizowali  dla  nas,  uczniów  klasy  pierwszej,  wycieczkę 

przyrodniczą.  Naszym  celem  było  szukanie  pierwszych  oznak 

budzącej  się  po  zimowym  śnie  do  życia  przyrody.  Nasze 

poszukiwania  rozpoczęliśmy  od  zbiórki  w  dzielnicy  Cezarówka 

Górna, skąd udaliśmy się na tzw. Wieniec.  Jest to najwyższy punkt 

widokowy  okolicy  Koźmina  oraz  Balina.  Idąc,  zauważyliśmy 

zieleniącą  się  trawę.  Słońce  ogrzewało  nasze  buzie  pierwszymi 

wiosennymi promykami.  Gdy weszliśmy na wzgórze,  zobaczyliśmy 

drzewa,  na  których  były  już  pierwsze  pąki.  Wszystko  pięknie 

wyglądało. Bazie srebrzyły się w słońcu.  Naszym oczom ukazały się 

pierwsze kwiaty podbiału oraz niebieskie kwiaty z żółtym środkiem. 

Nasza pani  wychowawczyni  powiedziała,  że tak właśnie wyglądają 

przylaszczki.  Zobaczyliśmy  jeszcze  inne  oznaki  wiosny  -  żółte 

cytrynki,  które  fruwały  nad  naszymi  głowami.  Naszym 

poszukiwaniom towarzyszył  ptasi śpiew. Byliśmy bardzo uradowani 

taką  wycieczką.  Warto  w  tym  okresie  spędzać  wolne  chwile, 

obserwując jak przyroda,  która nas  otacza,  tak szybko się  zmienia, 

piękniejąc  z  dnia  na  dzień.  Nasze  poszukiwania  zakończyły  się 

ogniskiem i wspólnym pieczeniem kiełbasek w miłej  atmosferze na 

świeżym  powietrzu.  Wszyscy  w  wesołych  nastrojach  szczęśliwie 

wróciliśmy do domu.

                                                                                      Alicja Pilarczyk

W kinie

W deszczowy piątkowy ranek klasy I-III wybrały się do kina. 

Klasa  III  pojechała  autobusem miejskim,  a  klasy I  i  II  autokarem. 

Warsztaty filmowe rozpoczęliśmy od wysłuchania wykładu na temat 

tworzenia filmu animowanego. Najbardziej podobało mi się, jak pani 

tłumaczyła, co to jest "storyboard", czyli projekt przedstawiający cały 

film. Później oglądaliśmy film „Mały Książę” opowiadający historię 



przyjaźni  małej  dziewczynki  ze  starszym  pilotem.  Film  był  trochę 

smutny, jednak niektóre sceny były wesołe. Najbardziej śmieszne dla 

mnie  było,  kiedy  lotnikowi  próbującemu  uruchomić  stary  samolot 

wystrzeliło śmigło, które przebiło krzaki i ścianę domu dziewczynki. 

Film oraz cała wycieczka bardzo mi się podobały i chętnie wybrałbym 

się znowu z moją klasą do kina. Po seansie całą klasą dzieliliśmy się 

wrażeniami z filmu. Po powrocie do szkoły nie mieliśmy już lekcji, 

tylko zajęcia świetlicowe. 

 Maks Ryczek

Z życia 

klasy drugiej

Czas relaksu :)
Uczniowie  klasy  drugiej  postanowili  podzielić  się 

z czytelnikami „Pchełki” swoimi pomysłami na wypoczywanie. A oto 

ich wypowiedzi...

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

Kiedy  tylko  mam  wolny  czas,  uwielbiam  wypoczywać  na 

świeżym powietrzu,  grając w piłkę oraz bawiąc się na trampolinie. 

Lubię  organizować  zabawy  z  kolegami.  Często  podróżujemy 

z rodzicami, mamy za sobą wiele niezapomnianych przygód. Chętnie 

zwiedzam zamki i muzea, ale wiele przyjemności sprawiają mi także 

wycieczki  rowerowe.  W  najbliższym  czasie  czeka  mnie  przygoda 

z wędkowaniem. Najchętniej wypoczywam aktywnie.

