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 Drodzy Czytelnicy!

Aż nie chce się wierzyć, jak ten czas szybko mija... W pamięci 

mamy jeszcze świeże wspomnienia wakacyjnych przygód i letniego 

słońca,  a  tu  –  czego  nie  da  się  ukryć  –  coraz  większymi  krokami 

zbliża się zakończenie pierwszego półrocza. 

Ostatnie dwa miesiące, listopad i grudzień, obfitowały w wiele 

ciekawych wydarzeń. Ku naszej radości, duża część z nich odbyła się 

w  naszej  nowej  sali  gimnastycznej  i  klasie  przyrodniczej.  Były 

akademie, imprezy, prelekcje, konkursy... O wielu z nich napisali do 

„Pchełki” uczniowie i nauczyciele.

Oddając  w  Wasze  ręce  najnowszy  numer  szkolnej  gazetki, 

życzymy miłej lektury od deski do deski* :-)

Redakcja

* od deski do deski – związek frazeologiczny oznaczający: od początku do końca
(w dawnych czasach oprawy książek nie były papierowe, lecz robione z desek)
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Wiadomości
Przedszkolaka 

Andrzejki 

30.11.2017  r.  odbyła  się  w  naszym 

przedszkolu  zabawa  andrzejkowa.  Najpierw 

poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat zwyczajów 

związanych  z tym dniem.  Następnie  rozpoczęła 

się impreza w magicznym nastroju, gdzie oprócz 

dobrej  zabawy  przy  muzyce  z  pomocą  pań  wróżyliśmy  sobie: 

układaliśmy  buciki,  przelewaliśmy  wosk  przez  klucz, 

przepowiadaliśmy  przyszłość.  Wśród  atmosfery  tańca  i  zabawy 

znalazł się również czas na słodki poczęstunek. Nasze andrzejki były 

pełne radości i niespodzianek.

Spotkanie z górnikiem

4  grudnia,  w  święto 

Barbórki,  grupę  przedszkolną 

odwiedził górnik. Był nim tata 

Zuzi  Kaszuby,  który  pojawił 

się  w  odświętnym  mundurze. 

Opowiedział  przedszkolakom, 

na czym polega praca górnika 

oraz pokazał różne przyrządy,

- 4 -



 które potrzebne są w kopalni. Wszystkim najbardziej podobał 

się kask, który każdy mógł przymierzyć.  Nasz gość miał dla dzieci 

słodką niespodziankę oraz drobne upominki. Następnie przedszkolaki 

zaśpiewały dla gościa  piosenkę. Na zakończenie spotkania zrobiliśmy 

wspólne zdjęcie.

Grupa „Pszczółek”  w kinie

5  grudnia  grupa  przedszkolna  „Pszczółki”  pojechała 

autobusem miejskim do kina na film pt. „Coco”. Każdy przedszkolak 

przed seansem otrzymał „obowiązkowy zestaw”, czyli popcorn  oraz 

soczek.

Akcja  filmu  rozgrywa  się  w  meksykańskiej  wiosce  Santa 

Cecilia i opowiada historię dwunastoletniego chłopca Miguela Rivery, 

który  mieszka  z  wielopokoleniową  rodziną.  Marzeniem  głównego 

bohatera  jest  kariera  wokalisty  i  gitarzysty,  ale  Riverowie  zakazują 

swoim dzieciom muzykowania. Nastolatek urządza sobie kryjówkę na 

strychu jednego z budynków rodzinnej hacjendy i tam może do woli 

śpiewać i  słuchać płyt  największej gwiazdy meksykańskiej  muzyki, 

przedwcześnie zmarłego Ernesta de la Cruza. Pewnego dnia Miguel 

odkrywa,  że  Ernesto  wywodził  się  z  jego  rodziny,  i  magicznym 

zbiegiem okoliczności przenosi się do Świata Umarłych. 

Film  bardzo  podobał  się  wszystkim,  choć  momentami 

niektórzy przeżyli chwilę strachu. Przedszkolacy zgodnie twierdzą, że 

musimy  w  najbliższym  czasie  powtórzyć  taka  wycieczkę  do  kina. 

