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WIADOMOŚCI  PRZEDSZKOLNE

WYCIECZKA DO PIEKARNI

23 października 2019 r. obie grupy przedszkolne udały się na 

wycieczkę do pobliskiej piekarni, aby poznać etapy produkcji chleba.

Na miejscu przywitała nas właścicielka piekarni - pani Urszula 

-  prywatnie  babcia  naszych  kolegów,  Leona  i  Czarka.  Ponieważ 

wewnątrz piekarni było bardzo gorąco, pani wskazała nam miejsce, w 

którym zostawiliśmy nasze kurtki.

Zwiedzanie  piekarni  rozpoczęliśmy  od  magazynu,  w  którym 

znajdowały się worki z mąką pszenną i żytnią. Później weszliśmy do 

największego  pomieszczenia  pełnego  różnego  rodzaju  maszyn  do 

wyrobu ciasta chlebowego. Dowiedzieliśmy się, że mąka, woda, sól, 

drożdże  i  zakwas  to  podstawowe  składniki  każdego  chleba.  Pani 

Urszula,  demonstrując  pracę  różnych  urządzeń,  omówiła 

poszczególne  etapy  wyrobu  ciasta  na  chleb  i  bułki.  Następnie 

oglądaliśmy ogromny,  trzykomorowy piec do wypieku chleba.  Pani 

pozwoliła  nam potrzymać  wielką  drewnianą  łopatę,  która  służy do 

wkładania  i  wykładania  chleba  z  pieca.  Mogliśmy  osobiście  się 

przekonać, że łopata jest naprawdę ciężka.

Ostatnim  punktem  zwiedzania  był  magazyn,  w  którym  układa  się 

gorące  chleby  i  bułki,  gotowe  do  sprzedaży.  Na  koniec  wycieczki 

dostaliśmy od właścicielki piekarni chrupiące bułeczki i drożdżówki.

Wycieczka do piekarni bardzo nam się podobała.

 Przedszkolacy

KLASA  1

Pasowanie na ucznia

24 października 2019 roku w naszej szkole był bardzo ważnym 

dniem  dla  najmłodszej  klasy.  W  tym  dniu  odbyła  się  uroczystość 

ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej nr 19 

im.  Mikołaja  Kopernika  w  Jaworznie.  Uczniowie  klasy pierwszej 

przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. 

Uczyli  się  dzielnie  tekstów  wierszy,  piosenek,  wytrwale  ćwiczyli 

podczas prób.

Od samego  rana  panowała  świąteczna  atmosfera  -  uczniowie  klasy 

pierwszej ubrani w świąteczny strój galowy, przepiękna dekoracja sali 

gimnastycznej.  Uroczystość  prowadziła  koleżanka  z  klasy  piątej. 

Powitała  zaproszonych  gości,  dyrektora szkoły,  nauczycieli  oraz 

rodziców  i  uczniów.  Podczas  akademii  uczniowie  klasy I 

zaprezentowali  wiedzę  i  umiejętności,  które  zdobyli  w  pierwszym 

miesiącu  nauki  w  szkole  podstawowej.  Swój  program  artystyczny 

rozpoczęli układem tanecznym z szarfami. Pierwszoklasiści wystąpili 

w  programie  artystycznym,  przygotowanym  pod  okiem  swojej 

wychowawczyni. Zaprezentowali w nim swoje umiejętności wokalne i 

recytatorskie. W dalszej części również pierwszoklasiści wykazali się 

wiedzą  dotyczącą  naszej  ojczyzny  i  znajomością  zasad,  które 

ułatwiają  prawidłowe funkcjonowanie w szkole i  grupie rówieśnicy 

oraz  znajomością  przepisów  ruchu  drogowego.  Swoją  postawą 



udowodnili,  że  są  gotowi  do  złożenia  uroczystego  ślubowania  na 

sztandar szkoły.

W niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszacy ślubowali być 

dobrymi  Polakami,   pilnymi  i  wzorowymi  uczniami,  należycie 

wypełniać obowiązki ucznia. Później nastąpiła najważniejsza chwila – 

pasowanie na uczniów. Pani dyrektor, ogromnym ołówkiem, pasowała 

każde  dziecko  na  ucznia.  „Pasuję  Cię  na  ucznia”  -  mówiła  pani 

dyrektor,  dotykając  ołówkiem  ramion  swoich  podopiecznych. 

Ukoronowaniem  aktu  pasowania  było  wręczenie przez 

wychowawczynię pamiątkowych dyplomów. 

Nie  obyło  się  bez  słodkiej  niespodzianki  od  rodziców  oraz 

upominków od Rady Rodziców i  uczniów klasy 2.  Następnie  była 

chwila na pamiątkowe zdjęcia grupowe i indywidualne. Pełni wrażeń, 

w towarzystwie wzruszonych rodziców, pierwszoklasiści udali się na 

słodki poczęstunek.

Wszystkim  pierwszakom  życzymy  wielu  sukcesów  oraz 

wytrwałości w zdobywaniu wiedzy w murach naszej szkoły, a ich 

rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech.

KLASA 2

Wyjazd na przedstawienie „Pocahontas” 

We  wtorek,  tj.  5  listopada,  nasza  klasa  pojechała  na 

przedstawienie  teatralne  „Pocahontas”.  Na  spektakl  jechaliśmy 

autokarem do Chrzanowa. Była to opowieść o przygodach Pocahontas 

–  indiańskiej  księżniczki.  Zapobiegła  ona  wojnie  Indian  z  białymi 

osadnikami.  Przedstawienie  było  ciekawe,  interesująca  sceneria, 

kostiumy oraz muzyka.

Igor Pluta

CZYTAM Z KLASĄ

W  tym  roku szkolnym  klasa  2  bierze  udział  w 

Ogólnopolskim  Projekcie  Edukacyjnym  wspierającym rozwój 

czytelnictwa wśród uczniów klas I-III „Czytam z klasą” – lekturki 

spod chmurki. Jest to innowacja, którą realizujemy do 30.04.2020 r., 

autorstwa  p.  H.  Szaneckiej.  Projekt  składa  się  z  trzech  modułów.  

Pierwszym  zrealizowanym  zadaniem  było  przygotowanie  w 

klasie  Kącika  Czytelniczego  do  projektu  wraz  z  towarzyszącymi 

plakatami logo projektu oraz wykonanie Czytusiów – plastelinowych 

ludzików.  Mama  naszego  Kacperka,  pani  Agatka,  własnoręcznie 

uszyła  nam  przepiękne  dwie  chmurki:  niebieską  dla  chłopców  i 

różową  dla  dziewczynek  –  pani  Agatce  bardzo  dziękujemy. 

Wydrukowaliśmy  lekturniki,  które  zostały  pięknie  oprawione  w 

skoroszyty  dzięki  tacie  naszego  Olafka,  panu  Ernestowi  również 



pięknie  dziękujemy.  Następnie  rozpoczęło  się  wspólne  czytanie 

lektury  pt.  „Niesamowite  przygody  dziesięciu  skarpetek  –  czterech 

prawych  i  sześciu  lewych”  autorstwa  Justyny  Bednarek.  Czytali  ją 

głośno uczniowie, jak i pani wychowawczyni. Zaprosiliśmy również 

do  głośnego  czytania  babcię  Patrycji,  której  bardzo  dziękujemy za 

przybycie. 

Kolejnym  zadaniem  było  wykonanie  zakładek  do  książek  i 

wypełnianie Lekturnika. Uczniowie klasy II byli bardzo zaangażowani 

podczas realizacji tych  zadań i z niecierpliwością czekają na kolejne.



