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Wiadomości
Przedszkolaka

Wycieczka do Geosfery
w Jaworznie  

5  czerwca  2017  r.  przedszkolaki  z  oddziałów  przedszkolnych 

naszej  szkoły  uczestniczyły  w  wyjeździe  do  GEOsfery  -  Ośrodka 

Edukacji  Ekologiczno  -  Geologicznej.  Jest  to  miejsce  dawnego 

kamieniołomu  Sadowa  Góra,  które  teraz  zostało  pięknie 

zagospodarowane na teren rekreacyjny. Po tym zakątku oprowadzali nas 

przewodnicy.

Wycieczka  rozpoczęła  się  warsztatami  prowadzonymi  przez 

pracowników  ośrodka, którzy  -  jak mało kto  -  wiedzą, co znajduje się 

głęboko pod naszymi  stopami,  skąd się  wzięło  i  kiedy.  Dzieci  zajęły 

miejsca  w  sali  wykładowej,  gdzie  pani  przewodnik  opowiadała  nam 

o  Nothosaurususie  -  „fałszywej  jaszczurce”,  która  zamieszkiwała  te 

tereny,  a  tryb  jej  życia  przypominał  życie  współczesnej  foki. 

W zgromadzonych skałach oglądały znalezione kawałki kości i zębów. 

Każdy  mógł  potrzymać  w  ręce  model  czaszki  dinozaura.  Dzieci 

zobaczyły  też  kamień  zwany  galeną,  od  którego  pochodzi  nazwa 

jaworznickiej  galerii.  Przedszkolaki  miały  możliwość  obejrzeć 

różnorodne okazy paleontologiczne. Następnie wszyscy zawędrowali do 

ogrodu  sensorycznego,  gdzie  za  pomocą  swoich  zmysłów,  przede 

wszystkim wzroku, węchu i dotyku poznawały różne zioła i kwiaty.

Następnie przedszkolaki wyruszyły na spacer, w trakcie którego 

zobaczyły  hotele  dla  owadów.  Dużym  powodzenie  cieszyły  się 

poustawiane  na  trasie  rzeźby  gadów,  z  którymi  dzieci  chętnie  robiły 

sobie  zdjęcia.  Szukały  także  szczątków dawnych  zwierząt  i  muszelek 

odbitych w skałach.  Stały na dnie dawnego morza,  które jest  również 

dnem kamieniołomu. Kolejnym etapem naszej wyprawy była zabawa na 

placu zabaw i pieczenie kiełbasek. Na zakończenie każdy z uczestników 

wycieczki  otrzymał  nasiona  ziół  i  kwiatów,  które  mógł  zasadzić  na 

terenie ośrodka. 

Wszyscy  wrócili  do  przedszkola  uśmiechnięci  i  pełni 

niezapomnianych wrażeń.  

 



Klasa pierwsza
przedstawia

WYCIECZKA DO SKANSENU

W sobotę 13 maja moja klasa razem z naszą panią wychowawczynią i 

rodzicami niektórych z nas wybrała się na wycieczkę do Nadwiślańskiego 

Parku Etnograficznego w Wygiełzowie. Skansen ten to przepięknie położona 

wioska znajdująca się u podnóży ruin zamku.

Naszą  wycieczkę  rozpoczęliśmy  od  spaceru  po  skansenie,  gdzie 

mogliśmy  podziwiać  z  zewnątrz  piękne,  starodawne  chaty  naszych 

pradziadów.  Po  pewnym  czasie  dołączyła  do  nas  pani  przewodnik,  która 

zaprosiła nas do zwiedzania od środka chłopskich chat. Wewnątrz mogliśmy 

zobaczyć,  jak dawniej mieszkali ludzie. W niektórych chatach było bardzo 

przyjemnie i kolorowo. Na ścianach wisiały piękne obrazy, za którymi, jak 

pani  przewodnik  nam  opowiedziała,  dawniej  ludzie  ukrywali  pieniądze. 

Mogliśmy  również  obejrzeć  różne  sprzęty  gospodarstwa  domowego  oraz 

przybory  kuchenne,  którymi  kiedyś  posługiwali  się  domownicy.  Pani 

przewodnik  opowiadała,  jak  wyglądało  codzienne  życie  dawnych 

mieszkańców wsi. Bardzo zaciekawiła mnie historia małej, białej chatki, w 

której mieszkało aż dziesięć osób. Następnie udaliśmy się do domu bogatego 

gospodarza, w którym znajdowała się izba, gdzie dawniej uczyły się dzieci. 