Karol Mlostek
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Kiedy  mam  czas  dla  siebie  i  jest  ładna  pogoda,  lubię 

przebywać  na  świeżym  powietrzu.  Spaceruję  z  rodzicami  i  psem 

Skubim po lesie.  Gram z  tatą  w piłkę  nożną.  W niedzielę  rodzice 

organizują  różne  wycieczki,  np.  do  zamków,  parków  rozrywki 

i zabytkowych kopalni. A kiedy pada deszcz, gramy w gry planszowe.

Filip Kaszuba

Lubię grać w piłkę na świeżym powietrzu. W pochmurne dni 

gram  na  komputerze.  W  wakacje  razem  z  rodzicami  i  bratem 

zwiedzamy  dużo  ciekawych  miejsc.  Czasami  w  czasie  weekendu 

odwiedzamy  babcię.  W   poniedziałek,  wtorek  i  piątek  chodzę  na 

treningi ju-jitsu.

Kuba Cichoń

Lubię  wypoczywać  na  świeżym  powietrzu,  grając 

w badmintona oraz bawiąc się z moim psem Werą. A w domu lubię 

grać na komputerze i oglądać telewizję. Czasami chodzę wędkować 

z dziadkiem, ale nie lubię jeść ryb, ponieważ mają ości.

      Patryk Kubik

Zachęcamy  do  rozwiązania  krzyżówki  znajdującej  się  

na kolejnej stronie!
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Rozmaitości
klasy trzeciej 

W krainie wyobraźni
Ostatnio  uczniowie  klasy  trzeciej  mogli  dać  upust  swojej 

wyobraźni,  pisząc twórcze opowiadania na temat wyprawy statkiem 

w daleką  podróż,  która zakończyła  się  na nieznanej  wyspie.  A oto 

niektóre z nich!

  „Indiana Jones i złoto”

Miesiąc temu wypłynęłam statkiem w daleką podróż. Niestety, 

po drodze był sztorm, a w dodatku zepsuły mi się radar i kompas. Nie 

miałam  pojęcia,  dokąd  płynę.  Po  kilku  dniach  na  horyzoncie 

zobaczyłam wyspę. Postanowiłem do niej dopłynąć.

Nagle  zobaczyłem  wielką  skałę.  Były  w  niej  piękne,  złote 

drzwi.  Otworzyłem  je  i  okazało  się,  ze  to  była  jama  wielkiego 

potwora.  Nawet  mogę  go  opisać:  miał  duży,  żółty  dziób,  wielkie 

szpony i ogon małpy. Na szczęście spał, bo gdyby nie to byłoby po 

mnie.  Niedaleko  był  mały  posąg  ze  złota.  Zabrałem  go,  uciekłem 

i nagle…obudził się stwór. Biegł za mną jak szalony. Ja uciekałem co 

sił w nogach. Potem się zmęczył, a ja wykorzystałem to i  się ukryłem. 

Następnego dnia zbudowałem statek i wypłynąłem. 

Gdy  już  dopłynąłem  do  domu  to  wszystko  opowiedziałem 

osobie, której ufam – profesorowi muzeum, który mi uwierzył.  Ten 

dzień był niezapomniany.

                                                    Igor Batko
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„Przygoda ze zwierzętami”

Miesiąc temu wypłynęłam statkiem w daleką podróż. Niestety, 

po drodze był sztorm a w dodatku zepsuły mi się radar i kompas. Nie 

miałam  pojęcia,  dokąd  płynę.  Po  kilku  dniach  na  horyzoncie 

zobaczyłam wyspę. Postanowiłem do niej dopłynąć.

Gdy tylko dopłynąłem na miejsce, przywitały mnie zwierzęta. 

Później  razem  poszliśmy  zjeść  świeży  kokos.  Gdy  zapadł  zmrok, 

zwierzęta postanowiły dać mi jeden z ich domków dla podróżujących. 

Następnego dnia postanowiłem, że wybiorę się na spacer. Poszedłem 

odwiedzić  starą  kobrę.  Była  ona  najmądrzejszym  ze  wszystkich 

zwierząt.  Gdy od niej  wracałem,  coś  spadło mi  na głowę.  Było  to 

mango  goryla,  który  właśnie  je  zajadał  i  rozmawiał  z  małpą 

z pobliskiej wioski. Jego również postanowiłem odwiedzić.

