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Wakacje, znowu są wakacje!

Na pewno mam rację, wakacje znowu są!

Powyższy  fragment  słynnego  szlagieru  kabaretu  OT.TO* 

chyba najlepiej oddaje nastrój panujący od kilku dni w murach naszej 

szkoły.  Wprawdzie  starsi  uczniowie  zaliczają  jeszcze  ostatnie 

klasówki  i  uzupełniają  notatki  w  zeszytach,  ale  -  zamiast 

zwyczajowego:  „Co  było  na  dziś  zadane?”-  coraz  częściej  padają 

pytania o wakacyjne plany.

Kochani  Wychowankowie,  życzymy  Wam,  by  te  najbliższe 

dwa miesiące laby,  były dla Was czasem pełnym niezapomnianych 

przygód,  radości  i  beztroski.  Wypoczywajcie  i  nabierajcie  sił  przed 

kolejnym rokiem szkolnym!

A teraz - zamiast zwyczajowego „Do widzenia!” - zachęcamy 

do lektury ostatniego w tym roku szkolnym numeru „Pchełki” :-)

Redakcja
* Jeśli chcesz poznać cały tekst utworu, zajrzyj na stronę 14.
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Wiadomości
Przedszkolaka

Wizyta w piekarni
                 W maju grupa „Biedronki  i grupa „Pszczółki” wybrały się 

z  wizytą  do  piekarni  państwa  Palków.  Na  miejscu  pani  pokazała 

wszystkie  maszyny,  które  potrzebne  są  do  wyrobu  chleba  i  bułek. 

Każdy  mógł  wszystkiego  dotknąć  i  zobaczyć,  jak  wygląda  bardzo 

duży  i  głęboki  piec  do  wypieku,  ale  najwięcej  emocji  wzbudziła 

bardzo długa łopata do wkładania i wykładania z pieca upieczonego 

chlebka.  Przedszkolaki  zadawały  pani  wiele  pytań,  na  które 

uzyskiwały  szczegółowe  odpowiedzi.  Na  zakończenie  każdy  dostał 

pyszne bułeczki z czego przedszkolaki były bardzo zadowolone.
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Dzień Rodziny

4.06.2018r. obchodziliśmy w przedszkolu 

Dzień  Rodziny,  czyli  połączone  święto 

Mam  i  Tatusiów.  Nasze  przedszkolaki 

w tajemnicy przygotowały występ i inne 

niespodzianki  dla  swoich  ukochanych 

rodziców. Za swoje popisy przedszkolaki 

zostały  nagrodzone  burzą  braw. 

Największym  zaskoczeniem  był 

przygotowany  taniec  pt.  „Wszyscy  są”, 

do  którego  dzieci  zaprosiły  swoich  rodziców. Spotkanie zakończyło 

się  słodkim  poczęstunkiem. Podczas  wręczania  własnoręcznie 

wykonanych upominków całusom i uściskom nie było końca. 
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Z życia 
klasy drugiej

RAJD PO PUSTYNI 

BŁĘDOWSKIEJ
19  maja  drugoklasiści  wraz  

z  rodzicami  i  rodzeństwem  wybrali  się  

na ostatni rajd w tym roku szkolnym. Oto relacja z jego przebiegu.  

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

W sobotę  razem z  moją  klasą  byłem na  rajdzie  w Puszczy 

Dulowskiej. Był to ostatni rajd w tym roku szkolnym, więc wybrałem 

się na niego z mamą, tatą i bratem. Pan Piotr, który jest leśniczym, był 

organizatorem i przewodnikiem naszej wyprawy. 

W  trakcie  wycieczki  oglądaliśmy  różne  gatunki  drzew, 

poznaliśmy piętrowość  budowy lasu,  a  także  naturalne  środowisko 

życia  bobrów. Zobaczyliśmy również  tamy bobrów,  a  na pamiątkę 

dostaliśmy nadgryziony przez bobra kawałek drzewa. 