W klasie tej znajdowały się ławki i stara, stojąca tablica. Podczas wycieczki 

zwiedziliśmy również kościół, w którym podobał mi się pięknie ozdobiony 

ołtarz. Obejrzeliśmy również dwór z Drogini, w którym mogliśmy zobaczyć 

wnętrze mieszkania zamożnej rodziny szlacheckiej.

Kiedy  skończyliśmy  zwiedzać  skansen,  udaliśmy  się  drogą 

prowadzącą przez las na zamek. Są to ruiny zamku biskupów krakowskich, 

które znajdują się  na wysokim wapiennym wzniesieniu.  Zamek  ten  pełnił 

funkcje obronne, ale również był więzieniem i siedzibą zakonników. Został 

on wybudowany w systemie tzw. Orlich Gniazd. Mogliśmy zwiedzić ruiny 

zamku,  w  którym  znajduje  się  sporo  pomieszczeń.  Niektóre  z  nich  to 

komnaty przeznaczone na więzienia,           w których zobaczyliśmy,  jak 

dawniej byli przetrzymywani skazańcy. Udaliśmy się również na zamkową 

wieżę, skąd podziwialiśmy piękną panoramę okolicy.

Naszą wycieczkę zakończyliśmy już tradycyjnie - ogniskiem         i 

wspólnym pieczeniem kiełbasek.  Szczęśliwi  i  pełni  wrażeń wróciliśmy do 

domu.

Alicja Pilarczyk



Z życia 
klasy drugiej

BEZPIECZNIE I ZDROWO

2  czerwca  uczniowie  klas  I  –  III  uczestniczyli 

w zawodach sportowych z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „Bezpiecznie 

i zdrowo”. A oto wrażenia uczniów klasy drugiej  z tej imprezy.

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

Z okazji Dnia Dziecka klasy I - III z naszej szkoły uczestniczyły 

w zawodach sportowych  zorganizowanych  w hali  przy Grupie  Cargo. 

Na  miejsce  zawodów  udaliśmy  się  autokarem.  Przed  rozpoczęciem 

zmagań  sportowych zostaliśmy podzieleni  na trzy drużyny:  czerwoną, 

niebieską  i  żółtą.  Ja  byłem  zawodnikiem  drużyny  czerwonej. 

Konkurencje sportowe były bardzo wymagające. Najbardziej podobał mi 

się  slalom  z  piłką  przy  nodze.  Były  również  takie  konkurencje  jak: 

rozbijanie  balonów  wypełnionych  fasolkami,  jazda  na  brzuchu  na 

deskorolce,  gra  w  sadzenie  ziemniaków  i  wiele  innych  ciekawych 

zmagań. Moja drużyna zajęła drugie miejsce.  Na zakończenie imprezy 

sportowej każdy uczestnik otrzymał liczne nagrody. To był bardzo udany 

i mile spędzony Dzień Dziecka.

Karol

W piątek o godz.  8.00 pojechaliśmy do ośrodka Grupy Cargo. 

Czekały  tam na  nas  liczne  atrakcje  i  zawody  sportowe.  W pierwszej 

konkurencji było ciężko, ale bardzo fajnie. Drużyna niebieskich razem ze 

mną  zajęła  pierwsze  miejsce.  Byłem  nawet  w  telewizji  i  udzielałem 

wywiadu. Następnie zjawiła się  pani policjantka i kolorowaliśmy znaki 

drogowe. Na sam koniec dostaliśmy upominki, lecz dopiero w szkole je 

odpakowaliśmy. Byłem bardzo zadowolony z tak aktywnego dnia. Kiedy 

mama  zobaczyła  mnie  w  telewizji,  była  bardzo  dumna,  a  ja  byłem 

szczęśliwy, że zrobiłem jej taki prezent.