Klasa 3 

II Miejski Konkurs Plastyczny dla Szkół Podstawowych
                  „Polska w baśni i legendzie”     

     Tak  jak  w  ubiegłym  roku,  Szkoła  Podstawowa  nr  5  była 

organizatorem  II  Miejskiego  Konkursu  Plastycznego  dla  Szkół 

Podstawowych.  Konkurs  był   przeprowadzony  w następujących 

kategoriach  wiekowych:  klasy  I-III  i  IV-VI.  Zadaniem 

uczestników   konkursu  było  wykonanie   pracy  plastycznej, 

będącej   ilustracją  do  dowolnie  wybranej  baśni  lub  legendy 

polskiej.  Do  konkursu  nadesłano  58  prace  w  obydwu grupach 

wiekowych.  W związku z tym,  że wszystkie  prace były wykonane 

bardzo  estetycznie  i  zgodnie  z  tematem  jury  skupiło  się  na 

samodzielności oraz oryginalności wykonania. 

     Uczennica klasy III naszej szkoły, Katarzyna Ślęzak, zajęła II 

miejsce  w  grupie  wiekowej  klas  I-III.  Pod  kierunkiem 

wychowawczyni Anny Rozmus wykonała w barwnych i ciekawych 

kolorach,  różnorodną  techniką,  scenkę  z  legendy  o  „Królu 

Popielu, którego myszy zjadły”.  Nagrodzone prace będą stanowiły 

element  dekoracji  podczas  uroczystej  wieczornicy  w  Szkole 

Podstawowej nr 5,  która odbędzie się 20.11.2019 r. o godz. 17.00. 

Podczas  uroczystości  zostaną  także  wręczone  nagrody. 

Gratulujemy!!!

        Przedstawienie  
„Doktor i jego zwierzęta”

10.10.  2019 r.  uczniowie  klas  1-3 oraz grupa przedszkolna  wraz z 

wychowawczyniami   uczestniczyły  w  wyciecze  autokarowej  do 

Miejskiego  Ośrodka   Kultury  Sportu  i  Rekreacji  w  Chełmku  na 

spektakl  Narodowego  Teatru  Edukacji. Celem  wycieczki  było 

obejrzenie  spektaklu  „Doktor  i  jego  zwierzęta”  w  wykonaniu 

profesjonalnych  aktorów,  rozbudzanie  zainteresowań  teatralnych 

widzów.

    Dzieci z zapartym tchem śledziły losy dzielnego doktora,  który 

wraz  z  przyjaciółmi  przeżywał  emocjonujące  przygody.  Spektakl 

ukazał  dzieciom  rolę  przyjaźni  w  życiu  człowieka,  a  także  rolę 

bezinteresownej  pomocy,  szacunku  i  tolerancji.  Na  zakończenie 

spektaklu widzowie uczestniczyli w spotkaniu z aktorami. 

Efektem  wycieczki  jest  rozbudzanie  wrażliwości  na  sztukę 

teatralną i bezpośredni kontakt z aktorem podczas oglądania spektaklu 

teatralnego. Dzieci nauczyły się również kulturalnego odbioru sztuki 

oraz bezpiecznego zachowania podczas jazdy autokarem. 



Co piszczy 
w klasie piątej?

Wycieczka do Poznania i okolic

W  maju  tego  roku 

kalendarzowego  byłam  na 

szkolnej  wycieczce. 

Nocowaliśmy w Biskupinie.

Bardzo  podobała  mi  się 

podróż  kolejką  wąskotorową. 

Jechaliśmy  odkrytymi  wagonami  wśród  pól  rzepaku,  łąk  i  zbóż. 

Zapach był piękny. Słyszeliśmy też śpiew ptaków. Choć padał deszcz, 

to  i  tak  było  ekscytująco.  Duże wrażenie zrobiła  na mnie  osada w 

Biskupinie. Podobały mi się chaty, w których kiedyś mieszkali ludzie.

Miło było też w pokojach. Trochę rozrabialiśmy. Dobry humor 

nas  nie  opuszczał.  Posłania  były  niewygodne  i  skrzypiące.  Jedna 

koleżanka bała się spać na górze piętrowego łóżka. Myślała, że porwie 

ją potwór. Ale udało się nam szczęśliwie zasnąć i obudzić.

Myślę,  że klasowe wycieczki są bardzo interesujące.  Jeśli  w 

tym roku będzie jakaś organizowana w naszej szkole, to zapewne na 

nią pojadę.