Pogoda  bardzo  dopisała,  więc  wyprawę  zakończyliśmy 

ogniskiem i  pieczeniem  kiełbasek.  To  była  super  fajna  rodzinno  - 

klasowa wycieczka.  Polecam wszystkim,  którzy nie byli  na rajdzie, 

wyprawę w to miejsce. 

Dziękuję  za  zorganizowanie  świetnego  rajdu  naszej  pani 

wychowawczyni oraz tacie Witka. 

                                                    Szymon Bieńkowski

-6-



Rozmaitości
klasy trzeciej

 W Sandomierzu

       W dniach 4-6 czerwca klasy druga i trzecia uczestniczyły  

w wycieczce do Sandomierza. Oto wrażenia uczniów klasy trzeciej.

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

W  poniedziałek  wraz  z  moją  klasą  wybraliśmy  się  na 

trzydniową  wycieczkę  do  Sandomierza.  Zwiedzaliśmy  wiele 

ciekawych  miejsc,  między  innymi  rynek  w  Sandomierzu,  Bramę 

Opatowską,  Ucho  Igielne  oraz  Wąwóz  Królowej  Jadwigi.  Po 

całodziennych  wycieczkach  odpoczywaliśmy  w  pokojach 

w towarzystwie klasowych przyjaciół.  Wszystko co dobre szybko się 

kończy,  więc  nadszedł  czas  powrotu  do  domu.  Zmęczeni,  ale 

szczęśliwi  wróciliśmy do Jaworzna.

       Karol 

W  czerwcu  ja  i  moja  klasa  pojechaliśmy  na  trzydniową 

wycieczkę do Sandomierza. Była to nasza pierwsza wycieczka poza 

domem. Trochę się martwiłem, ale było fajnie. 

Pierwszego dnia spotkaliśmy się przy szkole o 6.00 rano. Po 

pożegnaniu  z  rodzicami  pojechaliśmy  autokarem  do  Sandomierza. 

Droga była długa. Zatrzymaliśmy się przy dużym krzyżu, o którym 

opowiadała  pani  przewodnik,  potem  pojechaliśmy  do  miasta  i 

zwiedzaliśmy rynek. Największe wrażenie zrobił na mnie duży krzyż.
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Drugiego  dnia  po  śniadaniu  pojechaliśmy  do  zoo,  a  następnie  do 

wesołego miasteczka w Bałtowie. Trzeciego dnia zwiedzaliśmy trzy 

zamki. 

Po  tak  ciekawej  i  męczącej  wycieczce  poszliśmy  na  pizzę. 

Podsumowując,  to  była  fajna  wycieczka,  pełna  niezapomnianych 

wrażeń, miło spędzona z koleżankami i kolegami z klasy. Chciałbym 

pojechać na jeszcze jedną taką wycieczkę.

     Dominik

Agencja informacyjna
klas starszych

Festiwal Piosenki Patriotycznej
15 maja – w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez 

Polskę  niepodległości  –  uczniowie  zaprezentowali  program 

artystyczny,  którego  motywem  przewodnim  było  przypomnienie 

o ideałach przodków, dzięki którym żyjemy  w wolnym kraju.

Uczniowie  klasy  pierwszej  pod  kierunkiem  p.  A.  Rozmus 

zatańczyli  poloneza.  Znanych,  wzruszających  pieśni  patriotycznych 

można  było  wysłuchać  w  wykonaniu  uczniów  klas  4-7,  którzy 

pracowali pod kierunkiem p. E. Gajdy-Migacz. Nie mogło zabraknąć 

zuchów, które – wspólnie z p. M. Chudzikiewicz oraz p. dyrektor – 

zaprezentowały  pieśń  „Płonie  ognisko”.  Do  wydarzeń  związanych 

z  uchwaleniem  Konstytucji  3  maja  nawiązali  w  barwnym 

przedstawieniu siódmoklasiści, których mogliśmy także zobaczyć
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w  podsumowującym  całość  krótkim  filmie  „Pan  Tadeusz”. 

Wspomniani  pracowali  pod  kierunkiem  p.  M.  Jakóbik-Głowacz. 

W  obchody  włączył  się  aktywnie  zespół  śpiewaczy  Jeziorczanki 

z MCKiS w Jaworznie.

