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Drodzy Czytelnicy!

Czy słyszeliście kiedyś, że nie ma złej pogody, a co najwyżej 

– nieodpowiednie ubranie? Tak? No, właśnie! 

W  takim  razie,  na  przekór  wszystkim  malkontentom1, 

zachęcamy  Was  do  aktywności  fizycznej  na  świeżym  powietrzu. 

Niezależnie, czy prószy śnieg, czy jest go jak na lekarstwo2, wyjdźcie 

z domu i odetchnijcie pełną piersią. Korzystając z uroków aury (oraz 

zimowej  przerwy  świątecznej),  pamiętajcie  jednak  o  zasadach 

bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku. Ubierajcie się odpowiednio do 

pogody i uprawianej aktywności fizycznej oraz miejcie oczy (i uszy) 

szeroko otwarte3!

A kiedy już – dotlenieni, zmęczeni i szczęśliwi – wrócicie do 

domu, sięgnijcie po lekturę „Pchełki”. Oto przed Wami najnowszy 

numer naszej szkolnej gazetki!

Redakcja

1 malkontent – osoba stale niezadowolona
2 jak na lekarstwo – ciut, niezauważalnie, w małym stopniu
3 mieć oczy szeroko otwarte – być  bardzo uważnym i czujnym
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Wiadomości
Przedszkolaka

WIZYTA GÓRNIKA

Z  okazji  Dnia  Górnika  gościliśmy 

w  naszym  przedszkolu  górnika  –  pana 

Sebastiana  Kaszubę.  Gość  opowiedział 

dzieciom,  w  jaki  sposób  wydobywa  się 

węgiel. Projekcja filmu oraz przyniesione 

przez  górnika  elementy wyposażenia  stroju (hełm z  lampką,  aparat 

wspomagający oddychanie w przypadku wybuchu metanu) pozwoliły 

zrozumieć dzieciom, jak ciężka i niebezpieczna jest praca górników. 

Gość  przybył  na  spotkanie  w  stroju  galowym,  dlatego 

przedszkolaki miały okazję przyjrzeć się z bliska mundurowi i czapce 

górniczej.  Pan  Sebastian  wyjaśnił  dzieciom,  jakie  znaczenie  mają 

kolory pióropuszy na czapce i kto je nosi. 

Na  zakończenie  spotkania  dzieci  zaśpiewały  piosenkę 

„W kopalni” i wraz z wychowawczyniami serdecznie podziękowały 

za  wizytę.  Pan  Sebastian  wręczył  każdemu  przedszkolakowi 

upominek. 
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SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

6 grudnia w przedszkolu pojawił 

się  długo  oczekiwany  gość  –  św. 

Mikołaj.  Jak  ważny to  dla  wszystkich 

dzieci  dzień,  świadczy  stuprocentowa 

frekwencja podczas spotkania. 

Przedszkolaki  powitały  gościa 

radośnie  odśpiewaną  piosenką 

„Przyjedź,  do  nas  Mikołaju”  oraz 

wspólną  recytacją  wierszy.  Mikołaj 

obdarował  dzieci  wspaniałymi 

prezentami.  Każdy  przedszkolak  został  uwieczniony  na  wspólnym 

zdjęciu z Mikołajem. 

Wizyta  Mikołaja  wprowadziła  wszystkich  w radosny klimat 

zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 

Renata Mocherek

Z życia
klasy drugiej

W WIELICZCE

4 grudnia klasy I i II pojechały na wycieczkę do Kopalni Soli  

w Wieliczce. Jak się później okazało, to nie była zwykła wycieczka, ale  

z niespodzianką. Przeczytajcie sami o wrażeniach uczniów klasy II.

********************************************************
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W  zeszłym  tygodniu,  a  dokładnie  4  grudnia,  byłem  na 

wycieczce szkolnej  w Kopalni  Soli  w Wieliczce.  Pojechaliśmy tam 

autokarem razem z  pierwszą  klasą.  Zwiedziliśmy  kopalnię  z  panią 

przewodnik, która opowiadała niezwykłe historie i górnicze legendy. 

Najpierw pokonaliśmy 380 schodów, które doprowadziły nas 

do podziemnych korytarzy, jaskiń i grot. Najbardziej podobało mi się 

jezioro solankowe, które ma aż 9 m głębokości i znajduje się 101 m 

pod ziemią. Jezioro jest pięknie oświetlone, otoczone jest skałami i ma 

turkusowy,  morski  kolor.  Dodatkową  atrakcją  dla  mnie  było 

oblizywaniem  słonych  ścian.  Była  jeszcze  jedna  fajna  przygoda  - 

spotkanie ze świętym Mikołajem, który obdarował nas prezentami. 

Na zakończenia wycieczki zjedliśmy obiad w bardzo głęboko 

położonej  karczmie.  Jeszcze  taka  ciekawostka:  do  dzisiaj  kopalnię 

zwiedziło  aż  45  mln  turystów.  Wśród  zwiedzających  byli  m.in. 

Mikołaj Kopernik i Fryderyk Chopin. Wycieczka była bardzo fajna.

Olaf

Wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce odbyła się 4 grudnia. 