Następnego dnia rano przyszedł do mnie list, który przyniósł 

gołąb  pocztowy.  Otworzyłem  go  i  moim  oczom  ukazał  się  list 

od kapitana portu. Powiedział, że przypłynie po mnie prom. Zwierzęta 

nie  były  zadowolone,  ale  nie  miały wyjścia.  Pożegnały się  ze mną 

i  po południu wsiadłem na wielki prom, który po mnie przypłynął. 

Wieczorem  siedziałem  w  fotelu  i  wszystko  wspominałem. 

Postanowiłem, że muszę jeszcze raz powtórzyć taki rejs.

Antoni  Głodek

„Moja podróż”

Miesiąc temu wypłynęłam statkiem w daleką podróż. Niestety, 

po drodze był sztorm, a w dodatku zepsuły mi się radar i kompas. Nie 

miałam  pojęcia,  dokąd  płynę.  Po  kilku  dniach  na  horyzoncie 

zobaczyłam wyspę. Postanowiłam do niej dopłynąć.

W  pewnym  momencie  usłyszałam  jakiś  głos.  Podpłynęłam 

bliżej  i  zobaczyłam  małego  czarno  -  białego  pieska.  Wyglądał 

na bardzo głodnego, więc nakarmiłam go mięsem. Okazało się, że nie 

tylko on mieszka na tej wyspie. Mieszka tam też jego mama, czarna 

suczka  z  białym  ogonem  i  trójka  rodzeństwa  o  czarno  –  białym 

umaszczeniu. Później bawiłam się z nimi do wieczora. 

Następnego  dnia  zdecydowałam,  że  zostanę  tutaj  z  nimi  na 

zawsze.

Zuzanna  Woskowicz

  „Niezwykli odkrywcy”

Miesiąc temu wypłynęłam statkiem w daleką podróż. Niestety, 

po drodze był sztorm, a w dodatku zepsuły mi się radar i kompas. Nie 

miałam  pojęcia,  dokąd  płynę.  Po  kilku  dniach  na  horyzoncie 

zobaczyłam wyspę. Postanowiłam do niej dopłynąć.

Nagle zobaczyłam samolot pasażerski, który zatrzymał się na 

tej samej wyspie co ja. Nie było w nim nikogo. Wyszedł pilot i spytał 

mnie,  gdzie jesteśmy.  Opowiedziałam mu moją przygodę i  od razu 

zauważyliśmy na jego mapie, że nie ma tej wyspy.

Okazało się, że pilot i ja odkryliśmy nowa wyspę.

                                          Karolina Kozioł

„Niezwykła przygoda”

Miesiąc temu wypłynęłam statkiem w daleką podróż. Niestety, 

po drodze był sztorm, a w dodatku zepsuły mi się radar i kompas. Nie 

miałam  pojęcia,  dokąd  płynę.  Po  kilku  dniach  na  horyzoncie 

zobaczyłam wyspę. Postanowiłam do niej dopłynąć.



Nagle znienacka z krzaków wyskoczyli  obcy,  dziwni ludzie. 

Zachowywali się bardzo dziwnie. Wyciągnęłam rękę do nich, żeby się 

przywitać. Ku mojemu zdziwieniu przywitali się ze mną. Oprowadzili 

mnie  po  całej  wyspie.  Zaczęło  się  ściemniać.  Zaprosili  mnie  na 

kolację,  na której  podano strusie jaja.  Nie ukrywam,  że były dobre 

i smakowały mi. Zostałam u moich nowych znajomych na noc. Rano 

na  śniadanie  było  to  samo,  co  na  kolację.  Uszyłam  sobie  ubranie 

z liści. Ci ludzie byli rodziną składająca się z mamy, taty, córki i syna.

Niestety  przypłynął  po  mnie  statek  i  musiałam  opuścić 

niezwykłą wyspę.

Oliwia Łysik

  „Ja i Zongo odkrywamy Hawaje”

Miesiąc temu wypłynęłam statkiem w daleką podróż. Niestety, 

po drodze był sztorm, a w dodatku zepsuły mi się radar i kompas. Nie 

miałam  pojęcia,  dokąd  płynę.  Po  kilku  dniach  na  horyzoncie 

zobaczyłam wyspę. Postanowiłam do niej dopłynąć.