W uroczystości uczestniczyli znamienici goście: pełnomocnik 

Prezydenta Miasta – p. Z. Mika, kierownik Referatu Kultury i Sportu 

– p.  R. Jońca,  inspektor  Wydziału  Edukacji  – p.  T.  Dudek,  ksiądz 

proboszcz  –  W.  Jarząbek,  zaprzyjaźnieni  pensjonariusze  DPS 

w  Jaworznie,  emeryci  oraz  zespół  Jeziorczanki.  W  imieniu 

zaproszonych zabrał głos p. Z. Mika, który nawiązał do treści imprezy 

i występów uczniów.

W  działania  aktywnie  włączyli  się  wszyscy  nauczyciele 

i  pracownicy  szkoły,  którzy  przygotowali  ciasta,  okolicznościowe 

kotyliony  oraz  babeczki  tak  dla  uczniów,  jak  i  gości.  Nad barwną 

dekoracją czuwała p. M. Szczepańska.

Pomysłodawcą i współautorem imprezy była dyrektor szkoły – 

p. Kinga Jędrzejek.

  Marzena Jakóbik-Głowacz

Moje hobby
Moim hobby jest gra w tenisa. Na początku nie 

byłem przekonany do tej dyscypliny. Jednak po 

kilku spotkaniach  wręcz zakochałem się  w tym 

sporcie. Gdy gram w tenisa, czuję się beztrosko.
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Pan  trener  jest  bardzo  miły.  Pod  jego  kierunkiem  nauczyłem  się 

naprawdę dużo, m. in. znam wszystkie techniki uderzenia. Niestety, 

mamy zbyt mało siły, żeby grać jak profesjonalista.

Tenis  trenowałem  przez  prawie  cztery  lata.  Teraz  zrobiłem 

sobie przerwę od tej dyscypliny sportowej, ale myślę, że jeszcze do 

niej wrócę.

Konrad Jońca, kl. VI
−

W Krakowie
7  maja  uczniowie  klas  IV-VI  –  pod  opieką  p.  S.  Kozub-

Matysik, p. M. Szczepańskiej, p. M. Jakóbik-Głowacz i p. P. Piechny 

– wybrali się na wycieczkę do Krakowa.

Pierwszym punktem programu był spektakl  Ania z Zielonego 

Wzgórza w teatrze Groteska. Uczniowie mieli przyjemność zapoznać 

się z pełną humoru, śpiewu i tańca adaptacją słynnej powieści L. M. 

Montgomery. Po wyjściu z teatru młodzież udała się w okolice rynku, 

gdzie mogła odpocząć i posilić się smakołykami. Dodajmy, że trzeba 

było  nabrać  niemało  sił,  bo  na  uczestników  wycieczki  czekała 

prawdziwa podróż w czasie… aż do średniowiecza.  A to wszystko 

dzięki wizycie w Podziemiach Rynku Głównego. Uczniowie nie tylko 

poznali  ciekawostki  związane  z  życiem  w  dawnym  Krakowie,  ale 

mogli też poczuć (również dosłownie) jego niepowtarzalny klimat.

Zmęczeni,  lecz  zadowoleni,  pełni  wrażeń  (i  zakupionych 

pamiątek) w godzinach popołudniowych wróciliśmy do Jaworzna. Już 

nie możemy się doczekać kolejnej wycieczki! 
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Wiadomości 
ekologiczne

Szkolny Przegląd Piosenki 

„Wszystkie zwierzęta małe i duże”

Obchody Dnia Ziemi  rozpoczęły się w naszej  szkole już 19 

kwietnia 2018 roku. W tym dniu młodsi uczniowie zebrali się w sali 

gimnastycznej, by tam uczestniczyć w Szkolnym Przeglądzie Piosenki 

„Wszystkie zwierzęta małe i duże”. 

Celem  konkursu  była  popularyzacja  piosenek  o  tematyce 

przyrodniczej,  ale  również  rozwijanie  talentów  wokalnych 

i  kształtowanie  umiejętności  współzawodnictwa.  Do  konkursu 

przystąpili uczniowie klas 0-4 i wychowankowie grupy przedszkolnej. 

