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WIADOMOŚCI PRZEDSZKOLNE

Rewia na lodzie

27  kwietnia  przedszkolaki  uczestniczyły  w  widowisku

Moskiewskiej  Rewii  na  lodzie  pt.  Królowa  Śniegu  opartej  na

motywach  baśni  autorstwa  H.  Ch.  Andersena.  Uwagę  dzieci

przyciągnęły  wspaniałe  kostiumy.  Występ  uzupełniała  oryginalna

muzyka, choreografia pełna popisów zawierających trudne elementy

jazdy figurowej na lodzie – bogata warstwa scenograficzna, a także

dekoracje, światła oraz efekty pirotechniczne.

Zdjęcia na str. 6 

KLASA I

Wyprawa do „Osikowej Doliny”

17  kwietnia  2018r.  uczniowie  klasy  I,  II  i  V naszej  szkoły
zawitało do niepozornej „Osikowej Doliny” w Koziegłowach.
Na  początku  dzieci  wysłuchały  historii  o  osice,  a  następnie
uczestniczyły w warsztatach plastycznych. Dlaczego to miejsce cieszy
się taką popularnością?

Osikowa  Dolina”  od  zawsze  była  częścią  Jury,  niezwykłą
i odmienną. Jej mieszkańcy od XIX wieku wykorzystywali naturalne
zasoby osikowego drewna, z jego niedoskonałości i miękkości uczynili
sztukę! Siłą męskich rąk powstawało łyko, z którego kobiece dłonie
wyczarowywały piękne kwiaty, kapelusze, maty, zabawki i dekoracje.
Tu kontynuowana jest XIX wieczna tradycja. Narzędzia i technologia
pozostały niezmienne, ale surowiec choć wydaje się delikatny, kruchy
jest  trwały  a  także  mocny  co  daje  ogromne  możliwości.  Dlatego
kontynuatorzy  poszukują  nowych  form  i  podejmują  ciekawe
wyzwania,  przełamując  bariery,  czego  najlepszym  przykładem  jest
uszyty przez nich największy na świecie kapelusz z osiki wpisany do
Księgi  Rekordów  Guinnessa.  Wszystkie  wyroby  wykonane  ręcznie
z drewna osikowego są naturalne i ekologiczne. Technologia polega na
ręcznym  struganiu  odpowiednimi  heblami  drewna  osikowego  na
bardzo cienkie łyko (wióry) o grubości od 0,15 do 0,4 mm. Z nich
następnie  wycinane,  wyplatane  i  formowane  są  poszczególne
elementy, później wyroby i kompozycje. Cała reszta to precyzja ręki
cieśli, zręczność palców i magia wyobraźni. 
Każde dziecko odwiedzające „Osikową Dolinę” mogło samodzielnie
wykonać dwie ozdoby: serduszko i koszyczek, spróbować smacznych
maślanych ciasteczek oraz kupić prezenty dla najbliższych.

Następnie  dzieci  wraz  z  opiekunami  udały  się  do  ogrodu.
Czekając na pieczone kiełbaski biegały w blasku wiosennego słońca,
grały w piłkę, bawiły się z pieskiem właścicieli.  Na koniec, gdy już
kiełbaski  się  upiekły  dzieci  zjadły  je  ze  smacznym  chlebkiem,
bułeczkami, keczupem i ogórkiem.

Wyjazd był  bardzo udany,  a  dzieci  poszerzyły swoją wiedzę
i umiejętności.

Zdjęcia na str.7



Z życia
klasy drugiej

„Kto podróżuje, ten dwa razy żyje”
Ten cytat, autorstwa Hansa Christiana Andersena,

towarzyszył drugoklasistom, którzy uczestniczyli tej wiosny
w kilku wycieczkach i wyjazdach turystycznych. Oto relacje

z ich przebiegu. 

