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Wiadomości
Przedszkolaka

TEATRZYK 
BAJDURKA 
ZAPRASZA

10  stycznia  grupy  przedszkolne Biedronek i Pszczółek udały 

się  do  klubu Kasztan na  przedstawienie Bajka  świąteczna 

teatrzyku Bajdurka.

Bajka opowiadała o chłopcu, który nie lubił czytać książek i 

nie  słuchał  mamy.  Pewnej  nocy  śniło  mu  się,  że  spotyka  różne 

postacie  z  bajek,  ale  żadnej  nie  znał.  Z  tego  powodu  był  bardzo 

smutny  i  postanowił,  że  przeczyta  książki,  aby  poznać  tych 

bohaterów.

Przedstawienie  bardzo  podobało  się  przedszkolakom,  a 

wspaniałymi  aktorkami  okazały  się  uczennice  naszej  szkoły  – 

Karolina Baran i Inez Kwiatkowska z klasy IV oraz Alicja Dubiel z 

klasy  II,  którym  gorąco  gratulujemy  wspaniałego  występu.

Na koniec dzieci otrzymały żółte balony, które zamieniły się w kule 

śniegowe, oraz nauczyły się piosenki o choince.
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Dzień Babci i Dzień Dziadka w przedszkolu
 

23.01.2018 r. odbyło się uroczyste spotkanie w celu uczczenia 

Dnia  Babci  i  Dnia  Dziadka.  Najpierw  pani  dyrektor  przywitała 

ciepłymi  słowami  szanownych  gości,  składając  im  serdeczne 

życzenia.  Następnie  dziadkowie  i  babcie  mogli  podziwiać 

umiejętności  swych  wnuków  prezentujących  piosenki,  tańce  oraz 

inscenizację  jasełek.  Mali  artyści  z  dużym  przejęciem  i 

zaangażowaniem  odtwarzali  swoje  role.  W  ten  sposób  mogli 

podziękować  za  trud  włożony  w  ich  wychowanie.  Na  koniec 

wszystkie  wnuczęta  obdarowały  swoich  bliskich  własnoręcznie 

przygotowanymi  upominkami.  Goście  ze  wzruszeniem  patrzyli  na 

swoje  pociechy  i  wielkimi  brawami  dziękowali  za  występy. 

Dopełnieniem  spotkania  były  słodkie  poczęstunki.

Atmosfera  uroczystości  była  podniosła  i  pełna  radości,  bo  święto 

Babci i Dziadka to dzień pełen uśmiechu i wzruszeń.

wychowawczynie oddziałów przedszkolnych
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KLASA I

DZIEŃ   BABCI  I  DZIADKA

     Do długoletniej tradycji szkoły należą spotkania z seniorami. Po 

raz kolejny z okazji Dnia Babci i Dziadka zaproszono gości na występ 

młodych artystów. 

Uroczystość  odbyła się w klubie „Kasztan” 24 stycznia 2018 

r. Spotkanie rozpoczęła  się  przemówieniem  dyrektor  szkoły  Kingi 

Jędrzejek,  która   złożyła    życzenia    zebranym    gościom    i 

zaakcentowała ich doniosłą rolę w wychowaniu młodego pokolenia. 

Bywa tak,  że to właśnie babcia i dziadek zajmują się dziećmi,  gdy 

zapracowani rodzice nie mają na to czasu. Coraz częściej zdarza się, 

że i w kontaktach ze szkołą pełnią oni rolę „rodziców zastępczych” 

bardzo  przejętych  swą  odpowiedzialną  funkcją.  Niezmienna 

pozostaje  silna  więź  tych  dwóch  pokoleń  oparta  na  miłości i 

wzajemnym zaufaniu.