Antonina Szczepańska

Dzień Chłopaka

4  października  całą  klasą  pojechaliśmy  na  kręgle  do 

„Gravitacji”. Wyjazd zorganizowany został z okazji Dnia Chłopaka.

Do  kręgielni  pojechaliśmy  w  czasie  lekcji  autobusem 

miejskim.  Tam najpierw musieliśmy  wypożyczyć  buty.  Zrobiła  się 

kolejka  i  zamieszanie.  W  końcu  wszyscy  odebrali  swoje  obuwie 

przystosowane  do  gry.  Mieliśmy  zarezerwowane  cztery  tory.  Ja 

grałam na pierwszym wraz z Marysią, Wiktorią, Karolem i Kubą. Na 

kolejnych  stanowiskach  też  było  po  pięć  osób.  W  mojej  grupie 

najpierw  wygrywała  Marysia,  a  cała  reszta  była  tuż  za  nią.  W 

międzyczasie każdy dostał po dwa kawałki pizzy oraz napój. W naszej 

drużynie gra zakończyła się zwycięstwem Kuby. Panowała wesoła i 

zabawna atmosfera.  Rywalizacja była  zacięta.  Drużyny chwaliły się 

między nami wynikami. Po skończonej grze udaliśmy się z powrotem 

do szkoły.

Moim  zdaniem  wyjazd  do  kręgielni  był  bardzo  udany. 

Chciałabym go jeszcze raz powtórzyć.

Liwia Pieczara



Jubileusz szkoły

11 października odbył  się jubileusz 65-

lecia  naszej  placówki.  Nie  zdawałam 

sobie  sprawy,  że  moja  szkoła  liczy  już 

tyle lat. 

Ten  dzień  zbiegł  się  ze  Świętem 

Pieczonego  Ziemniaka,  które 

obchodzimy  co  roku,  bo  stało  się  ono 

naszą  tradycją.  Ponadto  wspomniany 

piątek  wypadł  tuż  przed  Dniem  Edukacji  Narodowej,  które 

obchodzimy  14  października.  Na  jubileusz  byli  zaproszeni  różni 

goście – nasz ksiądz proboszcz i inne ważne osoby.

W pierwszej kolejności odbył się turniej ze znajomości naszej 

szkoły. Brali w nim udział uczniowie oraz zaproszeni goście. Było to 

bardzo  ciekawe.  Po  wszystkim  udaliśmy  się  do  klas  na  słodki 

poczęstunek.  U  nas  był  on  w  formie  przepysznych  babeczek 

upieczonych przez jedną z mam. Na samym końcu zjedliśmy pieczone 

ziemniaki.

I tak oto wyglądał piątkowy dzień w naszej szkole. Był on w 

całości wolny od lekcji.  Zamiast nich odbyły się zajęcia z paniami: 

Ewelinką, Mariolą i Anią. Chciałabym, żeby takich dni było więcej.

Amelia Dubiel

Turniej piłki nożnej

30 października drużyna szkolna pojechała na turniej piłkarski 

„Tymbark”,  który  odbył  się  na  stadionie  „Victorii”  w  Jaworznie. 

Został on zorganizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Pierwszy mecz rozegraliśmy z bardzo trudnym przeciwnikiem. 

Drużyna  ta  była  starsza  od  nas,  ale  my  nie  traciliśmy  nadziei  na 

wygraną. W trakcie tego meczu bramkarz uległ kontuzji palca u lewej 

ręki. Jego miejsce zajął nowy, mniej doświadczony bramkarz, który 

ostatni raz bronił dwa lata temu. Mecz był burzliwy i zakończył się 

remisem. W myślach mieliśmy już wizję wyjazdu do Warszawy na 

Stadion  Narodowy.  Nasza  drużyna  odzyskała  wiarę  w  siebie  i 

zwycięstwo,  lecz  kolejni  rywale  okazali  się  lepsi.  Ostatecznie 

zajęliśmy trzecie miejsce i zdobyliśmy brązowy medal.

