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WIADOMOŚCI PRZEDSZKOLNE

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W  czwartek  21  września  grupy przedszkolne „Biedronki”

 i  „Pszczółki”  ze  Szkoły  Podstawowej  nr  19  uczestniczyły

w spotkaniu z funkcjonariuszem Policji  w klubie Kasztan. Tematem 

zajęć  było  bezpieczeństwo  dzieci  w  drodze  do  szkoły  i  do  domu. 

Najmłodsi chętnie odpowiadali na pytania funkcjonariusza i z wielkim 

zaangażowaniem uczestniczyli w różnych sytuacjach, jakie mogą ich 

spotkać  na  drodze.  Mamy nadzieję,  że  przekazane  w  prostej   oraz 

humorystycznej formie rady i wskazówki zostaną naszym milusińskim 

na długo w pamięci.

Nie ma to jak być asystentką i asystentem

W praktyce uczymy się najlepiej



Wędrówki po niebie

26 października odbyły się zajęcia pt. „Wędrówki po niebie” 
przeznaczone dla  dzieci  przedszkolnych  z  naszej  szkoły.  W ramach 
współpracy między placówkami gościliśmy również dzieci z oddziału 
„Biedronki”  z  Przedszkola  Samorządowego  nr  1  w  Chrzanowie 
realizujące program „Ekologiczne podróże przedszkolaka"”.
Na spotkaniu uczestnicy zaznajomili  się z historią obserwacji nieba, 
dowiedzieli się, co to jest planetarium i czym zajmuje się astronom. Po 
krótkim  wstępie  dzieci  poznały  podstawowe  sprzęty  używane  
w  astronomii,  dokładnie  obejrzały  teleskop  Newtonowski,  poznały 
nazwy i przeznaczenie poszczególnych elementów przyrządu, po czym 
wybrały  się  na  wycieczkę  po Układzie  Słonecznym.  Podczas 
wycieczki, w której został wykorzystany program komputerowy oraz 
prezentacja,  uczniowie  poznali  najważniejsze  cechy poszczególnych 
planet Układu. Na spotkaniu znalazł się także czas na zabawę ruchową 
i plastyczną. Niestety ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe 
nie udało się dokonać obserwacji tarczy słonecznej, ale może uda się 
to zrealizować przy kolejnej okazji.

„Ach, ta Pippi!”

W dniu 25.10.2017 dzieci  z  oddziałów  przedszkolnych  wzięły 
udział  w  spektaklu  Narodowego  Teatru  Edukacji  pt.  „Ach,  ta 
Pippi!”. Spektakl  przygotowany  dla  dzieci  był  barwny
jak  włosy  samej  Pippi,  pouczający  i  niezwykle  efektowny,
grały w nim dwie wspaniałe lalki teatralne.  Dzieci były zachwycone 
wszystkimi scenami i aktorami oraz użyciem kolorowych projekcji 
multimedialnych.



Agencja informacyjna 
klas starszych

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września  odbyło  się  uroczyste  rozpoczęcie  roku szkolnego 

2017/2018. Podczas uroczystości miało miejsce również otwarcie sali 

gimnastycznej oraz powitanie nowej pani dyrektor.

Akademię  przygotowały  –  pod  bacznym  okiem  swoich 

nauczycieli – wszystkie klasy. Nie zabrakło pięknych piosenek, tańca, 

humorystycznych scenek,  a  nawet  pląsów, gry w berka i  strzału na 

bramkę. Część artystyczna wzbogacona została o pokaz judo  Klubu 

Sportów Walki „Satori”  Jaworzno działającego przy Gimnazjum nr  3 

oraz krótką lekcję piłki siatkowej w wykonaniu uczniów z Gimnazjum 

nr  1.  Punktem  kulminacyjnym  uroczystości  było  przecięcie  wstęgi 

przez  pana  prezydenta  naszego  miasta,  panią  dyrektor,  panią 

przewodniczącą Rady Rodziców i najmłodszych uczniów. Następnie 

głos zabrali pani dyrektor i pan prezydent. Nie zabrakło gratulacji oraz 

życzeń przyjemnego korzystania z pięknej sali gimnastycznej.

Po  uroczystości  goście  zaproszeni  zostali  na  przygotowany 

wcześniej poczęstunek, a uczniowie, korzystając z ostatniego dnia bez 

zadań domowych, radośnie pobiegli do domów.

Konrad Jońca, kl. VI



WYWIAD KLASY V Z PANIĄ DYREKTOR  KINGĄ JĘDRZEJEK

 Wiemy,  że  była  Pani  nauczycielem  wychowania  fizycznego.  Ciekawi  
jesteśmy,  co  zdecydowało,  że  postanowiła  Pani  zostać  dyrektorem  naszej  
szkoły?