   Filip

W  piątek  2  czerwca  pojechaliśmy  z  panią  Martą  na  zawody 

sportowe  z  okazji  Dnia  Dziecka.  Zawody  odbywały  się  w  dużej  sali 

gimnastycznej. W zawodach brały udział trzy klasy: I, II, III. Były trzy 

drużyny.  W  jednej  konkurencji  musieliśmy  biegać  i  deptać  balony 

z fasolkami, które trzeba było zbierać do kubeczka. W innej jeździliśmy 

na brzuchach na deskorolkach, na głowie mieliśmy ringo, które trzeba 

było założyć na pachołek. Wkładaliśmy woreczki do szarf, a druga osoba 

je zbierała. Biegaliśmy na czas między pachołkami. Bardzo podobały mi 

się  te  zawody.  Potem  pan  i  pani  policjant  uczyli  nas  zasad  ruchu 

drogowego. Na końcu wszyscy dostali nagrody i dyplomy. Moja grupa 

zajęła I miejsce. Było super!

Dominik

Wycieczka do Cargo z okazji Dnia Dziecka była bardzo udana. 

Najbardziej  ze  wszystkich  zawodów  podobało  mi  się  jeżdżenie  na 

deskorolkach, deptanie balonów i bieganie całej drużyny trzymając się za 

ręce.  Odwiedziła  nas  również  policja.  Udzielałam  wywiadu,  a  na 

zakończenie  było  dużo  upominków  i  dyplomy.  To  był  mój 

najszczęśliwszy dzień.

Maja



Rozmaitości
klasy trzeciej

Aktywny Dzień Dziecka

W piątek 2 czerwca byliśmy na wycieczce z okazji Dnia Dziecka w 

firmie Cargo. Uczestniczyliśmy w różnych zawodach sportowych,        w 

których brali udział uczniowie klas I – III. To była bardziej zabawa niż ostra 

rywalizacja. Wszyscy wspaniale bawiliśmy się. Było głośno, ale wesoło. Po 

zawodach mieliśmy miłe spotkanie z panią policjantką,  która opowiedziała 

nam o  bezpieczeństwie  na  drodze.  Wiele  znaków  pamiętaliśmy,  o  kilku 

dobrze, że nam pani przypomniała. Najwspanialsza była oczywiście wspólna 

zabawa i miłe prezenty dla każdego. To była świetna zabawa. Bardzo miło 

spędziliśmy ten czas.

Pola i Igor Batko

W piątek nasza klasa pojechała do firmy Cargo na zawody sportowe. 

Na miejscu zostaliśmy podzieleni na trzy grupy. Uczestniczyliśmy w różnych 

konkurencjach,  takich  jak podawanie  piłki  miedzy  nogami  czy jazda  na 

deskorolce na brzuchu. Wygrała drużyna niebieska. Za udział w zawodach 

otrzymaliśmy dużo ciekawych nagród. Bardzo podobał mi się ten wyjazd.

                                                          Natalia Kita

W piątek  byłem  z  klasą  na  wycieczce  sportowej  ,  którą  urządziły 

panie nauczycielki. Były trzy drużyny: niebieska, czerwona i żółta. Niebieska 

zajęła pierwsze miejsce, drugie miejsce zajęła czerwona,          a trzecie  

miejsce zajęła żółta. Jeździliśmy na deskorolkach na brzuchu, skakaliśmy na 

piłkach,  deptaliśmy  balony,  kopaliśmy  piłki,  chodząc  slalomem,  lecz 

najbardziej  podobało  mi  się,  jak jeździliśmy na  deskorolkach na  brzuchu. 

Niektórzy  udzielali wywiadu do telewizji,  który  obejrzeć można na stronie 

internetowej www.jaw.pl. Odwiedziła  nas  pani Monika z policji,  zadawała 

pytania,  na  które  odpowiadaliśmy.  Uczyliśmy  się  znaków,  dostaliśmy  też 

kartki,  na  których  były  znaki,  które  można  było  kolorować.  Wycieczka 

bardzo mi się podobała, bo była pełna sportu.

            Bartosz Bujas

Zawody  były  fajne,  mimo  że  nie  brałam  udziału  we  wszystkich 

konkurencjach,  bo  niektóre  były  dla  mnie  za  trudne.  Były  fajne  nagrody 

i  było  bardzo głośno,   kiedy wszyscy dopingowali  innych,  ale  i  tak  było 

bardzo fajnie. Czekam na więcej takich zawodów. Drużyna niebieska, czyli 

ta,  w  której  ja  byłam,  zajęła  pierwsze miejsce.  Były  skoki  na  piłce  do 

skakania,  były  biegi,  była  pani  policjantka,  która  prowadziła  zabawy 

drogowe.  Było  też  śmiesznie,  bo  opowiadaliśmy sobie  też  żarty,  np.  „Co 

mówi ogrodnik do ogrodnika?”. Najważniejsza była zabawa, a nie wygrana.