Następnie  pani  dyrektor  zaprosiła  na program przygotowany 

przez  uczniów  klas  I-III.  Uczniowie  klasy  I-III  wraz  z 

wychowawczyniami  przygotowali  ciekawy  program  wzbogacony 

licznymi  wierszami,  piosenkami  i  tańcami.  Uśmiechnięte  twarze 

zebranych  i  głośne  brawa  świadczyły  o  wielkim  zadowoleniu  z 

występu.  Na zakończenie  uroczystości  zaproszono  miłych  gości  na 

słodki poczęstunek. Dzieci usiadły u boku swoich dziadków i babć,  
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dzieląc się wrażeniami i przeżyciami. Składając życzenia, wnuczki i 

wnukowie  wręczyli  swoim  ukochanym  gościom  własnoręcznie 

wykonane upominki.

Dziękując  za  zaproszenie  po  zakończeniu  uroczystości, 

wszyscy rozeszli się do swoich domów z nadzieją na przeżycie równie 

wspaniałych chwil w przyszłym roku.

ZIMOWE FERIE DRUGOKLASISTÓW

Ferie miałem spędzić z rodzicami i siostrą w górach. Jednak, 

kiedy  przyjechaliśmy  na  miejsce,  okazało  się,  że  nie  ma  śniegu. 

Postanowiliśmy pojechać do Zakopanego, gdzie wjechaliśmy kolejką 

na Gubałówkę. Na miejscu podziwialiśmy Tatry, zjedliśmy oscypka i 

kupiliśmy góralskie kapcie

Najpierw rodzice myśleli, że zostaniemy w domu, ale babcia 

podsunęła im pomysł, żeby - tak jak oni - pojechać do Kołobrzegu. 

Uważam, że to był dobry pomysł. Od razu po przyjeździe poszliśmy 

zobaczyć  morze.  Kolejnego  dnia  byliśmy  na  latarni  morskiej  i  w 

Muzeum Minerałów, gdzie  widziałem jedną z  największych muszli 

świata, róże pustyni, dotykałem meteorytu i zobaczyłem skamieniałe 

jaja  dinozaura.  Następnego  dnia  poszliśmy  do  Miasta  Myszy,  w 

którym było ponad 500 myszy, mieszkających w salach stylizowanych 

na: kosmos, zimę, wakacje, miasteczko i tropiki. 
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W drugim tygodniu  ferii  chodziłem na  półkolonię  z  PTTK. 

Byliśmy  na  wycieczce  w  Manufakturze  Słodyczy  w  Żarkach, 

w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej, na warsztatach w 

Geosferze,  w  aquaparku  „Nemo  –  Wodny  Świat”  w  Dąbrowie 

Górniczej oraz filmie w kinie pt. „Fernando”. To były bardzo udane i 

ciekawe ferie.  

                                                      Maksymilian Ryczek

W  drugim  tygodniu  ferii  pojechałem  z  rodzicami,  siostrą, 

babcią i dziadkiem do Białki Tatrzańskiej. Jeździłem tam na nartach. 

Była piękna zima, często padał śnieg. Moja młodsza siostra uczyła się 

z tatą jeździć na nartach.  Jednego dnia ulepiliśmy wspólnie dużego 

bałwana. Odwiedziliśmy także baseny o nazwie Terma Bania, gdzie 

kąpałem się w basenie na zewnątrz i obserwowałem zjeżdżających ze 

stoku  narciarzy.  Wieczorami  organizowałem  z  babcią,  dziadkiem i 

siostrą wyścigi na sankach. Na terenie snowparku pokonywałem z tatą 

wiele  przeszkód  typu  skocznie,  rampy  i  poręcze.  Bardzo  miło 

wspominam spędzony tam czas. 

                                                             Kamil Kubiak
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Moje  tegoroczne  ferie 

spędziłem w górskiej miejscowości 

Murzasichle.  Byłem tam z babcią, 

bratem  i  tatą.  W  niedzielę 

pojechałem  do  Zakopanego  na 

indywidualne  skoki  narciarskie. 