Gdy  do  niej  dopłynęłam  z  moim  psem  Zongiem  ubranym 

w  czapeczkę  marynarską  i  czerwoną  chusteczkę,  poszukaliśmy 

jedzenia. Kiedy znaleźliśmy trochę kokosów i ananasów, zjedliśmy je 

na kolację,  bo już się ściemniało.  Rozbiliśmy namiot.  Kiedy nastał 

ranek, zobaczyliśmy cień.  Okazało się, że to była mała kapucynka. 

Przygarnęliśmy  ją  i  nazwaliśmy  Tutu.  Kiedy  naprawiliśmy  statek, 

odpłynęliśmy i żyliśmy długo i szczęśliwie. 

Ale to nie koniec. Sprawdziliśmy mapę - bo miałam zapasową 

-  i okazało się, że to  były Hawaje, na które właśnie mięliśmy płynąć.

                                      Maria Górecka

Agencja informacyjna 
klas starszych

Moje zwierzątka domowe
W moim domu są  dwa psy.  Jeden wabi  się  Odi,  a  drugi  – 

Drops. Mimo że Odi ma dopiero dwa i pół roku, to jest wyższy trzy 

razy od starszego o dziesięć lat Dropsa. Czasem, jak to psy, trochę się 

gryzą i głośno na siebie szczekają, ale i tak się bardzo lubią. Kiedyś, 

kiedy jeszcze nie miałem Odiego, mieszkał ze mną inny pies. Wabił 

się Chaps. Niestety, uciekł parę lat temu i już nie wrócił. Odi i Drops 

są bardzo żywiołowe, bardzo szybko biegają i są miłe. Uwielbiam je i 

nie oddałbym ich za nic w świecie.

Krzysztof Jaromin, kl. V

W filmowej kuchni
16  marca  uczniowie  klasy  piątej  wzięli  udział  w  drugim 

spotkaniu z cyklu “Filmowa kuchnia dla dzieci” w Teatrze Sztuk. Zajęcia 

przeprowadziła  p.  Katarzyna  Pokuta.  Piątoklasiści  już  wiedzą,  gdzie 

szukać  pierwowzorów kina  i  czym jest  camera  obscura.  Mieli  okazję 

zobaczyć  pierwsze  produkcje  braci  Lumiere  oraz  pierwszy  film 

stworzony w Polsce. Wiedzą również, co łączy film z pistoletem (i wcale 

nie  są  to  westerny).  Zajęcia  były  niezwykle  przyjemne,  ciekawe  i  – 

przede wszystkim – bardzo pouczające. 
Paulina Piechna
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Kącik 
astronomiczny

Wieczorną porą na marcowym niebie

16  marca  odbyły  się  pierwsze  obserwacje  nieba  w  ramach 

kółka  astronomicznego.  Spotkanie  rozpoczęło  się  o  18:00  pod 

kościołem w Jeziorkach, skąd udaliśmy się na Byczyńską Górkę. Na 

początku  ciężko  było  nam  zobaczyć  cokolwiek  przez  teleskop, 

ponieważ  chmury  zasłały  niebo.  Na  szczęście  po  kilku  minutach 

mogliśmy  już  obserwować  Wenus,  która  okazała  się  nie  tyle 

świecącym punktem podobnym do gwiazdy, co cienkim „rogalikiem” 

podobnym  do  widoku  Księżyca  zaraz  po  nowiu.  Pani  Ania 

opowiedziała  nam  sporo  informacji  o  tej  planecie.  Na  zajęciach 

panowała miła atmosfera, śmialiśmy się i nikt się nie nudził. Już teraz 

czekamy na kolejne spotkanie. Było naprawdę super.

Magdalena Urban, klasa VI

Plamy na Słońcu widziane przez teleskop
Korzystając  z  pięknej  pogody,  28  marca  uczestnicy  kółka 

astronomicznego  dokonali  obserwacji  aktualnej  aktywności  Słońca. 

Uczniowie  wspólnie  ćwiczyli  ustawianie  teleskopu,  obserwację  na 

różnych  powiększeniach  plam  słonecznych  i  wykonywali 

astrofotografie.  Okazało  się,  że  wszystkie  te  czynności  wymagają 

dużej cierpliwości, jednak przynoszą również sporo satysfakcji.