 Zostały  ogłoszone  konkursy  na  dyrektora  szkoły  i  dostałam 
propozycję, żeby przystąpić do konkursu, ale nie była to SP 19. Po 
zasianiu ziarenka, zaczęłam szukać szkoły, która byłaby mi bliska i..., 
z którą chciałabym związać przyszłość.

 Czy cieszy się Pani z dokonanego wyboru?

 Tak,  bardzo.  Każdego  dnia  spotykam  się  z  uśmiechem  
i  życzliwością  uczniów,  rodziców  i  nauczycieli.  Wiem,  że  razem 
możemy przenosić góry.

 Wiemy, że praca dyrektora to głównie dokumenty, więc ciekawi jesteśmy,  
w jaki sposób spędza Pani wolny czas?

 Staram się  nie  zanosić  papierów do  domu i  wolny czas  spędzać  
z  rodziną.  Czasem  mam  pewne  zaległości  w  dokumentach,  ale 
nadrabiam je na ostatnią chwilę. 

 Jak Pani postrzega uczniów naszej szkoły i jakie wspólne działania Pani  
planuje?

 Uczniowie  są  bardzo  kreatywni  i  chętni  do  działania.  Wszystkie 
propozycje realizują z entuzjazmem. Chciałabym, żebyśmy wspólnie 
planowali  przedsięwzięcia.  Zaplanowane  są  już  dyskoteki,  bal 
karnawałowy...  Na  pewno  odbędzie  się  Dzień  Dziecka,  festyn 
rodzinny.

 Gdyby mogła Pani cofnąć się w czasie, to czy chciałaby Pani być uczennicą  
naszej szkoły?

 Tak. W mojej szkole nie panowała taka rodzinna atmosfera.

 Jako uczennica była Pani...

 Sumienna, systematyczna i zaangażowana w organizacje uroczystości 
szkolnych.                                                       Dziękujemy za wywiad.

NOWA SALA PRZYRODNICZA JUŻ 
OTWARTA!

Szkoła Podstawowa nr 19 w Jaworznie została laureatem VII  

edycji  konkursu „Sala Przyrody TAURONA”. Otrzymała honorowy  

tytuł  „Szkoły  Naturalnie  Najlepszej”  i  nagrodę  pieniężną

w wysokości 40 tysięcy zł na remont i wyposażenie sali dydaktycznej  

do nauki przyrody. 12 października br., odbyło się uroczyste otwarcie  

nowoczesnej sali.

Na początku czerwca 2017 r., dwaj uczniowie naszej szkoły  - 

Jakub  i  Szymon  Cichoniowie  - wzięli udział

w konkursie pn.: „Sala Przyrody Taurona", której organizatorem jest 

spółka TAURON Ekoenergia z Jeleniej Góry. W tegorocznej akcji, aby 

wygrać pieniądze na salę przyrody, dzieci ze szkół podstawowych  (z 

terenu  działania  TAURONA)  musiały  wykazać  się  dużą 

kreatywnością. Pracą konkursową było wykonanie Byczka Tauronka 

(maskotki  Grupy  TAURON)  z  materiałów  nadających  się  do 

recyklingu.  Nasi  uczniowie  poradzili  sobie  z  tym  zadaniem 

znakomicie,  a  jury  konkursowe  doceniło  ich  trud  i  pomysłowość, 

przyznając  jedną  z  pięciu  głównych  nagród.  Szkoła  otrzymała 

honorowy tytuł „Szkoły Naturalnie Najlepszej” i nagrodę pieniężną w 

wysokości  40  tysięcy  zł  na  remont  

i wyposażenie sali dydaktycznej do nauki przyrody.



Podczas  wakacji  w  szkole  trwały  prace  remontowe 

przygotowujące  salę  do  pełnienia  nowej  funkcji.  Zamówiono 

niezbędne  meble,  urządzenia  i  pomoce  dydaktyczne.  We wrześniu 

realizacja  przedsięwzięcia  ruszyła  pełną  parą.  Do  szkoły  trafiały 

zamówione sprzęty,  na  bieżąco  wzbogacając  nowo powstającą salę. 

Były to m.in.: meble, tablica, sprzęt multimedialny: laptop, głośniki, 

rzutnik multimedialny, drukarka, mikroskopy uczniowskie i mikroskop 

nauczycielski, zestawy stałych preparatów mikroskopowych, kamerka 

mikroskopowa  umożliwiającą  wyświetlenie  obrazu  widzianego  pod 

mikroskopem  za pośrednictwem  rzutnika  na  ekranie,  modele 

biologiczne:  komórki  roślinnej  i  zwierzęcej,  liścia,  kwiatu,  skóry 

człowieka, oka ludzkiego, wielki zestaw szkła laboratoryjnego, modele 

do składania  cząsteczek  związków  chemicznych,  kolekcję  skał, 

fizyczną mapę świata i pałeczki ebonitowe oraz szklane.