Aby mocno  kibicować  naszym skoczkom,  tata  kupił  nam szaliki  i 

trąbki.  Atmosfera  na  skoczni  pomimo  mrozu  była  bardzo  gorąca. 

W pozostałe dni jeździłem na nartach i sankach. Byłem również na 

Krupówkach. To był bardzo udany wyjazd. 

                                                            Szymon Bieńkowski

W czasie  ferii  pojechałam z rodzicami  i  bratem do Krynicy 

Zdroju.  Tam  jeździłam  na  nartach  z  mamą.  Było  super,  ale  jak 

wjechałam do połowy góry, to postanowiłam wjechać jeszcze wyżej. 

Niestety, tam się nieprzyjemnie zjeżdżało, ponieważ było tak zimno, 

że ze śniegu robił się rozsypany lód. W przedostatni dzień byłam na 

łyżwach. Radziłam sobie świetnie. Niestety, przez przypadek bardzo 

mocno się przewróciłam i potłukłam kość ogonową. Myślę, że ferie 

były udane. 

Oliwia Szuster
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Teatrzyk „Bajdurka” zaprasza

“Magiczne” żółte balony
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Jasełka dla Babci i Dziadka

Przedszkolaki w akcji!
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Tańczymy dla naszych Bliskich!

Wiersze i piosenki dla naszych Dziadków
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Taniec dziewczynek z klasy II

Wspólne biesiadowanie klas I – III z najbliższymi
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Tegoroczne ferie spędziłam w domu. Pomimo braku śniegu w 

pierwszym  tygodniu  wolnym  od  zajęć  szkolnych  wcale  się  nie 

nudziłam. Dużo czasu spędziłam z przyjaciółmi: graliśmy w kręgle, 

byliśmy w kinie i na basenie. Pojechałam z rodzicami do Fly Parku. 

Jest to miejsce, w którym można skakać na trampolinach, wspinać się 

na  ściankę  i  świetnie  się  bawić.  W drugim tygodniu  ferii  pogoda 

zimowa  dopisała.  Udało  mi  się  ulepić  rodzinę  bałwanów 

i pozjeżdżać na sankach z górki. Moje ferie były bardzo udane. 

                                                        Lena Łata

Klasa 3

14  lutego  uczniowie  klas  I-III  uczestniczyli  w  lekcji 

multimedialnej „Jak powstaje dubbing?” połączonej z projekcją filmu 

„Epoka lodowcowa. Mocne uderzenie.” Trzecioklasiści przedstawiają 

wrażenia z tej wycieczki...

14  lutego  z  całą  klasą  byliśmy  w  Młodzieżowym  Domu 

Kultury  w  Jaworznie  na  filmie  pt.  „Epoka  lodowcowa.  Mocne 

uderzenie.” Film bardzo mi się podobał, bo był ciekawy i śmieszny. 

Najbardziej podobał mi się początek filmu, gdy meteoryt uderzył obok 

Bucka,  a  on  wyleciał  w  powietrze.  Podczas  tej  wycieczki 

dowiedzieliśmy się  też,  co  to  jest  dubbing  i  jak  ludzie  podkładają 

głosy pod bohaterów filmu. Wycieczka mi się podobała. Chciałbym 

jeszcze kiedyś pojechać na taką.                                     Kuba 
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14 lutego z całą klasą pojechaliśmy na lekcję multimedialną 

„Jak  powstaje  dubbing”  oraz  na  film  „Epoka  lodowcowa”.  Przed 

filmem  oglądaliśmy,  w  jaki  sposób  podkłada  się  głos  do  bajki. 

Najzabawniejsze było, jak pan podłożył nasze głosy do bajki „Asterix 

i  Obelix”.  „Epoka  lodowcowa”  rozśmieszyła  całą  salę,  nawet 

najmłodsze  dzieci.  Bardzo  podobała  mi  się  ta  wycieczka  i  ciekaw 

jestem, co pokażą nam na następnej lekcji.”