Anna Orlik-Zastępa
- 15 -

Świetliczaki

z naszej paki

Kolejna nagroda w MegaMisji
Uczestnicy  MegaMisji  -  programu  edukacji  medialnej 

w  świetlicach  szkolnych  -  realizując  kolejne  zadania,  przede 

wszystkim świetnie się bawią i nabywają nowe umiejętności. A przy 

okazji  zdobywają  również  nagrody.  Tym  razem są  to  audiobooki 

i zabawki edukacyjne (m.in. gra „Wygibajtus” i zestaw plastyczny), 

z których bardzo się cieszymy! 

wychowankowie świetlicy

Zuchowe 

i harcerskie wieści

Rajd do Morskiego Oka

„Powiadają, że być w Tatrach i Morskiego Oka nie zwiedzić, 

znaczy tyle, co będąc w Rzymie, nie zobaczyć Papieża. Zyskało ono 

bowiem tak  rozgłośną  sławę,  że  wielu  turystów  udaje  się  do  Tatr 

jedynie dla  zobaczenia  Morskiego Oka” - słowa te  napisał  w 1873 

roku  Walery  Eljasz  i  po  tylu  latach  są  nadal  aktualne.  Wody 

Morskiego Oka otoczone  są  najwyższymi  szczytami  Tatr  Polskich. 

Leży ono w kotlinie stanowiącej górną część Doliny Rybiego Potoku. 

Stara nazwa jeziora - Rybi Staw – pochodzi od żyjącego w wodach 

Morskiego Oka pstrąga.  Biorąc więc pod uwagę, że każdy chociaż raz 

powinien  tam  być,  Szkolna  Liga  Turystyki  Górskiej  PTTK 



postanowiła  rozpocząć  sezon  wycieczkowy  od  tego  magicznego 

miejsca. A sezon rozpoczął się wyjątkowo wcześnie bo już 8 kwietnia. 

Liczyliśmy się z tym, że w Tatrach o tej porze roku będzie jeszcze 

śnieg  ale  nie  sądziliśmy,  że  będzie  to  typowo  zimowa  wędrówka. 

Trzeba jednak przyznać, że góry pokryte świeżą warstwą śniegu robią 

niesamowite wrażenie.  Mówi się, że trasa do naszego największego 

jeziora tatrzańskiego należy do najłatwiejszych, ale 18 kilometrów w 

dwie  strony  trzeba  przejść.  Na  trasie  zdobyliśmy  wiele  ciekawych 

informacji,  bo  wycieczkę  prowadzili  przewodnicy  tatrzańscy  z 

Zakopanego. Panie przewodniczki miały wielki dar opowiadania, więc 

wszyscy słuchali ich z niezwykłą uwagą. Wiemy już, skąd pochodzi 

nazwa Wodogrzmoty Mickiewicza, chociaż poeta nigdy tam nie był, 

gdzie  są  miejsca  niebezpieczne  i  może  zejść  lawina,  dlaczego 

endemiczna  sosna  limba  nie  rozsiewa  się  tak  jak  dawniej  i  jak 

odróżnić ją od zwykłej sosny, jakie szczyty okalają Morskie Oko. Jeśli 

ktoś  liczył,  że  przy  niesprzyjającej  aurze  nie  będzie  turystów  w 

schronisku, to na pewno się zawiódł. Schronisko pękało w szwach, a 

tu  jeszcze  doszło  z  Jaworzna  85  młodych  turystów.  Obsługa  na 

szczęście jest do tego przyzwyczajona, więc każdy zdążył kupić sobie 

coś ciepłego na obiad. Samo jezioro o tej porze roku wygląda jeszcze 

jak olbrzymie lodowisko i w dalszym ciągu najodważniejsi (albo ci 

bez wyobraźni) przechodzili przez środek, na skróty, na drugą stronę. 

Droga powrotna ze schroniska trochę się przeciągała, ze względu na 

wielką  fascynację  uczestników  świeżym  śniegiem.  Do  domu 

wróciliśmy  na  godzinę  20.00,  zmęczeni,  ale  bardzo  zadowoleni. 

Zapraszamy na następne rajdy !