Oliwia Grabowska



W  piątek  razem  z  klasą  pojechaliśmy  na  zawody  do  sali 

gimnastycznej  CARGO.  Urządzane  były  różne  konkurencje  sportowe, 

takie  jak:  rozbijanie  balonów  z  fasolkami,  jazda  na  deskorolce 

na  brzuchu,  slalom  z  piłką.  Został  ogłoszony  wynik  każdej  grupy, 

a  następnie  po  wynikach  poszliśmy zjeść  śniadania.  Gdy  wróciliśmy, 

na  sali  było  miniaturowe  miasto,  w  którym  mogliśmy  się  bawić. 

Po zabawie odebraliśmy prezenty z dyplomami.

Antoni Głodek

W piątek byliśmy na zawodach w siedzibie firmy CARGO. Były 

różne fajne konkurencje, a ja brałam udział we wszystkich. Najbardziej 

podobała  mi  się  konkurencja  z  piłką.  Trzeba  było  prowadzić  piłkę 

slalomem.  Ostatnia  konkurencja  była  bardzo  fajna,  choć  miałam 

problemy z przebiciem balona. Później przyszli policjanci i opowiadali 

nam o bezpieczeństwie na drodze, nad morzem i w górach. Następnie 

ogłoszono wyniki. Moja drużyna zajęła pierwsze miejsce, zdobywając 24 

punkty. Dostaliśmy prezenty i dyplomy.  Następnego dnia miałam małe 

zakwasy,  ale  przeszły.  To  był  bardzo  fajny  dzień.  Dziękuję  paniom 

za zorganizowanie takiego fajnego Dnia Dziecka.

Weronika Szczepańska 

W piątek klasy I, II i III pojechały na zawody sportowe do Cargo. 

Na  miejscu  zostaliśmy  podzieleni  na  3  drużyny:  czerwoną,  niebieską 

i żółtą i rozpoczęły się zawody. Było bardzo wiele konkurencji, takich 

jak: skakanie na piłkach, jazda na deskorolce z ringo na głowie, deptanie 

balonów i zbieranie z nich fasolek, podawanie piłki górą i dołem i wiele 

innych. Po zawodach przyszła do nas pani policjantka, która opowiadała 

o tym, jak należy zachowywać się na drodze, w górach i nad wodą. Na 

zakończenie  każdy  z  uczestników  otrzymał  wiele  nagród.  Wycieczka 

bardzo mi się podobała i cieszę się, że moja drużyna zdobyła 2 miejsce.

Karolina Kozioł

2  czerwca  z  okazji  dnia  Dziecka  odbyły  się  zawody sportowe 

dla  uczniów  SP  19  zorganizowane  przez  firmę  Cargo.  Było  12 

konkurencji. Najbardziej podobała się konkurencja, w której uczestnicy 

jeździli na brzuchu na deskorolce z ringo na głowie. Na zawodach byłam 

w  drużynie  czerwonych,  która  zajęła  drugie  miejsce.  Otrzymałam 

dyplom i  mnóstwo  nagród:  piłkę  plażową,  elastyczną piłkę,  słodycze, 

odblaskową  naklejkę,  wielofunkcyjną  grę,  czarny  worek  z  żółtymi 

wzorkami, bańki mydlane. To był wspaniały i niezapomniany dzień.

   Maria Górecka 



Co piszczy
w klasie czwartej?

Majówka w kropki

        

Dziś chciałam opowiedzieć o mojej majówce, podczas której stało się 

coś niespodziewanego...

        Wszystko  zaczęło  się  w piątek.  Wróciłam ze  szkoły,  ciesząc  się 

majówką.  W  lustrze  zobaczyłam  bąbla  na  twarzy,  pomyślałam  sobie: 

,,Pierwszy pryszcz''. Po kilku dniach, we wtorek, gdy skończyłam się kąpać, 

pod pachą zauważyłam kolejny bąbel, mama powiedziała mi, że to... OSPA! 