Filip 

Zimowego dnia cała klasą pojechałem autokarem do kina na 

film  pod  tytułem  „Epoka  lodowcowa”.  Trochę  zmarzliśmy.  Z 

autokaru szybko poszliśmy do kina. Przed oglądaniem filmu mieliśmy 

spotkanie z panem, który organizował różne zabawy z dziećmi oraz 

wyjaśniał etapy powstawania filmu. Sala była pełna dzieci, które brały 

udział  w  zabawach.  Czasami  było  śmiesznie.  Potem  zaczęliśmy 

oglądać film, który był super. Film przedstawił historię o mamuciej 

rodzinie oraz ich przyjaciołach.  Przygody bohaterów były zabawne, 

czasem  lękliwe  oraz  pełne  odwagi.  Najważniejsze,  że  film  miał 

szczęśliwe zakończenie. W południe wróciliśmy do szkoły. Ten dzień 

miło spędziłem z klasą. Mam nadzieję, że jeszcze pojadę z klasą na 

podobną wycieczkę.

Dominik
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Agencja informacyjna 
klas starszych

Moje hobby
Mam wiele zainteresowań. Największym z nich jest pływanie. 

Pasja ta sprawia mi ogromną przyjemność.  W basenie czuję się jak 

ryba w wodzie. 

Oprócz  tego,  że  pływam  dla  siebie,  należę  też  do  sekcji 

„Młodych adeptów ratownictwa wodnego”. Jeżdżę również na różne 

zawody drużynowe i indywidualne. Stanąłem kilka razy na podium, 

ale uważam, że każde miejsce jest dobre. Myślę, że dobrze pływam. 

Wiem, że na pewno coś umiem. Moje treningi odbywają się trzy razy 

w  tygodniu,  więc  liczę  na  poprawienie  moich  rekordów,  a  także 

umiejętności.  Mój  trener  jest  bardzo  rozsądny.  Zleca  mi  zadania 

różnego typu – „na technikę”,  „na szybkość” czy „na poprawność”. 

Czasem dużo ode  mnie  wymaga,  ale  wiem,  że  robi  to  dla  mojego 

dobra. 

Moim  największym  marzeniem  jest  zostać  ratownikiem. 

Chciałbym pracować w jaworznickim basenie. A na razie będę pływał 

i doskonalił moje umiejętności.

Adam Łysik, kl. VI
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Jestem  uczennicą  klasy  szóstej.  Moje  hobby,  jak  zapewne 

większości dziewczyn w tym wieku, to taniec i śpiew. Mam młodszą 

siostrę, Amelię, z którą bardzo lubię tańczyć i śpiewać. Razem z nią 

wymyślamy różne układy choreograficzne. Każdy układ nam fajnie 

wychodzi.  Wszystkim  polecam  taniec  i  śpiew.  Aktywności  te 

pozwalają wyrzucić z siebie złe emocje. Taniec jest o wiele lepszy 

niż spędzanie czasu z telefonem w ręce.

Samanta Rogalska, kl. VI

Hu, hu, ha! Nasza zima zła!
Zima w pełni, a w tym okresie trzeba pamiętać o sobie, ale 

też  o  zwierzętach  –  tych  w  lesie  i  tych  domowych.  W  lesie  to 

głównie  leśniczy  dbają  o  swoich  podopiecznych,  a  my  możemy 

zadbać  o ptaki  w mieście,  sypiąc  im odpowiednie  pożywienie  do 

karmników. W zimne i srogie wieczory najlepiej  chować w domu 

swoje  zwierzątka,  psy  i  koty.  Zimą  należy  też  zadbać  o  siebie. 

Należy się ciepło ubierać, pamiętać o czapce, szaliku i rękawiczkach. 

A gdy jest się rozgrzanym, nie należy wybiegać szybko na zewnątrz, 

jeśli  nie  chce  się  rozchorować  i  leżeć  w  łóżku  z  gorączką.  Bo 

przecież w czasie choroby, o zabawie można tylko pomarzyć.