Film polecamy wszystkim i małym i dużym.
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Mikołaj

6  grudnia  w  grupach 

przedszkolnych  wszyscy  od 

rana  niecierpliwie  czekali  na 

wspaniałego  gościa.  Wreszcie 

po śniadaniu najpierw usłyszeć 

można  było  dzwoneczki, 

potem pojawił się On – Mikołaj. Przybył do nas z ogromnymi worami 

prezentów. Każdy przedszkolak osobiście odbierał swój upominek, po 

czym dumnie pozował do zdjęcia z niezwykłym gościem.  Dziękując 

za  wspaniałe  prezenty,  dzieci  zaśpiewały  dla  Mikołaja  piosenkę. 

Mamy nadzieję, że za rok ten wspaniały gość również nas odwiedzi.

Jasełka

22.12.2017r.  grupy  przedszkolne  wystawiły  jasełka.  Piękna 

sceneria  wprowadziła  wszystkich  zgromadzonych  w  świąteczny 

nastrój. Przedszkolaki wcieliły się w postacie związane z narodzinami 

Pana Jezusa. Był więc Józef i Maryja, aniołowie, pastuszkowie oraz 

królowie. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem wiernie 

odtwarzali swoje role, prezentowali  umiejętności recytatorskie  oraz 

wokalne. Po części artystycznej odbyło się wspólne kolędowanie przy 

akompaniamencie  gitary  w  wykonaniu  pani  dyrektor.  Po 

przedstawieniu  wszyscy  połamali  się  opłatkiem,  składając  sobie 

nawzajem życzenia.

M. Bieńkowska, K. Załuska
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Klasa pierwsza
przedstawia

         SPOTKANIE 
Z MIKOŁAJEM

Tradycyjnie, jak co roku, w grudniu 2017 r. 

odwiedził  uczniów  naszej  szkoły  Mikołaj. 

Szczególnie serdecznie przyjęli gościa pierwszoklasiści. Na powitanie 

dzieci zaśpiewały piosenkę „Mój kochany Mikołaju”.

         Szanowny gość przybył z worem pełnym prezentów. Każdy 

pierwszoklasista  otrzymał  paczkę,  a  panie  uwieczniły  to 

pamiątkowym  zdjęciem  z  Mikołajem.  Wszystkie  dzieci  z  dużym 

zadowoleniem oglądały  swoje  podarunki  –  gry   i  słodycze.  Każde 

dziecko miało możliwość porozmawiać osobiście z Mikołajem. 

Było to dla uczniów klasy pierwszej przeżycie pełne wzruszeń 

i radości. 

Anna Rozmus
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Z życia 
klasy drugiej

ZA PAN BRAT

Z KULTURĄ 

Jesienią drugoklasiści  

uczestniczyli w kilku wyjazdach 

kulturalnych. Zachęcamy do 

lektury relacji z ich przebiegu. 

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

25  października  wraz  z  kolegami  i  koleżankami  z  klasy 

pojechałem na spektakl teatralny „Ach, ta Pippi”. 

Tytułową  bohaterką  przedstawienia  jest  dziewczynka,  która 

odznacza się dość niezwykłym wyglądem.  Jej  marchewkowe włosy 

zaplecione  są  w  dwa  warkoczyki,  a  twarz,  ozdobiona 

przypominającym  kartofelek  nosem  i  pięknymi  zębami,  stwarza 

wrażenie  uśmiechniętej  i  zadowolonej.  Pippi  Pończoszanka  nosi 

niebieską sukienkę, którą sama przyozdobiła czerwonym jedwabiem, 

dwukrotnie  zbyt  duże  buty  oraz  dwie  różne  pończochy  -  czarną 

i  brązową. Dziewczynka  wraz  ze  swoimi  zwierzętami  -  koniem 

i  małpką  zwaną  Panem  Nilsonem  -  wprowadza  się  do  Willi 

Śmiesznotki. Jej sąsiadami jest dwójka dzieci: Tommy i Annika,  

którzy wkrótce stają się nie tylko towarzyszami podczas zabaw,  

ale też najlepszymi przyjaciółmi Pippi.
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Niezwykłe  zdolności  Pippi  oraz  jej  charakter  odróżnia  ją  od 

pozostałych dzieci. 