12  października  br., odbyło  się  uroczyste  otwarcie 

przygotowanej  sali.  W otwarciu  brał  udział  przedstawiciel  firmy 

TAURON  Ekoenergia,  przedstawiciele  władz  lokalnych,  uczniowie, 

rodzice  i  inni  zaproszeni  goście.  W  sali  zostały  zaprezentowane 

zakupione sprzęty i pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzone przez 

uczniów  doświadczenia  i  obserwacje  przyrodnicze.  W  ramach 

realizacji akcji  „Sala Przyrody Taurona" w obecnym roku szkolnym 

planowane  jest  jeszcze  zorganizowanie  na  terenie  szkoły  dwóch 

konkursów o tematyce ekologicznej.



Wrzesień w świetlicy szkolnej

Wrzesień  upłynął  pod  hasłami  związanymi  z  pożegnaniem 

wakacji i powitaniem jesieni. Zrealizowano 4 tematy tygodniowe:

1. Żegnajcie wakacje! Witaj szkoło!

2. Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły.

3. Sprzątajmy świat!

4. Pożegnanie lata!

Ogłoszono  i  rozstrzygnięto  plastyczny  konkurs  miesiąca,  którego 

tematem były „Barwy jesieni”. Wychowawcy wyróżnili trzy najlepsze 

prace i przyznali w konkursie: I miejsce - Barbara Bąk, kl. I, II miejsce 

- Agata Dąbrzalska, kl. I, III miejsce - Sara Otrębska, kl. I.

Październik w świetlicy

W październiku realizowaliśmy w świetlicy szkolnej kolejno tematy:

1.Tydzień opieki nad zwierzętami.

2. Kto pracuje w szkole? Dzień Edukacji Narodowej.

3. Zaczynamy podróż dookoła świata - Ziemia. 

4. Halloween.

Ogłoszono  i  rozstrzygnięto  plastyczny  konkurs  miesiąca,  którego 

tematem była „Nasza planeta  Ziemia”. Wychowawcy wyróżnili  trzy 

najlepsze prace i przyznali w konkursie: I miejsce – P. Sapeta, kl. V, II 

miejsce – D. Michalski, kl. IV, III miejsce – L. Szkółka, kl. I.



KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA 

 Uprzejmie  informujemy  o  zbliżającym  się  kiermaszu 

bożonarodzeniowym (16 grudnia), w związku z tym bardzo prosimy 

rodziców  o  przygotowanie  ozdób  lub  dekoracji  świątecznych 

przeznaczonych  na  sprzedaż.  Pieniądze z  kiermaszu  będą 

przeznaczone na cele szkoły. Jeśli Państwo nie są w stanie zrobić takiej 

dekoracji,  prosimy o przyniesienie materiałów do  jej  wykonania. Na 

pewno wykorzystamy między innymi:

- bombki jednokolorowe różnej wielkości,

- kule styropianowe różnej wielkości,

- gałązki jodły, sznurek jutowy, klej do pistoletu na gorąco,

- łańcuchy na choinkę (girlanda) z koralików,

- śnieg w sprayu,

- farbę w sprayu srebrną i złotą, 

- filc (zielony, czerwony, biały, brązowy),

- folię do pakowania (celofan) i cienką wstążkę,

- gąbkę florystyczną, świeczki, szyszki, orzechy, jarzębinę

oraz wszelkie inne dodatki do stroików.

Prosimy o dostarczenie materiałów najpóźniej do 1 grudnia do 

p. Marty Palki lub p. Bernadetty Zdrady.

Dziękujemy 

Rada Rodziców 

Uśmiechnij
się!

Na boisku szkolnym rozmawia dwóch kolegów:

- Wiesz, wczoraj rzucałem monetą z postanowieniem, że jeśli 

wypadnie reszka, to wezmę się do nauki, a jak orzeł, to pójdę na 

dyskotekę.

- I co, wypadł ci orzeł?

- Tak, wprawdzie dopiero za piątym razem, ale wypadł!

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

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy:

- Ile zrobiłeś zadań?

- Ani jednego.

- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie. 

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

Nauczyciel na lekcji matematyki:

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

jabłek to znaczy, że...?

- To znaczy, że ma pan bardzo duże dłonie, proszę pana. 
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