Rajd na Korzeniec

7  kwietnia  2018  r.  To  był  piękny,  słoneczny  dzień.  Wprost
idealny na nasz kolejny pieszy rajd.  Tym razem wybraliśmy się  na
wzgórze  Korzeniec.  Rajd  rozpoczęliśmy  na  Cezarówce  Górnej
i  wyruszyliśmy  w  stronę  wzgórza.  Po  drodze  mijaliśmy  Wioskę
Indiańską,  gdzie  mieliśmy  przerwę  na  odpoczynek.  Następnie
dotarliśmy  do  wzgórza  Korzeniec,  które  leży  na  wysokości  318m
n.p.m. Jego największą atrakcją jest wieża ochrony przeciwpożarowej.
Na wieżę wychodziliśmy pięcioosobowymi grupkami. Po pokonaniu
ponad stu schodów mogliśmy podziwiać piękny widok na las bukowy i
panoramę  Jaworzna.  Tradycyjnie  rajd  zakończył  się  ogniskiem  z
kiełbaskami.  Pani  Renia  i  nasze  mamy zachwycały  się  niebieskimi
przylaszczkami,  których  było  naprawdę  dużo.  Pamiętaliśmy
oczywiście, że te kwiatki są pod ochroną. Natomiast my, pod okiem
pana leśniczego Piotra Worwy, przyglądaliśmy się jaszczurkom, które
wygrzewały się na słońcu. To by jak zwykle bardzo udany rajd. 

                                                                        Sławek Zelech

Rewia na lodzie - przedszkolacy



Osikowa Dolina

Wycieczka do Muzeum Pożarnictwa

10 kwietnia klasy I, II i III udały się do Centralnego Muzeum
Pożarnictwa w Mysłowicach. Celem wycieczki było poznanie tradycji
związanych  z  pożarnictwem. Na  miejscu  dowiedzieliśmy  się,  że
zwiedzane przez nas  Muzeum Pożarnictwa należy do najstarszych w
kraju,  powstało  już  w  1975  roku.  Na  wystawach  w  muzeum
podziwialiśmy  używany  kiedyś  sprzęt.  Zobaczyliśmy,  jak  dawniej
wyglądały pojazdy straży pożarnej, mundury i rozbudowaną kolekcję
pamiątek związanych z pożarnictwem i sprzęt gaśniczy. Usłyszeliśmy
mnóstwo ciekawostek  o  znajdujących  się  tam  eksponatach,
niespotykanych już dziś w codziennym użytkowaniu. Wysłuchaliśmy
również opowieści o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy
strażaka. Oglądaliśmy wystawę poświęconą zasłużonym dla polskiego
pożarnictwa  strażakom  oraz  zdjęcia  śląskich  straży  pożarnych.
Dowiedzieliśmy  się  także,  jak  należy  zachować  się  w  sytuacji
zagrożenia pożaru oraz do kogo zwrócić się o pomoc.

Zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły. 

                                                                      Kamil Kubiak

Rajd na Pustynię Błędowską

W sobotę, 28 kwietnia, wybraliśmy się razem z rodzicami na
wycieczkę  na  Pustynię  Błędowską.  Rajd  zaczęliśmy  od  punktu
widokowego Czubatka, skąd było widać całą pustynię oraz otaczające
ją lasy. Potem pani przewodnik opowiedziała nam legendę o tym, jak
powstała  Pustynia  Błędowska.  Następnie  pani  przewodnik
zaprowadziła nas do lasu i po chwili chodzenia weszliśmy na stromą
górkę,  gdzie  okazało  się,  że  znowu  byliśmy  przed  bramką  punktu



widokowego, z którego wyszliśmy do lasu. Musieliśmy więc wrócić
się, potem dotarliśmy do stromego zejścia w dół. Po krótkim spacerze
w lesie wyszliśmy na pustynię, po której żółtym szlakiem po piasku
doszliśmy aż do kolejnego punktu widokowego "Róża wiatrów", gdzie
mieliśmy krótką przerwę. Potem znowu zaczęliśmy iść przez pustynię
i  następnie  zatrzymaliśmy  się  przy  jeziorze.  Po  kolejnej  przerwie
udaliśmy się do autokaru. Zanim wsiedliśmy, pani przewodnik rozdała
nam pamiątkowe foldery. Po kilku minutach trasy zatrzymaliśmy się
przy  kolejnym  punkcie  widokowym  w  Chechle,  gdzie  widzieliśmy
pustynię  z  drugiej  strony.  Podczas  drogi  do  Jaworzna  widzieliśmy
dużo  ciekawych  rzeczy.  Po  przyjeździe  trochę  się  przeszliśmy
i zatrzymaliśmy  się  przy  lesie,  gdzie  rozpaliliśmy  ognisko.  Jak
skończyliśmy jeść kiełbaski, mieliśmy trochę czasu na zabawę. Nim
zauważyliśmy, musieliśmy się rozejść do domów. Mimo że zmęczeni,
byliśmy  bardzo  zadowoleni  z  kolejnego  rajdu  wymyślonego  przez
naszą Panią. Wycieczka bardzo się udała.