Tytułowa bohaterka to dziewczynka obdarzona nadzwyczajną 

siłą. Z łatwością podnosi konia, samodzielnie radzi sobie z dorosłymi 

mężczyznami,  co  udowadnia  w  czasie  ucieczki  przed  policją  lub 

spotkania z bandytami. Pippi to dziewczynka bardzo odważna. Nie boi 

się nikogo, nawet rozdrażniony byk nie stanowi dla niej zagrożenia. 

Mieszka  sama  w  Willi  Śmiesznotce  i  potrafi  przegonić  złodziei, 

którzy  chcą  ją  okraść.  Jest  także  samodzielna.  Sama  przygotowuje 

posiłki, rąbie drzewo, a nawet czyści komin. 

Pippi  nie  lubi  się  nudzić,  dlatego  z  wielkim zamiłowaniem 

wymyśla  atrakcyjne  zabawy.  Jest  najlepszą  towarzyszką  zabaw, 

wygłupia się, ma masę zwariowanych pomysłów i urządza najlepsze 

przyjęcia.  Tytułowa bohaterka jest dobrą dziewczynką. Opiekuje się 

swoimi zwierzętami i zawsze myśli o swoich przyjaciołach. 

Bardzo miło wspominam ten dzień.

                                                                                  Kamil Kubiak

15  listopada  uczniowie  klas  I–III  uczestniczyli 

w spektaklu teatralnym „Karolcia”. 

Bardzo  się  ucieszyłem,  kiedy  dowiedziałem  się,  że  razem 

z  klasą  pojedziemy  na  przedstawienie  pod  tytułem  „Karolcia”.  Po 

pierwsze -  bardzo lubię książkę o przygodach Karolci,  po drugie - 

każdy  wyjazd  z  całą  klasą  to  coś  bardzo  fajnego.  Autokarem 

pojechaliśmy do Młodzieżowego Domu Kultury w Jaworznie. 
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Na  widowni  było  pełno  uczniów  z  różnych  szkół.  Razem 

oglądaliśmy historię Karolci, która znajduje niebieski koralik. Kamyk 

jest magiczny i spełnia każde jej życzenie. Koralik próbuje zdobyć zła 

czarownica Filomena.  W związku  z  tym  Karolcia  razem ze  swoim 

kolegą Piotrkiem przeżywa dużo przygód.                                     

Przedstawienie  bardzo  mi  się  podobało,  a  najbardziej,  gdy 

Karolcia zamieniła zwykłą taksówkę na latającą. Chciałbym mieć taki 

magiczny koralik i móc spełniać różne życzenia.

                                                                        Maksymilian Ryczek

29 listopada razem z klasą i przedszkolakami byliśmy na 

koncercie  Majki  Jeżowskiej,  znanej piosenkarki,  która  śpiewa 

piosenki dla dzieci. 

Artystka  przygotowała  dla  nas  różne  konkursy 

i  niespodzianki.  Naszym  zadaniem  było  śpiewanie  jak  najładniej 

piosenek i pokazywanie różnych ruchów tanecznych. W konkursach 

można  było  wygrać  zdjęcie  z  autografem  lub  płytę.  Kilku  moim 

kolegom udało się dostać zdjęcie piosenkarki, byli bardzo zadowoleni. 

Piosenkarka zaśpiewała swoje największe przeboje: „A ja wolę moją 

mamę”,  „Marzenia  się  spełniają”,  „Wszystkie  dzieci  nasze  są”, 

„Kochany panie Mikołaju”. Po koncercie Majka Jeżowska rozdawała 

autografy  i  można  było  kupić  jej  płyty.  Ja  kupiłem  sobie  płytę 

„Zimowe  obrazki”  i  otrzymałem  autograf.  Koncert  bardzo  mi  się 

podobał. Razem z kolegami spędziliśmy fajnie czas.

Szymon Bieńkowski
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Agencja informacyjna
klas starszych

Narodowe Święto Niepodległości

10 listopada, w przeddzień 99. rocznicy 

odzyskania  przez  Polskę  niepodległości,  uczniowie  klasy  V  –  pod 

kierunkiem  p.  P.  Piechny  i  p.  E.  Gajdy-Migacz  –  zaprezentowali 

montaż  słowno-muzyczny. Przystępny  wykład  prezentujący  dzieje 

naszego kraju od 1772 do 1918 roku przepleciony został  pieśniami 

patriotycznymi,  wierszami  oraz  krótkimi  scenkami.  Akademia 

pozwoliła  społeczności  szkolnej  nie  tylko  odświeżyć  najważniejsze 

wiadomości z historii  Polski, ale też poczuć klimat zbliżającego się 

święta. 