Uważam, że takie turnieje powinny być organizowane częściej, 

gdyż  wyzwalają  w  zawodnikach  chęć  walki  i  uczą  pokory  po 

przegranym meczu.

Filip Kaszuba



Agencja informacyjna 
klas starszych

BohaterON

W  związku  z  75.  rocznicą  wybuchu  Powstania 

Warszawskiego, uczniowie klas starszych – pod opieką nauczycielki 

historii – przyłączyli się do akcji „BohaterON”.

Działania  rozpoczęły  się  od  okolicznościowych  lekcji  dot. 

Powstania  Warszawskiego.  Każda  klasa,  podzielona  na 

kilkuosobowe  grupy,  poszukiwała  w  Internecie  interesujących 

informacji  na  temat  powstania  i  powstańców.  Większość  z  nich 

znalazła  je  na  stronie  Muzeum  Powstania  Warszawskiego: 

www.1944.pl.

Następnie  chętni  uczniowie,  po  wcześniejszych 

przygotowaniach, wzięli udział w szkolnym konkursie “Co wiem o 

Powstaniu  Warszawskim?”.  Dodać  warto,  że  zdobywca  I  miejsca 

odpowiedział  poprawnie  na  wszystkie  pytania  zawarte  w  arkuszu 

konkursowym.

Ostatnim,  wieńczącym  dzieło,  etapem  akcji  było 

przygotowanie przez uczniów laurek, kartek i listów do Powstańców. 

Powstało ich aż 46. Wszystkie zostały przesłane do fundacji, która 

zajmie  się  dostarczeniem  ich  do  Adresatów.  Mamy  nadzieję,  że 

przysporzą Im one wiele radości!

Śladami Powstań Śląskich

17  października  siódmo-  i  ósmoklasiści  wraz  ze  swoimi 

wychowawczyniami – p. I. Oleksiewicz i p. P. Piechną – wybrali się 

na wycieczkę historyczną „Śladami powstań śląskich”. 

Pierwszym  punktem  wycieczki  były  zajęcia  edukacyjne  w 

Muzeum Czynu  Powstańczego  w Górze  Świętej  Anny  na  Śląsku 

Opolskim. Lekcja rozpoczęła się od spektaklu świetlno-muzycznego. 

Następnie  pan  przewodnik  opowiedział  nam o  polskich  kadetach, 

którzy z ogromną brawurą walczyli o Śląsk, po czym oprowadził nas 

po  muzeum  i  zwrócił  uwagę  na  najciekawsze  eksponaty.  Po 

opuszczeniu  muzeum  udaliśmy  się  pod  znajdujący  się  nieopodal 

Pomnik  Czynu  Powstańczego.  Pani  przewodnik  „sprzedała”  nam 

kilka zaskakujących ciekawostek na jego temat, po czym ruszyliśmy 

na  krótki  spacer  wokół  pobliskiego  amfiteatru.  Trzecim  punktem 

wycieczki był Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach. Mimo 

że  bardzo  często  mijamy  go  podczas  wizyt  w  stolicy  naszego 

województwa,  to  okazało  się,  że  wcześniej  niewiele  o  nim 

wiedzieliśmy.

Bogaci w wiele nowych wiadomości, pełni wrażeń i bardzo 

zmęczeni  ruszyliśmy  w  drogę  powrotną  pod  szkołę.  A  nazajutrz 

chętnie  wymienialiśmy  się  naszymi  spostrzeżeniami  z  “panią  od 

historii”, która zaplanowała już dla nas na wiosnę kolejną wycieczkę.

uczniowie klasy VII



Pomoc innym 
Już  po  raz  drugi  w  naszej  szkole  udało  się  zorganizować 

zbiórkę  kasztanów  i  żołędzi  dla  leśnych  zwierząt.  W  tym  roku 

zebraliśmy  łącznie  337kg! To  ogromna  ilość.  Bardzo  Wam 

dziękujemy, jesteście wspaniali! 

W październiku odbyła się również zbiórka pieniędzy dla 17-

letniego  Bartka,  który  jest  Podopiecznym  fundacji  „Pomóż  i  Ty”. 