Następnego  dnia  było  dość  zabawnie,  bo  liczyłam  sobie  kropki,  które 

wyskakiwały  mniej  więcej  co  20  minut.  Z  kolejnymi  dniami  było  coraz 

gorzej...  zaraziłam  się  jelitówką  od  mojego  pradziadka.  JAK  ŻYĆ?! 

Zwracałam wszystko, co połknęłam...  jedyną rzeczą, która nie wylądowała 

w  wiaderku  była  niegazowana  WODA!  Oprócz  tego  musiałam  zażywać 

elektrolity,  które  były  okropne w smaku.  W kolejnych  dniach  było  coraz 

lepiej  (oprócz  tego,  że  musiałam  wracać  do  szkoły).  Pod  koniec  ospy 

najlepsze było zdrapywanie strupów oraz witaminy (malinowe) MNIAAM, 

które były przepyszne. W szkole dowiedziałam się, że w naszej klasie była 

epidemia tej właśnie choroby.

Podsumowując...  majówkę  miałam  przewspaniałą,  pod  koniec 

wszystkie lekcje musiałam przepisywać, tak zakończyła się moja majówkowa 

przygoda.

Lila Curyl 

Wakacyjne rozmyślania

Moim największym marzeniem wakacyjnym jest pobyt na Hawajach. 

Jest to wyspa należąca do Ameryki i jest to jedyny stan leżący na wyspach. 

Leży  w  północno-środkowej  części  Oceanu  Spokojnego  Bardzo  lubię  tę 

wyspę  za  wspaniałe  krajobrazy  oraz  za  piękny  wygląd  plaż.  Gdybym 

poleciał na tę wspaniałą wyspę, to zjadłbym wiele potraw związanych z tą 

wyspą,  na  przykład  shave  ice,  poi,  musubi..  Zwiedziłbym  miasto 

o  wyjątkowej  nazwie  Honolulu,  spacerowałbym  po  pięknych  hawajskich 

plażach oraz  opalał się. Zwiedziłbym krater o nazwie Daimond Head, który 

powstał w wyniku wybuchu wulkanu około 150 tysięcy lat  temu. Ogólnie 

bardzo chciałbym tam nieraz polecieć samolotem i zwiedzić wiele miejsc, 

które leżą na tej wyspie. Wierzę , że kiedyś to wakacyjne marzenie się spełni.

          Bartosz Wrona

Chciałbym opowiedzieć o moich wakacyjnych planach. Pod koniec 

lipca pojadę z rodzicami nad morze do Władysławowa. Będziemy tam przez 

dwa tygodnie. Byliśmy w tym miejscu już kilka razy, ale nadal nam się owe 

miejsce podoba. Zwiedzimy również Jastrzębią Górę i  Dąbki, a na pewno 

pojedziemy też na Hel. Bardzo lubię jeździć w te miejsca, ponieważ jest tam 

dużo atrakcji  i  ciekawych miejsc. Gdy wrócimy znad morza,  rodzice chcą 

mnie zabrać na Słowację do term. W zeszłym roku byliśmy tam i było bardzo 

fajnie.  Ciepła  woda  w  basenach,  mnóstwo  zjeżdżalni  i  wiele  atrakcji,  to 

chwile nie do zapomnienia.

                                                Jakub Głusek 



         Mój przyjaciel pies

Moim ulubionym pupilem jest mały, czarny piesek. Wabi się Gucio. 

Gdy był  mały,  razem z moim tatą przywiozłem go ze schroniska.  Bardzo 

lubię  się  z  nim  bawić.  Jego  ulubionym  zajęciem  jest  kopanie  dziur 

w  ogrodzie.  Lubi  bawić  się  piłką  oraz  biegać  za  rzuconym  patykiem. 

W wolnych chwilach zabieram swego psa na spacer do lasu. Wtedy pędzi jak 

szalony  i  obwąchuje  wszystkie  drzewa.  Zawsze,  gdy  wracam  ze  szkoły, 

cieszy się na mój widok i macha ogonkiem. Gucio pilnuje nam domu i głośno 

szczeka, gdy ktoś nieznajomy wchodzi na podwórko. Jestem do niego bardzo 

przywiązany i nie zamienię go nigdy na innego zwierzaka.