Po uroczystościach  szkolnych,  na  zaproszenie  klubu 

„Kasztan”, złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem pacyfikacji leśniczówki 

w Jeziorkach. W wydarzeniu wzięły udział zuchy pod opieką druhny 

Małgorzaty Chudzikiewicz  i  Katarzyny  Maj,  a  przedstawiciele  klas 

wraz  z  dyrektorem  uczestniczyli  w  krótkiej  uroczystości,  podczas 

której przypomniano najważniejsze wydarzenia dotyczące odzyskania 

przez Polskę niepodległości. 

Z kolei  11 listopada  Samorząd Uczniowski  pod opieką pani 

Magdaleny Szczepańskiej wziął udział w uroczystościach miejskich. 

Poczet  sztandarowy  tworzyli  Bartek  Zelech,  Iga  Dubiel  i  Paulina 

Jarosińska.  Złożyliśmy  kwiaty  pod  Pomnikiem  Niepodległości, 

oddając hołd wszystkim walczącym o wolną Polskę.
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Teatralne „Mity” 

15 listopada uczniowie klas V-VI 

wraz z wychowawczyniami udali się 

do  Młodzieżowego  Domu  Kultury 

im.  Jaworzniaków  na  spektakl 

„Mity”  w  wykonaniu  Teatru 

Współczesnego  w  Krakowie.

Główny  bohater  sztuki,  Mietek,  jest  uczniem,  który  musi 

przyswoić  sobie  najważniejsze  motywy  z  mitologii  greckiej,  ale 

zupełnie nie ma na to ochoty. Dlatego też jego nauczycielka, koledzy 

z klasy i woźny postanawiają wcielić się w mityczne postaci i odegrać 

przed  nim  prawdziwy  spektakl.  Kiedy  Mietek  budzi  się  ze  snu, 

spotyka  się  m.in.  z  Heraklesem,  Ariadną  i  Prometeuszem,  którzy 

opowiadają mu o swoich przygodach. Chłopak, sądząc, że przeniósł 

się  w  czasie  o  kilka  tysięcy  lat  wstecz,  wczuwa  się  w  problemy 

poznanych bohaterów i stara się im pomóc, jednocześnie przyswajając 

całą niezbędną wiedzę. 

Spektakl  pozwolił  nie  tylko 

Mietkowi, ale też widzom utrwalić główne 

motywy,  pojęcia  i  frazeologizmy 

wywodzące się z mitologii. A wszystko to 

w  bardzo  przystępny  sposób  –  dzięki 

wartkiej,  zabawnej  akcji,  bliskiemu 

młodzieży językowi i nowoczesnej muzyce.
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Dzień Pamięci

1  grudnia  1943  roku  był  tragicznym 

dniem w historii naszego miasta. Wtedy to 

odbyła  się  akcja  likwidacyjna  organizacji 

konspiracyjnych wchodzących w skład XX 

Batalionu  Szturmowego  AK w Jaworznie. 

Właśnie 1 grudnia w naszym mieście odbywają się uroczyste obchody 

Dnia  Pamięci  o  tych  wydarzeniach.  Starsi  wychowankowie  „19” 

również postanowili się w nie włączyć.

O  10:00  uczniowie  klas  V-VII  wzięli  udział  w  wykładzie 

pracownika  Muzeum Miasta  Jaworzna,  p.  Piotra  Burczego,  którego 

głównym  tematem  była  pacyfikacja  leśniczówki  w  Jeziorkach. 

Podczas  prelekcji  poznali  dramatyczne  dzieje  rodzin  Preglerów, 

Abstorskich, Sołtysków i Poscha.

O  12:00  zaś  siódmoklasiści  udali  się  do  Teatru  Sztuk  na 

główne  uroczystości  miejskie.  Wysłuchali  wykładu  prezesa 

jaworznickiego Oddziału Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej, p. 