Samorząd  Uczniowski  sprzedawał  kalendarzyki,  a  cały  dochód  ze 

sprzedaży został przeznaczony na zakup skutera inwalidzkiego, który 

jest spełnieniem jego motoryzacyjnej  pasji.  Dzięki Wam zebraliśmy 

108zł! 

A teraz  mamy kolejną  akcję! Zbieramy  pokarm,  ręczniki, 

koce dla zwierząt ze schroniska w Mysłowicach. Bardzo cieszymy się, 

że włączacie się w te działania.  Dzięki Wam uśmiech może zagościć 

na twarzach ludzi, a zwierzęta nie będą głodne i zmarznięte. 

Wspólnie ze Szkolnym Kołem Caritas zaczynamy myśleć o 

Świętach  Bożego  Narodzenia.  Będziemy  robić  kartki  świąteczne, 

odwiedzać  osoby  starsze  z  Domu  Pomocy  Społecznej,  śpiewać 

kolędy, piec ciasta. Chcemy by w tym czasie nikt nie był smutny.

Chcesz nam pomóc? Zapraszamy do naszego SZKOLNEGO 

KOŁA CARITAS. 

Skrzynka twórczych pomysłów
1 grudnia 2019 roku uruchamiamy w naszej szkole  Skrzynkę 

twórczych pomysłów. Skrzynka będzie miała swoje stałe miejsce (przy 

drzwiach pedagoga szkolnego). Za jej pośrednictwem będzie można 

zgłaszać sugestie,  swoje propozycje.  Wszystkie listy są bardzo mile 

widziane!  Każdy  pomysł  będzie  indywidualnie  rozpatrywany  przez 

Samorząd Uczniowski. 

JAK WRZUCIĆ PROPOZYCJE?

Swoje  twórcze  pomysły  zapisz  (czytelnie)  na  kartce  i  wrzuć  do 

skrzynki. Będziemy bardzo szczęśliwi za każdą kreatywność

Pozdrawiamy i czekamy na pierwsze pomysły! 

Samorząd Uczniowski



Dzień Wszystkich Świętych 
„Spieszmy  się  kochać  ludzi  tak  szybko  odchodzą…”  -  to 

słowa  jednego  z  najpiękniejszych  wierszy  księdza  Jana 

Twardowskiego.  O  przemijalności,  odchodzeniu  i  nietrwałości 

uczniowie mieli okazję porozmawiać podczas wspólnego wyjścia 

na cmentarz.

31.10.2019r.  uczennice  i  uczniowie  klas  VI,  VII  i  VIII  pod 

opieką Pani Magdy Szczepańskiej i Pani Eweliny Fułek wybrali się na 

cmentarz w Wilkoszynie. Okres przed  dniem Wszystkich Świętych i 

Dniem Zadusznym to odpowiedni  czas na wspomnienie tych,  który 

odeszli,  a  także  czas  przemyśleń  o  życiu,  przemijalności.  Czas 

refleksji  i  zadumy.  Uczniowie  chętnie  włączyli  się  w  działanie, 

przygotowali  znicze.  Wspólnie  udało  się  dotrzeć  pod pomnik  ofiar 

pacyfikacji  leśniczówek  w  Jeziorkach,  a  następnie  na  cmentarz  w 

Wilkoszynie. Uczniowie zapalili światło na grobie byłego dyrektora, 

Pana  Mariana  Balona,  a  także  innych,  zwłaszcza  opuszczonych, 

zaniedbanych  grobach.  W wyjściu  towarzyszyła  nam piękna,  złota, 

lecz chłodna jesień. 

Mamy zamiar  częściej  uczestniczyć  w  takich  wyjściach.  Są 

wspaniałą  okazją  do  zadumy,  rozmowy  i  zrobienia  czegoś 

bezinteresownego. Każdy człowiek jest ważny i każdy chciałby, by o 

nim pamiętano. Kolejne zapalanie światła dla zmarłych odbędzie się 

w okresie świąt Bożego Narodzenia. 


	Nr 225 - 226 wrzesień - październik 2019
	Gazetka