Adam Jamrozik

Agencja informacyjna 
klas starszych

Szlakiem renesansu

W  dniach  10-12  maja  uczniowie  klas  IV-VI  wraz  z  p.  Iwoną 

Oleksiewicz, p. Pauliną Piechną i p. Magdaleną Szczepańską wzięli udział 

w  wycieczce  Szlakiem  renesansu.  Celem  ich  podróży  było  poznanie 

dziedzictwa kulturowego Małopolski poprzez zwiedzenie najpiękniejszych 

miast i zabytków charakterystycznych dla renesansu lubelskiego. Zwiedzili 

więc  Kurozwęki,  Sandomierz,  Nałęczów,  Kazimierz  Dolny,  Puławy  i 

Czarnolas. Wycieczce towarzyszyły pozytywne emocje, wspaniałe 

humory i sprzyjająca pogoda. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji 

z wyjazdu znajdującej się na stronie internetowej naszej szkoły.

W filmowej kuchni

17  maja  uczniowie  klasy  piątej  wraz  z  wychowawczynią 

wybrali  się do Teatru Sztuk w Jaworznie na kolejne,  trzecie  już, 

zajęcia z cyklu Filmowa kuchnia dla dzieci prowadzone przez panią 

Katarzynę Pokutę. Spotkanie poświęcone było plakatom filmowym. 

Po  części  teoretycznej  uczniowie  mieli  okazję  stworzyć  własne 

afisze, które następnie przywieźli do szkoły i z dumą prezentują na 

klasowej gazetce ścienne.

          Jak nie czytam, jak czytam!

1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, społeczność 19 włączyła 

się w ogólnopolską akcję czytelniczą pn. Jak nie czytam, jak czytam 

zorganizowaną przez redakcję miesięcznika  Biblioteka w Szkole.  

Punktualnie o 10:00 przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele 

oraz rodzice wychowanków usiedli na przyszkolnym trawniku, by 

pobić  zeszłoroczny  rekord  masowego  czytania.  Każdy  przyniósł 

swoją ulubioną książkę i „w tak pięknych okolicznościach natury” – 

w słoneczku lub w cieniu (co kto woli) – zatopił się w jej lekturze.



Zgromadzonych  przywitała  oraz  krótko  przybliżała  cel  akcji  jej  szkolna 

koordynatorka – p. E. Gajda-Migacz. 

Imprezie  towarzyszyły  występy  uczniów.  Piątoklasiści  –  pod 

czujnym  okiem  p.  E.  Gajdy-Migacz  –  zaprezentowali  się  w  pokazie 

wokalno-tanecznym. Zaś Julia z kl. VI dała krótki popis gitarowy. Następnie 

szkolna grupa teatralna  Budka suflera pod przewodnictwem p. P. Piechny 

zaprezentowała przegląd kabaretowy.  Na koniec wszyscy uczestnicy akcji 

pobawili się książkami – zrobili z nich daszki na głowę oraz chwycili się… 

(nie, nie za ręce!) za książki! To był udany, wesoły   i bardzo… zaczytany 

Dzień Dziecka.

Mamy  nadzieję,  że  zeszłoroczny  ogólnopolski  rekord  masowego 

czytania  został  pobity oraz że dzięki  naszej  inicjatywie  mogliśmy się  do 

tego przyczynić.

Świetliczaki
z naszej paki

MegaMisja ukończona!

Ostatnia  MegaMisja,  jaka odbyła się w naszej świetlicy, przeszła już 

do  historii.  Spotkanie  pozwoliło  nam  na  podsumowanie  całej  przygody 

z  programem  edukacji  cyfrowej  i  przypomnienie  najciekawszych  chwil 

z  mijającego  roku  szkolnego.  A to  wszystko  dzięki  obejrzeniu  robionych 

na każdych zajęciach zdjęć. Śmiechu, zabawy, ale też i wzruszeń było bardzo 

dużo.  Żałujemy,  że  nasza  przygoda  z  programem  dobiega  końca, 

a  jednocześnie  jesteśmy  dumni,  że  udało  nam  się  pomóc  interaktywnym 

bohaterom oraz ocalić Psotnika. 

