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Zima lubi dzieci najbardziej na świecie,
dorośli mi mówią: „Nie wierzę”.

Dzieci roześmiane stawiają bałwana,
dorośli stawiają kołnierze. 

(Zima lubi dzieci)

Refrenem tego popularnego niegdyś (tak, tak, Drogie Dzieci - 

zapytajcie Rodziców) szlagieru* Anny Jurksztowicz rozpoczynamy 

najnowszy, jesienno-zimowy numer naszej gazetki. 

Pogoda, niestety, nie dopisuje i zamiast białego puchu z nieba 

leci deszcz, ale i w tym doszukujemy się pozytywów. Mamy bowiem 

nadzieję, że szaruga za oknem zachęci Was do pozostania w domach 

i lektury najnowszej „Pchełki”. A w niej relacjonujemy najciekawsze 

szkolne wydarzenia i chwalimy się sukcesami naszych uczniów.

No  to  -  w  oczekiwaniu  na  prawdziwą  zimę  i  możliwość 

lepienia bałwanów - życzymy miłej lektury!

Redakcja
*szlagier – modna piosenka
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Klasa pierwsza 
przedstawia

Świąteczne spotkanie z książką

19  grudnia  klasę  I  odwiedziła  pani  Ania  Sobula  z  Biblioteki 

Miejskiej,  która  wprowadziła  nas  w  przedświąteczny  nastrój.  Na 

początku zaprezentowała zwyczaje i  tradycje bożonarodzeniowe nie 

tylko w Polsce, ale i w innych krajach. Potem pani Ania przeczytała 

nam  ciekawą  opowieść  świąteczną.  Następnie  każdy  z  uczniów 

wykonał świątecznego aniołka na patyczku. Wszyscy byli zachwyceni 

swoimi  pracami.  Na zakończenie  spotkania  zrobiliśmy pamiątkowe 

zdjęcie z p. Anią i z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie.
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Spotkanie wigilijne w klasie

W piątek w naszej klasie odbyła 

się  wigilia.  Wszyscy  w  odświętnych 

strojach  przygotowaliśmy  stół  wigilijny 

udekorowany  świątecznymi  serwetkami 

oraz  stroikiem.  Na  początku  wszyscy 

podzieliliśmy  się  opłatkiem,  składając 

sobie życzenia. Następnie częstowaliśmy 

się  pysznymi  wypiekami  naszych  rodziców  i  mandarynkami.  Po 

poczęstunku wspólnie  śpiewaliśmy kolędy.  Potem wraz  z  uczniami 

całej naszej szkoły udaliśmy się na szkolne jasełka.

Marzena Bieńkowska
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Z życia 
klasy drugiej

Pchła Szachrajka
7  grudnia  2018  r.  o  godz.  10.00  przedszkolaki  i  uczniowie 

Szkoły Podstawowej nr 19 uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym 

w  klubie  Kasztan.  Mikołajkowy  spektakl  dla  dzieci,  oparty  na 

motywach  bajki Pchła  Szachrajka  autorstwa Jana Brzechwy,  został 

zaprezentowany przez zespół teatralny klubu Niko. 

Pchła  Szachrajka  to  kolorowe  widowisko  dla  najmłodszych 

widzów,  w czasie  którego dzieci  odbyły  wspaniałą  podróż  z  małą, 

krnąbrną i bardzo psotną Pchełką. Pomysłowa scenografia przeniosła 

widzów  do  kolejnych  miejsc,  jakie  odwiedza  bohaterka.  Barwna 

scenografia,  wartka  gra  aktorska  sprawiły,  że  widzowie  bawili  się 

fantastycznie.  Odwiedzając  kolejne  miejsca,  bohaterka  przemierza 

lądy  i  morza,  by  dostarczyć  dzieciom  wiele  emocji,  a  także 

niezliczonych powodów do śmiechu. Barwne przedstawienie i żywa 

gra aktorów sprawiły,  że najmłodsi  widzowie pokochali  teatr   oraz 

zapoznali  się  z  najlepszą  literaturą  dziecięcą.

Na zakończenie  spektaklu  dzieci  otrzymały  od  Mikołaja  upominki: 

opaskę –  świecące rogi renifera i słodycze.

Przedszkolaki i uczniowie powrócili do szkoły pełni głębokich 

przeżyć. Chętnie podzielą się wrażeniami ze spektaklu i spotkaniem 

ze św. Mikołajem ze szkolnymi kolegami i koleżankami.

Anna Rozmus
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Rozmaitości
klasy trzeciej 

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym

Z przyjemnością informujemy, że klasa III zdobyła wyróżnienie  

w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym „Szkolne Przygody Gangu  

Słodziaków”.  Zadaniem  uczniów  było  stworzenie  własnych  historii  

dotyczących  dalszych  przygodach  Gangu  Słodziaków  i  ich  

zilustrowanie. 