Rafała Sobóla, przywołującego wydarzenia sprzed 74 lat oraz występu 

jaworznickiego  chóru  “Sokół”.  Podczas  uroczystości  ogłoszono 

również wyniki miejskiego konkursu historycznego „Armia Krajowa”, 

w którym Joasia Golonek zdobyła II miejsce.

Dzień  ten  uzmysłowił  uczniom,  w  jak  trudnych  czasach  żyli  ich 

przodkowie i dlaczego należy im się pamięć i ogromny szacunek. 
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Szkolny konkurs ekologii

4 i 5 grudnia odbył się na terenie naszej  

placówki  szkolny  konkurs  ekologiczny  

„Jeden z dziesięciu”.

Konkurs  -  zgodnie  ze  swoją  nazwą  - 

miał formułę zaczerpniętą z popularnego 

teleturnieju  telewizyjnego.  Uczestnicy 

wykazali  się  przed  publicznością  - 

złożoną z uczniów naszej szkoły - wiedzą z zakresu podstawowych 

informacji  dot.  TAURON  EKOENERGIA,  który  był  sponsorem 

naszej  nowej  Sali  Przyrody  Taurona  oraz  wybranych  zagadnień 

ekologicznych  takich  jak:  zapobieganie  skutkom  działalności 

człowieka  w  środowisku  przyrodniczym,  znaczenie  środowiska 

naturalnego dla zdrowia człowieka, znaczenie lasu, wody, powietrza, 

rola  segregacji  odpadów  i  wtórnego  ich  wykorzystania,  styl  życia 

przyjazny  środowisku,  efekt  cieplarniany,  dziura  ozonowa,  kwaśne 

deszcze oraz zmiany klimatyczne.

Najszerszą wiedzą z ww. zakresu wykazali się:

Szymon Cichoń - miejsce I,

Joanna Golonek - miejsce II,

Błażej Szlachta - miejsce III.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy ekologicznej.
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

16 grudnia 2017 roku nasza szkoła, jak co roku, przyłączyła się 

do  Jarmarku Świątecznego,  który  odbył  się  na  rynku  w centrum 

miasta.  Uczniowie  wraz  z  opiekunami  z  ramienia  szkoły  zachęcali 

jaworznian do nabycia ozdób świątecznych, które wcześniej  zostały 

własnoręcznie  przygotowane  przez  uczniów,  ich  rodziców  oraz 

pracowników „19”. Zebrane fundusze przeznaczone będą jak zawsze 

na potrzeby szkoły. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włożyli 

swoją  pracę  i  serce  w  przygotowanie  pięknych  ozdób 

bożonarodzeniowych.

W  bieżącym  roku  szkolnym  nasza  szkoła  przystąpiła  do 

programu „WF na 100%”. 1 grudnia w sali obrad Urzędu Miejskiego 

odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział p. Sonia Kozub-Matysik 

oraz  przedstawiciele  uczniów:  Julia  Proksa,  Hubert  Biernat,  Błażej 

Szlachta i Krzysztof Ślęczek. I choć w naszej szkole wszyscy zawsze 

chętnie  uczestniczyli  w  lekcjach  wf-u,  teraz  możemy  z  czystym 

sumieniem powiedzieć, że w „19” wf  jest na 100%!

Z  okazji  nowego  roku  życzymy  wszystkim  Uczniom 

pozytywnego  nastawienia  do  świata,  samych  radosnych  dni, 

wspaniałych przyjaźni oraz – w kontekście zbliżającej się klasyfikacji 

śródrocznej - wiele zapału do nauki i satysfakcji ze zdobytej wiedzy!

Redakcja
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ZAGADKI DLA NAJMŁODSZYCH

Co za białe piórka,

sypie zimą chmurka? 

Co to za śniegowe góry, usypane,

aby się Wam dobrze upadało z sanek?

Jaką porę roku mamy,

gdy za morzem są bociany?

Zimą polem i lasem wędruje.

Nocą na szybach listki maluje. 

Noworocznych wiele życzeń

niesie dzieciom mroźny … . 

Na rzekach lód,

na polach śnieg,

zamieć straszliwa.

Kiedy to bywa? 
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