Konkurowali  ze  sobą  w  dwóch  kategoriach  wiekowych, 

indywidualnie i zespołowo. 

Miesiąc  przygotowań zaowocował  naprawdę  udanymi 

występami. Komisja w składzie: pani dyrektor Kinga Jędrzejek oraz 

obie  organizatorki  imprezy  –  Małgorzata  Chudzikiewicz  i  Anna 

Ziętara  nie  ukrywały,  że  ocena  wystąpień  była  bardzo  trudnym 

zadaniem. Zgodnie z regulaminem konkursu każdą śpiewającą grupę 

oceniono  pod  kątem  prezentacji  na  scenie,  interpretacji  piosenki, 

zaangażowania  uczestników,  poczucia  rytmu,  walorów  głosowych 

i znajomości tekstu. Wszyscy uczestnicy zadowoleni z nagród jeszcze 

długo nucili ekologiczne piosenki.
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Szkolny Turniej Ekologiczny
27 kwietnia  klasy  V-VII  wzięły  udział  w turnieju  o  Puchar 

Mistrza Wiedzy Ekologicznej organizowanym z okazji Dnia Ziemi. 

W  dwugodzinnych  rozgrywkach  uczestniczyły  całe  zespoły 

klasowe. Każdy z uczniów zaangażowany był przynajmniej w jednym 

z siedmiu etapów:

- Gra planszowa  „Ochrona przyrody w Polsce”.

- Położenie i symbole parków narodowych.

- Krzyżówka z hasłem „Tauron Ekoenergia”.

- Gatunki chronione.

- Wywiad z przedstawicielem gatunku chronionego.

- „Kalambury” na temat zachowań na terenach chronionych.

- „Tabu” z wykorzystaniem haseł ekologicznych.

Niektóre konkurencje wymagały solidnej wiedzy o ochronie przyrody 

i ekologii. Inne z kolei zmuszały do kreatywnego działania. 

Drużyny  uczniowskie  z  różnym  powodzeniem radziły  sobie 

w kolejnych konkurencjach.  Puchar trafił  w rezultacie  do rąk klasy 

VII, która w sumie uzyskała najwięcej punktów ze wszystkich etapów. 

Na  zwycięzców  poszczególnych  rozgrywek  czekały  z  kolei  drobne 

nagrody rzeczowe.

Turniej  nie  tylko  sprawdzał  wiedzę  uczniów,  był  również 

okazją  do  wspólnej  zabawy i  sposobem na  utrwalenie  wiadomości 

ekologicznych wszystkich uczestników.

Anna Ziętara
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Kącik
humoru

Nauczyciel pyta dzieci w klasie:

- Czy wiecie dzieci, jaki ptak nie buduje gniazd?

Zgłasza się Jasio: 

- Tak! To kukułka!

- A czemu nie buduje?

- No bo mieszka w zegarach.

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

 Pani pyta dzieci, jaki zawód chciałyby wybrać.

- Lekarz, aktorka, modelka, policjant... - odpowiadają dzieci.

- A ty, Jasi,u kim chcesz zostać? - pyta pani.

- Emerytem. 

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

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta nauczycielka Jasia.

- Bo nie mogę się obudzić na czas...

- Nie masz budzika?

- Mam, ale on dzwoni wtedy, gdy śpię.

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

Mamo, ile jest w tubce pasty do zębów ?

- Nie mam pojęcia, synku.

- A ja wiem! Od telewizora do kanapy!
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Kącik
muzyczny

Kabaret OT.TO „Wakacje”

Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram:
szóstki i piątki, i jedynki nieraz.
Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty,
Lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw,
że jeszcze tylko
Wrzesień, październik, listopad,
grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, 
maj, czerwiec
i...

Ref.: Wakacje, znów będą wakacje,
Na pewno mam rację wakacje będą 
znów!

Chodzę do szkoły tydzień za tygodniem,
Często jest mi dobrze, czasem 
niewygodnie...
Niewygodnie wtedy, gdy się nauczyć 
trzeba,
Lecz ciągle po głowie mi chodzi taki temat,
że jeszcze tylko listopad, grudzień, styczeń, 
luty, marzec
Kwiecień, maj, czerwiec
i...