Randka z wiosną

Jak  co  roku,  nasz  Szczep  był  organizatorem  „Randki  z 

wiosną”,  czyli  imprezy  ekologicznej  dla  zuchów  z  naszego  hufca. 

Tym razem odbyła się ona 22 kwietnia, czyli w Dniu Ziemi. Tematem 

przewodnim były tym razem zwierzęta leśne, a zaproszonymi gośćmi 

- myśliwi z Koła Łowieckiego „Kozioł” w Jaworznie. Z jednej strony 

chcieliśmy się dowiedzieć, jakie zwierzęta żyją w naszych lasach i jak 

się wobec nich zachowywać, z drugiej  zmierzyć się ze stereotypem 

myśliwego – człowieka, który tylko zabija zwierzęta. Po rozmowie z 

myśliwymi każdy zuch będzie już wiedział, czym się różni jeleń od 

sarny,  jak  się  zachować  gdy  spotkamy  dzika,  jak  można  zdobyć 

poroże  jelenia.  Rozmawialiśmy  o  dokarmianiu  zwierząt  w  czasie 

zimy, walce z kłusownikami, gospodarce łowieckiej. Potem przyszedł 

czas na sprawdzenie wiedzy zuchów przez leśne zwierzęta. W kilku 

punktach czekali przebrani harcerze, którzy badali co zuchy wiedzą o 

ochronie  przyrody.  Nie  zabrakło  również  piosenki,  pląsów  i 

okrzyków.  W  tym  roku  scenariusz  imprezy  przygotowała  druhna 

Kasia,  czyli  nasza  szczepowa,  a  pomagali,  jak  zwykle,  pozostali 

członkowie kadry Szczepu. Okazało się, że chociaż druhna Kasia na 

co dzień pracuje z harcerzami, to doskonale zna metodykę zuchową i 

wszystkim na „Randce z wiosną” bardzo się podobało. Szkoda tylko, 

że wyjątkowo kapryśna w tym roku wiosna wystraszyła  niektórych 

uczestników.  Jak  zwykle  przygarnęły  nas  gościnne  progi  Klubu 

„Kasztan”,  więc  żadna  pogoda  nie  była  nam  straszna.  W  czasie 

pożegnalnego kręgu zuchy obiecały spotkanie za rok.

Małgorzata Chudzikiewicz



Komunikaty 
i ogłoszenia 

Z radością informujemy, że nasza biblioteka wzbogaciła się 

o  22  pozycje  książkowe,  głównie  autorstwa  G.  Kasdepke, 

A. Frączek i J.  L. Horsta. Zachęcamy gorąco do ich przeczytania!

Polecamy  również  odwiedzenie  zakładki  „Książki,  które 

polecam” znajdującej się na naszej stronie internetowej. A może Ty 

chciałbyś  podzielić się swoimi wrażeniami po przeczytaniu którejś 

z pozycji książkowych?

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

7  kwietnia obchodziliśmy  Światowy  Dzień  Zdrowia.  W  tym  

roku hasło przewodnie brzmi: „Depresja - porozmawiajmy o niej”. 

Zapraszamy  do  zapoznania  się  z  materiałami  na  ww.  temat 

znajdującymi się na naszej stronie internetowej.

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

Zachęcamy  uczniów  i  przedszkolaków  oraz  ich  bliskich 

do wzięcia  udziału w Jaworznickim Przeglądzie  Amatorskich  Form 

Artystycznych  pn.  „Dobra  rodzina”.  Konkurs  organizuje  Prezydent 

Miasta Jaworzna oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  w  Jaworznie.  Regulamin  przeglądu  znajduje  się 

na stronie internetowej naszej szkoły.
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ZAGADKI DLA NAJMŁODSZYCH

Wiosną na drzewie się zieleni,

ale opada na jesieni. 

Gdy śnieg zginie, kwiaty rosną,

a tę porę zwiemy…

Jak ten kwiatek się nazywa,

co słowo „pan” w nazwie ukrywa? 

Wietrzyk wiosnę niesie,

ciepłe są już ranki.

A za wioską w lesie

zakwitły…

Młody juhas w górach

chwycił się za głowę,

gdy zobaczył w śniegu

kwiaty fioletowe. 
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