Z  tego  miejsca  bardzo  dziękujemy  fundacji  Orange za  możliwość 

udziału  we  wspaniałym  programie,  dzięki  któremu  bardzo  dużo  się 

nauczyliśmy,  a  czas  spędzony  w  świetlicy  był  dla  nas   fascynujący 

i  atrakcyjny.  Pamiątką  po  udziale  w  MegaMisji będą  oczywiście  zdobyte 

nagrody - 2 tablety, książki, audiobooki, zabawki edukacyjne, gry stolikowe 

oraz bogate zestawy plastyczno - techniczne - za które również dziękujemy!

Na koniec, ja – jako wychowawca świetlicy – pragnę złożyć szczere 

wyrazy  uznania  wszystkim uczestnikom zajęć  za  zaangażowanie,  chęć  do 

pracy i wspaniałe pomysły. Dziękuję!

Paulina Piechna

Kącik
astronomiczny

W Geosferze

19 maja uczestnicy kółka astronomicznego wybrali się na wycieczkę 

do Geosfery. Wszyscy w dobrych humorach spotkali się przed szkołą o godz. 

17.10, skąd autobusem przejechali do Wilkoszyna. Stamtąd ulicą Botaniczną 

przeszli  obok zbiornika  wodnego,  gdzie  podziwiali  ciekawą  faunę  i  florę 

obszaru chronionego krajobrazu Dobra -  Wilkoszyn.  Dalej  udali  się wśród 

pól i łąk w stronę widzianej z oddali Sadowej Góry. Na miejscu spotkaliśmy 

się  z  miłym przyjęciem pracownika  Geosfery,  który pomógł  nam znaleźć 

najdogodniejsze  miejsce  do  obserwacji.  Po   rozłożeniu 

teleskopu wykonaliśmy  astrofotografię  plam  na  Słońcu.  Korzystając 



z uroków miejsca, w którym byliśmy, wszyscy wysłuchali krótkiej prelekcji 

na  temat  historii  powstania  Geosfery  w czasie  geologicznym,  a  następnie 

p. Maciek opowiedział o survivalu i buscrafcie zapoznając uczestników m. in. 

z zasadami bezpiecznego używania noży, czy różnych sposobów rozniecania 

ognia. Podczas wyjścia znalazł się także czas na odpoczynek i posilenie się 

kiełbaską  z  ogniska.  Po  zachodzie  słońca  przyszedł  czas  na obserwacje 

Jowisza  wraz  z  jego  największym  księżycami,  co  było   uwieńczeniem 

wycieczki. Przed samą 22.00 wszyscy rozjechali się do domów z uśmiechami 

na twarzach.

 

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA 

Kończymy rok szkolny 2016/2017

Wszystkim uczniom gratulujemy promocji do następnej klasy. Tym, 

którzy  ciężko  pracowali  przez  cały  rok,  życzymy  dobrego,  spokojnego, 

słonecznego  odpoczynku.  Mamy  nadzieję,  że  czas  wakacji  będzie  dla 

każdego  okazją  do  przeżycia  ciekawych  przygód,  poznania  nowych, 

interesujących miejsc, zawarcia fajnych znajomości.

Pamiętajcie, Drodzy Uczniowie, o bezpieczeństwie. Gdziekolwiek się 

znajdziecie, zawsze zanim coś zrobicie, pomyślcie. Szczególną roztropnością 

wykażcie  się  nad  wodą.  Zawsze  korzystajcie  z  kąpielisk  strzeżonych,  nie 

wskakujcie do wody. W lesie i na łące używajcie preparatów odstraszających 

kleszcze.  Podczas  jazdy  na  rowerze  stosujcie  się  do  przepisów  ruchu 

drogowego. Jeśli nie macie karty rowerowej, możecie korzystać z drogi tylko 

pod opieką dorosłych. Jeśli spotkacie dzikie zwierzęta, nie podchodźcie do 

nich,  nie  próbujcie  ich  dotykać,  jeśli  zostaniecie  przez  nie  w jakikolwiek 

sposób zranieni, powiadomcie o tym fakcie dorosłych. 

Na czas wakacyjnego odpoczynku życzymy Wam niezapomnianych 

wrażeń!

Do zobaczenia we wrześniu!

Redakcja


	Nr 203 - 204 maj – czerwiec 2017
	Gazetka