Poniżej  zamieszczamy  jedno  z  opowiadań,  którego  autorem  

jest Maksymilian Ryczek.

Bóbr Borys i skarb kapitana Patryka

Pewnego  słonecznego  dnia  nad  srebrzystym  jeziorem opalał 

się bóbr Borys, kiedy nagle zobaczył zbliżającą się skocznym krokiem 

żabę Żanetę. Z obawy przed jej koncertem dał nura do wody, mając 

nadzieję, że go nie zauważy. 

Pływał  już  z  godzinę,  kiedy  niespodziewanie  uderzył  o  coś 

ogonem. Postanowił sprawdzić, co to takiego i wyciągnął tajemniczy 

przedmiot na brzeg. Niecałe trzy minuty później wszyscy mieszkańcy 

polany stali przed niedużą skrzynką. Kiedy Borys otworzył skrzynkę, 

wyciągnął z niej tajemniczą książkę. Wtedy z tyłu wyszła sowa Zosia 

i zaczęła czytać: „Gdzieś na tej polanie jest ukryty wspaniały skarb, 

idź  za  wskazówkami,  a  go  znajdziesz.  Pierwsza  wskazówka  jest 

w skrzyni”.

Wtedy Borys wyjął ze skrzynki karteczkę z napisem: ,,Na
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najwyższym  drzewie  jest  dziupla,  w  niej  znajdziecie  następną 

wskazówkę”. Zwierzęta zastanawiały się, które drzewo jest najwyższe 

i  zgodnie  stwierdziły,  że  jest  to  drzewo,  w  którym  mieszka  sowa 

Zosia.  Wszystkie  zwierzęta  szybko  pobiegły  pod  dąb,  który  był 

mieszkaniem sowy. Wtedy Zosia powiedziała: „Rzeczywiście na tym 

drzewie jest jeszcze jedna dziupla, ale jest tak wysoko, że wybrałam 

tę,  w  której  teraz  mieszkam.”  Chwilę  później  sowa  pofrunęła  na 

czubek drzewa do dziupli, wróciła na dół i przeczytała przyjaciołom 

drugą  karteczkę:  „Las  posprzątajcie,  a  wskazówkę  znajdziecie”. 

Mieszkańcy  lasu  zabrali  się  ochoczo  do  jego  sprzątania. 

W  trakcie  robienia  porządków  jeż  Jerzyk  zaczął  się 

zastanawiać,  jaki  skarb  znajdą.  Ryś  Rysio  powiedział,  że  chciałby, 

żeby skarb krył złoto, zając Zuzia marzyła o tkaninach na fartuszek, 

zaś  lis  Lucek o bilecie  na koncert  zespołu skowronka.  W pewnym 

momencie pod stertą uschniętych liści w zagajniku zwierzęta znalazły 

kolejną  wskazówkę.  Na  kartce  napisane  było:  „Udajcie  się  do 

najstarszego  mieszkańca  lasu  i  zapytajcie  o  następną  wskazówkę”. 

Zwierzęta  się  zdziwiły  i  jeż  Jerzyk  powiedział:  „Najstarszym 

mieszkańcem lasu był niedźwiedź Leon, ale on się przeprowadził do 

lasu za górą”. Mimo wszystko zwierzęta postanowiły pójść do jego 

gawry. Na miejscu okazało się, że jaskinia nie jest pusta, zamieszkał 

w  niej  wnuk  Leona  –  niedźwiedź  Niuniek.  Zwierzęta  nieśmiało 

weszły do środka i ładnie się przywitały z nowym mieszkańcem lasu. 

Po chwili rozmowy jeż Jerzyk zapytał go, czy wie coś na temat jakiejś 

wiadomości. Wtedy Niuniek powiedział: „Dziadek Leon zostawił dla
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Was kopertę z wiadomością”. 

Sowa  przeczytała  kartkę:  „Teraz  do  skarbu  jest  już  blisko, 

w  jaskini  wyjaśni  się  wszystko”.  Słodziaki  razem  z  Niuńkiem 

zdziwiły  się  bardzo  przeczytaną  wiadomością  i  postanowiły  pójść 

dalej  w  głąb  gawry.  W środku  było  zimno,  więc  zajęczyca  Zuzia 

powyjmowała ze swojego fartuszka szaliki dla wszystkich i zwierzęta 

ruszyły  dalej.  Po  przejściu  przez  długi,  ciemny  korytarz  lis Lucek 

zauważył,  że  na  końcu  znajduje  się  rozwidlenie,  a  pomiędzy 

kamieniami  wetknięta  jest  karteczka,  na której znajdował się napis: 