                                                              Maks Ryczek 

Agencja informacyjna 
klas starszych

Dyskusyjny klub książki
23 marca (w piątek) wziąłem udział – wraz z kolegami z klasy

– w pierwszym ze spotkań dyskusyjnego klubu książki. Odbywają się

one w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie mieszczącej się

w naszej szkole, a prowadzi je pani A. Sobula. 

Podczas  spotkania  omawialiśmy  problematykę  książki

„Nieznajoma  z  internetu”,  którą  należało  wcześniej  przeczytać.

Powieść ta opowiada o bardzo marudnej dziewczynie.  Nie lubi ona

psów, kłóci się z mamą i ma wiele problemów. Pod wpływem nowej

znajomości z Marylką, główna bohaterka jednak zmienia się.

Po wykonaniu kilku zadań związanych z treścią książki można

było wygrać notes. Miałem szczęście, bo udało mi się go zdobyć. Na

uczestników  spotkania  czekał  też  mały  poczęstunek  –  talarki,

czekolada z nadzieniem truskawkowym i sok jabłkowy.

Mam nadzieję, że kolejne zajęcia dyskusyjnego klubu książki

będą równie ciekawe i przyjemne.

Konrad Jońca, kl. VI

Mój zwierzak

Iran to przybłęda, którego znalazłam pod naszą szkołą. Obecnie

mieszka u mojej cioci w Jeziorkach. Nie wiemy, skąd przybył i kto

zostawił go na parkingu pod szkołą.

Iran nie jest rasowym psem. Ma około jednego roku. Budową

przypomina charta. Jest dość wysoki i chudy. Ma długie nogi. Cechuje

się dużą ilością szorstkiej sierści. Jego ogon jest rudoczarny, tułów –

ciemnoszary, a brzuch – jasnozłoty. Pies ma pysk nieco wysunięty do



przodu  i  brązowe  oczy,  dookoła  których  widnieją  ciemne  kręgi

przypominające oprawki okularów. Na końcach dużych uszu sterczą

mu frędzelki – jak u lisa. 

Iran jest  bardzo niesfornym psiakiem. To żywiołowy kundel.

Sprawia dość dużo problemów – łapie za buty lub rękawy, próbując je

odgryźć. Jest strachliwy. Boi się aut, mężczyzn i nowych przedmiotów.

Nie  ufa  nowym  osobom.  Jest  przywiązany  tylko  do  swojej  pani.

Cechuje go jednak mądrość. Szybko uczy się komend typu: „Siad!”

czy  „Leżeć!”.  Ulubioną  zabawką  psiaka  jest  jadalna  kość,  którą

uwielbia  obgryzać.  Trzy  razy  dziennie  chodzi  na  spacery,  podczas

których może się wyszaleć. Biega po całym podwórku, ale naprawdę

trudno go zmęczyć. Bardzo lubi psocić.

Iran to słodki, ale trudny do opanowania kundel. Myślę, że to

pies na medal. Uważam, że ma tyle samo zalet co wad, które czynią go

wyjątkowym i kochanym przyjacielem.

Nadia Pieczara, kl. VI

Uśmiechnij
się!

Nauczyciel pyta dzieci w klasie: 
- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd?
- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka!
- Nauczyciel: A czemu nie buduje?
- Jasio: No bo mieszka w zegarach. 

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.

- Nauczyciel polecił uczniom napisać wypracowanie na temat: "Jak 
trzeba się uczyć?".
Jasio napisał: 
- "Im więcej się człowiek uczy, tym więcej umie.
- Im więcej umie, tym więcej zapomina.
- Im więcej zapomina, tym mniej umie.
- Im mniej umie, tym mniej zapomina. Więc po co się uczyć?!".

- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny do szkoły i pani go 
wysłała do domu!
- I co pomogło?
- Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna.

Mama pyta się Jasia:
- Jasiu, jaki przedmiot w szkole najbardziej lubisz?
- Dzwonek, mamo.
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