Ref.: Wakacje, znów będą wakacje,
Na pewno mam rację wakacje będą 
znów!

Chodzę do szkoły miesiąc za miesiącem.
Zaraz będą święta, a w święta jest mi 
dobrze.
Potem już półrocze - stopnie każdy widzi.
No więc czemu tata chodzi i się dziwi,
że jeszcze tylko styczeń, luty, marzec, 
kwiecień, maj, czerwiec
i...

Ref.: Wakacje, znów będą wakacje,
Na pewno mam rację wakacje będą 
znów! 

Chodzę do szkoły i chodzę z Agatą,
Wiosna już przyszła, nie ma rady na to...
Uczyć mi się nie chce, no, ale się 
przymuszam.
Po głowie chodzi myśl, która ciągle mnie 
wzrusza
że jeszcze tylko kwiecień, maj, czerwiec
i...

Ref.: Wakacje, znów będą wakacje,
Na pewno mam rację wakacje będą 
znów!

Chodzę do szkoły, bo każdy gdzieś chodzi -
starsi do pracy, a do szkoły młodzi.
Często jest mi dobrze, a czasem 
niewygodnie...
Wciąż ta myśl, nie mogę się uwolnić od 
niej,
że jeszcze tylko maj, czerwiec
i...

Ref.: Wakacje, znów będą wakacje,
Na pewno mam rację wakacje będą 
znów!

Chodzę do szkoły, koniec roku za pasem.
Stopnie na cenzurze, tata czeka z pasem.. .
I róbta co chceta, ale najpierw pomyślta.
Już koniec nauki, błąka mi się myśl ta,
że jeszcze tylko No co? nic już nie zostało? 
To znaczy...

Ref.: Wakacje, znowu są wakacje.
Na pewno mam rację wakacje znowu 
są.
Wakacje, znowu są wakacje.
Na pewno mam rację wakacje znowu 
są.

I koniec wakacji i śpiewamy od nowa.

Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram,
Szóstki i piątki, i jedynki nieraz... itd, itp, 
itd,itp,itd,itp, itd, itp,itd,itp... 
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Komunikaty i ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy Uczniów i ich Rodziców na uroczyste 

zakończenie roku szkolnego, które odbędzie się w piątek, 22 czerwca.

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

Z  okazji  zbliżających  się  wakacji  życzymy  wszystkim 

Wychowankom  beztroskiego,  radosnego,  aktywnego,  a  przede 

wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Bawcie się dobrze!

ABC BEZPIECZNYCH WAKACJI

1. Nad wodą:

• korzystaj tylko ze strzeżonych kąpielisk,

• po  dłuższym  opalaniu  wchodź  do  zbiornika  powoli,  by 

zapobiec szokowi termicznemu,

• nie skacz na główkę przed zbadaniem dna zbiornika.

2. W górach:

• dostosuj wyprawę do możliwości wszystkich  jej uczestników,

• przed wycieczką sprawdź prognozę pogody,

• zabierz niezbędny ekwipunek (odpowiednie obuwie, apteczkę, 

telefon z naładowaną baterią).

3. W mieście:

• pamiętaj o zasadach poruszania się na drodze,

• uprawiaj sport z rozsądkiem,

• nie rozmawiaj z nieznajomymi.

Redakcja
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ZAGADKI DLA 

NAJMŁODSZYCH

Miliony ich w polu 

letni wiatr kolebie. 

Gdy dojrzeją, będzie ziarno, 

z ziarna chleb dla ciebie. 

 

Jest szufelka, jest wiaderko

 i wilgotny piasek.

Co też z tego można zrobić? 

Czy nie wiecie czasem? 

Jaki to miesiąc zamyka szkoły 

i daje dzieciom urlop wesoły? 

Kiedy błyska, kiedy ulewa,

 kiedy wicher łamie drzewa, 

to już znak, że idzie duża, 

wielka, groźna, straszna… 

-16- 
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