„Idź w …” i rebus.  Słodziaki domyśliły się, że rozwiązaniem rebusu 

będzie:  „Idź w lewo”. Jak pomyślały,  tak zrobiły.  Nagle ryś  Rysio 

krzyknął: „Skrzynia!!!”. Kilka sekund później przyjaciele stali przed 

ogromną  skrzynią  i  jeden  przez  drugiego  zgadywali,  co  może  być 

wewnątrz skrzyni. Nagle Zosia powiedziała: ,,Zamiast się kłócić, co 

jest  w  skrzyni,  moglibyśmy  ją  otworzyć”.  Wspólnymi  siłami 

wszystkie zwierzęta otworzyły pokrywę skrzyni. Na wierzchu leżała 

kartka z napisem „Brawo, doskonale współpracowaliście. W nagrodę 

cała zawartość skrzyni jest Wasza.  Za to, że uporządkowaliście las, 

nie musicie się już martwić o zapasy na zimę”. 

Słodziaki ze zdumieniem odkryły, że skrzynia wypełniona jest 

żołędziami,  orzechami,  szyszkami,  jabłkami  i  słoniną.  Uradowani 

przyjaciele stwierdzili, że nie tylko zyskali zapasy na zimę, ale także 

nowego przyjaciela. 

Maksymilian Ryczek
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Agencja informacyjna 
klas starszych

Dla Niepodległej
11  listopada  2018  roku  cała  Polska  świętowała  stulecie 

odzyskania  przez  Polskę  niepodległości.  Nasza  placówka  również 

włączyła się w obchody tej zacnej rocznicy. I choć pierwotnie szkolna 

akcja miała nosić tytuł „Tydzień dla Niepodległej”, jej zadania objęły 

znacznie dłuższy czas.

Jednym  z  aspektów  działań  było  zmotywowanie 

wychowanków do wzięcia  udziału  w szkolnych  konkursach,  a  tym 

samym zachęcenie ich do samodzielnego poszerzenia wiedzy w wielu 

aspektach  z  zakresu  historii  Polski.  I  tak  nasi  uczniowie  zarówno 

rozwiązywali  testy  wiedzy,  jak  i  śpiewali  oraz  wykonywali  prace 

artystyczne.  Wychowankowie  bardzo  chętnie  wzięli  udział  we 

wszystkich  zmaganiach,  a  najlepsi  zostali  uhonorowani  dyplomami 

oraz nagrodami ufundowanymi przez Radę Rodziców.

Nie zapomnieliśmy też o bohaterach,  którzy przelewali krew 

za  wolność  naszego  kraju.  Wielokrotnie  odwiedzaliśmy  pomnik 

znajdujący  się  w  pobliskim  lesie  upamiętniający  partyzantów 

zamordowanych  przez  hitlerowców.  Nie  zabrakło  nas  również  na 

uroczystościach  miejskich,  jakie miały miejsce 11 listopada.  Poczet 

sztandarowy  złożony  z  uczniów  kl.  VII  i  VIII  pod  opieką  p.  K. 

Załuskiej reprezentował naszą szkołę podczas uroczystej mszy świętej 

i złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości w centrum miasta.
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Na  zajęciach  szkolnych  i  przedszkolnych  nauczyciele 

zapoznawali wychowanków z historią naszego kraju. Przedszkolacy i 

uczniowie  klas  I-IV  słuchali  polskich  legend,  a  starsi  –  utworów 

polskich  noblistów.  Klasy  IV-VI,  pod  kierunkiem  wychowawców, 

przygotowały  w  swoich  salach  i  na  korytarzu  ścienne  gazetki 

okolicznościowe. Członkowie społeczności szkolnej wykonywali – na 

lekcjach oraz w domu – kotyliony z papieru, które następnie przypięli 

do białych koszul: 9 listopada (w piątek), kiedy to dokładnie o godz. 

11:11 razem z uczniami z całego kraju wzięli udział w jednoczesnym 

wykonaniu  polskiego  hymnu  narodowego  oraz  13  listopada  (we 

wtorek)  podczas  szkolnej  akademii,  która  była  zwieńczeniem 

wszystkich szkolnych działań.

Wtorkowa  uroczystość,  która  zgromadziła  w  sali 

gimnastycznej  całą  szkolną  społeczność,  rozpoczęła  się  tańcem 

przedszkolaków  przygotowanym  pod  kierunkiem  nauczycieli 

oddziałów przedszkolnych. Następnie ósmoklasiści i uczennica klasy 

szóstej  zaprezentowali  program  artystyczny  „Lata  dwudzieste,  lata 

trzydzieste”,  który  przygotowali  pod  kierunkiem  p.  M.  Jakóbik-

Głowacz. Nie zabrakło pokazu strojów z epoki, piosenek, skeczy  oraz 

krótkich anegdot.