Adam Łysik, kl. VI
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W telegraficznym skrócie
W styczniu  i  lutym uczniowie  klas  starszych wzięli  udział  lub 
zorganizowali  kilka  wydarzeń.  Oto  krótkie  relacje  z  ich 
przebiegu.

Spotkanie z siatkarzem

Marcin  Prus,  były  reprezentant  Polski,  ambasador  Akademii 

Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, spotkał się 9 stycznia, z uczniami 

naszej  szkoły.  Promował  zdrowy  styl  życia,  opowiadał  o  pasji  do 

sportu,  wzajemnym szacunku i  o tym jak osiągnąć sukces.  Była  to 

niezwykłą  atrakcją  dla  naszych  uczniów,  którzy  mieli  okazję 

wysłuchać historii związanej z karierą tego wybitnego sportowca. 

Graliśmy z WOŚP

12  uczniów  naszej  szkoły  kwestowało  podczas  26  finału  Wielkiej 

Orkiestry  Świątecznej  Pomocy.  Nasi  uczniowie  zebrali  w  sumie 

kwotę: 5 450, 57 zł.

Akcja walentynkowa

Tuż  po powrocie  z  wypoczynku  w naszej  szkole  odbyła  się  akcja 

walentynkowa  przygotowana  przez  Szczep  Harcerski  „Grodzisko” 

oraz Samorząd Uczniowski. W ferie ich uczestnicy ciężko pracowali, 

tworząc kartki, drobiazgi i piekąc ciasteczka.

Sonia Kozub-Matysik, dyrektor Kinga Jędrzejek
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA 

Zbliżają  się  Święta  Wielkanocne.  Z  tej  okazji  na  rynku  
w Jaworznie 24 marca od godziny 9.00 do 13.00 odbędzie się jarmark. 
Również  nasza  szkoła  będzie  w  tym  dniu  miała  do  zaoferowania 
najróżniejsze świąteczne ozdoby, a przede wszystkim barwne palmy 
wielkanocne.  Zatem  zachęcamy  do  odwiedzenia  naszego  stoiska  i 
życzymy przyjemnych zakupów. 

Nadchodzi wiosenna przerwa świąteczna, która będzie trwała 
od  28.03  do  3.04.  Przypominamy  o  bezpieczeństwie  w  czasie 
wypoczynku.  Coraz  cieplejsza  pogoda  zachęca  do  aktywności 
fizycznej,  zatem pamiętajmy o odblaskach w czasie  spacerów przy 
drodze i podczas jazdy rowerowej. Nie przesadzajmy z oblewaniem w 
Lany Poniedziałek. Uszanujmy to, że nie każdy ma ochotę brać udział 
w  tradycyjnym  polewaniu  wodą,  a  pogoda  i  sytuacja  nie  zawsze 
sprzyjają  kultywowaniu  tego  zwyczaju.  Na  koniec  składamy 
najserdeczniejsze życzenia:

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz wesołego "Alleluja". 

Redakcja 
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Zagadki dla najmłodszych

W jakiej stołówce za każde danie

goście dziękują nam ćwierkaniem?

Co to za woda
twarda jak kamień? 
Można na łyżwach 
ślizgać się na niej.

Ze śniegu zrobiony, 
kapelusz na głowie. 
Zgadnij, kto to taki. 

Ja wiem, lecz nie powiem!

Lepi się go, 
lecz nie z gliny ani plasteliny. 
Daję się mu miotłę w rękę, 
żeby nam wyglądał pięknie.

Latem było tu boisko, 
a gdy zimą mróz ścisnął, 

wylano wodę czystą,
 to już jest...
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Zagadki matematyczne

Przestaw dwa patyki tak, 
aby z pięciu kwadratów zrobiły się cztery

Przełóż jeden patyczek aby równanie było prawdziwe.

.

Jakie figury należy umieścić w miejscach znaków zapytania?
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