Na  koniec  akademii  głos  zabrała  p.  dyrektor  K.  Jędrzejek, 

która  podziękowała  wszystkim  wychowankom  i  nauczycielom  za 

ogromne  zaangażowanie  w  dobiegającą  końca  szkolną  akcję  oraz 

wyraziła  wielką  dumę  z  patriotycznej  postawy  zarówno  tych 

najmłodszych, jak i najstarszych uczniów „19”.
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Pod pomnikiem w Jeziorkach

Podczas uroczystości miejskich
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W Fabryce Bombek
3 grudnia uczniowie klas II, III i IV wybrali się na wycieczkę 

do Fabryki Bombek, która znajduje się w Miechowie.

Najpierw  pani  przewodniczka  opowiedziała  nam,  jak 

powstają  te  ozdoby  choinkowe.  Następnie  zobaczyliśmy,  jak 

pracownik fabryki  wlewał specjalny płyn  do przezroczystej  bańki, 

zaś potem zanurzał  ozdobę w gorącej wodzie.  Po chwili  wyciągał 

gotową  srebrną  bombkę.  Później  sami  malowaliśmy  swoje  bańki, 

które  były  bardzo  delikatne.  Mnie  najbardziej  podobało  się 

srebrzenie. Wszyscy zabraliśmy własnoręcznie wykonane ozdoby do 

domu  na  pamiątkę.  Na  koniec  poszliśmy  do  sklepu  z  gotowymi 

bańkami.  Była  tam  olbrzymia  kolejka.  Każdy  z  nas  mógł  kupić 

ręcznie zrobioną w tej fabryce bombkę.

Wycieczka mi się podobała. Chciałbym kiedyś tam wrócić.

Jakub Cichoń, kl. IV

Tuż przed pracą
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Królowa Śniegu na deskach MOKSiR-u 
       18 grudnia wychowankowie klas IV, V i VII wybrali  się do 

Miejskiego  Ośrodka  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  w Chrzanowie  na 

przedstawienie „Królowa Śniegu”. Nie był to jednak typowy spektakl 

teatralny, lecz widowisko taneczno-akrobatyczne.

Młodzi adepci szkoły tańca wprowadzili nas w magiczny świat 

baśni o Kaju i Gerdzie, którzy - miotając się między dobrem i złem - 

szukają tego, co w życiu jest najważniejsze. Przez sześćdziesiąt minut 

z zapartym tchem podziwialiśmy wspaniałą i sugestywną interpretację 

baśni  Andersena,  ale  też  niesamowite  pokazy  tańca  i  akrobatyki 

artystycznej. W spektaklu dojrzeliśmy tak klasyczne elementy baletu, 

jak  i nowoczesne elementy pole dance.
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Była to też dla nas wspaniała okazja, by zobaczyć w pełnej 

krasie na deskach teatralnych wychowanki „19” - Liwię i Nadię 

Pieczary.  Dziewczynki  wspaniale  zaprezentowały  się  w  swoich 

rolach  i  z  przyjemnością  mogliśmy  je  oklaskiwać,  a  po  spektaklu 

osobiście złożyć gratulacje. 

Komunikaty 
i ogłoszenia 

25  października  w  Szkole  Podstawowej  nr  3  w  Jaworznie 

odbył  się  MIEJSKI  KONKURS  HISTORYCZNO-

POLONISTYCZNY „Kto ojczyźnie swojej służy, sam sobie służy”, 

nad  którym  honorowy  patronat  objął  PREZYDENT  MIASTA 

JAWORZNA.  Naszą  szkołę  reprezentował  uczeń  klasy  VIII  – 

Aleksander Jóźwik,  który  sięgnął  po  laur  zwycięstwa. Uroczyste 

wręczenie nagród miało miejsce 9 listopada w Klubie Relax podczas 

uroczystej  akademii  z  okazji  100.  rocznicy  odzyskania 

niepodległości.  Gratulujemy  raz  jeszcze! 

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

Uczennica klasy II Katarzyna Ślęzak zwyciężyła w grupie 

wiekowej klas I-III w MIEJSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM 

dla  szkół  podstawowych  „Polska  w  baśni  i  legendzie” 

zorganizowanym  przez  Szkołę  Podstawową  nr  5. Wykonała  ona 

utrzymaną w barwnych i ciekawych kolorach, różnorodną techniką, 

postać Bazyliszka. Na pamiątkę uczestnictwa w konkursie otrzymała 

dyplom oraz nagrodę – przybory szkolne i ciekawą książkę. 
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ZAGADKI DLA NAJMŁODSZYCH
Gdy spadnie po raz pierwszy, 

świat robi się bielszy. 

Wyciągamy narty, sanki, 

dzieci lepić chcą bałwanki. 

Ze śniegu zrobiony, kapelusz na głowie. 

Zgadnij, kto to taki. Ja wiem, lecz nie powiem! 

Nie mają kół, 

a zjadą w dół 

po śniegu białym - 

torze wspaniałym! 
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