Pani  przewodnik  oprowadzała  nas  po  kopalni,  opowiadała  legendę 

o  św.  Kindze.  Zobaczyliśmy piękne wnętrza  z  rzeźbami  wykutymi 

w soli.  Dzieci  miały  możliwość  sprawdzenia  czy  ściany są  z  soli. 

W trakcie zwiedzania każdy mógł kupić sobie pamiątki. Spotkaliśmy 

św. Mikołaja, który wręczył nam prezenty.  Zjedliśmy pyszny obiad. 

Nadszedł czas powrotu do domu.   Z kopalni wyjechaliśmy windą. 

Wycieczka bardzo mi się podobała.

Igor
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Pani przewodnik opowiadała  nam historię  o św. Kindze.  To 

było bardzo ciekawe. Byliśmy pod pomnikiem Kopernika z soli. Na 

suficie  wisiały piękne żyrandole,  również  z  soli.  Dowiedziałam się 

także, że w tamtych czasach sól była bardzo cenna. Na koniec była 

niespodzianka  –  spotkaliśmy  świętego  Mikołaja.  Śpiewaliśmy 

piosenki  i każdy z nas dostał od niego prezent.

Oliwia

Rozmaitości
klasy trzeciej

MIKOŁAJKI W KINIE

W tym roku święty Mikołaj  uznał  wszystkie  dzieci  z klasy 

trzeciej  za  wyjątkowo  grzeczne,  ponieważ  zaprosił  je  do  kina.  4 

grudnia trzecioklasiści wraz z nauczycielami uczestniczyli w seansie 

filmowym  „Śnieżna  paczka”.  Podczas  projekcji  filmu  uczniowie 

poznali  historię  lisa  i  jego  polarnych  przyjaciół,  którzy  muszą 

połączyć siły w walce z podbiegunowym złoczyńcą. Film ogromnie 

podobał się dzieciom. Z pewnością nie raz jeszcze odwiedzimy kino, 

by poznać przygody kolejnych bohaterów bajek i baśni dla dzieci.

Anna Rozmus
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Co piszczy 
w klasie piątej?

Warsztaty przyrodnicze

5  grudnia  moja  klasa  uczestniczyła  w  warsztatach 

przyrodniczych. Odbyły się one w leśniczówce na terenie Jeziorek.

Pierwszym etapem warsztatów był spacer po lesie i obserwacja 

przyrody zimą. Oglądaliśmy zamarznięte jeziorko, w którym w lecie 

pływają  żaby.  Zebraliśmy  kolby  kukurydzy  dla  leśnych  zwierząt. 

Druga część warsztatów odbywała się na terenie leśniczówki. Naszym 

przewodnikiem podczas tej ciekawej przygody był pan leśniczy – tata 

jednej z piątoklasistek. Na spotkanie z nami przywiózł dwa drapieżne 

ptaki: orła bielika i sowę puchacza. Przekazał nam wiele ciekawych 

informacji  o  tych  gatunkach.  Do  tej  pory  znaliśmy  te  zwierzęta 

jedynie  z  książek  i  telewizji,  więc  niezwykle  fascynująco  było 

zobaczyć je na żywo, podejść do nich, a nawet zrobić sobie z nimi 

zdjęcie.  Po  dawce  wiedzy  przyrodniczej  zostaliśmy  poczęstowani 

pysznymi pieczonymi kiełbaskami, po czym wróciliśmy do szkoły.

Lekcja przyrody, którą spędziliśmy poza szkolnymi ławkami, 

była  niezwykle  ciekawa,  a  informacje  na  temat  lasu  i  jego 

mieszkańców na pewno będziemy długo pamiętać.

Igor Łata
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Spełnione marzenie

Moim  ogromnym  marzeniem  było  posiadanie  psa.  Od 

dłuższego  czasu  namawiałyśmy  wraz  z  siostrą  rodziców  na 

zaadoptowanie szczeniaka.

Któregoś dnia mama, po powrocie z pracy, poinformowała nas, 

że za godzinę udamy się do Domu Tymczasowego w Chrzanowie po 

psa.  Te  sześćdziesiąt  minut  dłużyło  się  jak  cała  wieczność.  Po 

przybyciu  na  miejsce  pan  wprowadził  nas  do  pokoju,  w  którym 

znajdowało się dziesięć szczeniaków. Trudno było dokonać wyboru, 

bo  wszystkie  były  urocze.  Naszą  uwagę  przykuła  mała,  zadziorna 

suczka  z  niebieską  obrożą.  Po dokonaniu  formalności  adopcyjnych 

mogłyśmy  zabrać  maleństwo  do  domu.  Nasza  radość  w  tamtym 

momencie sięgnęła zenitu. To był cudowny dzień.

Marzenia  naprawdę  potrafią  się  spełnić,  gdy  bardzo  tego 

chcemy.

Julia Lis
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Agencja informacyjna 
klas starszych

„Szkoła do hymnu!”

             Z inicjatywy pani dyrektor Kingi Jędrzejek z ogromnym 

entuzjazmem  i  pełni  pozytywnej  energii  włączyliśmy  się 

w ogólnopolską akcję „Szkoła do hymnu”.

              8 listopada na czwartej lekcji przedszkolacy i uczniowie 

ubrani  w  odświętne  stroje  apelowe  spotkali  się  ze  swoimi 

nauczycielami  na szkolnym korytarzu,  by przypomnieć  sobie,  jakie 

święto obchodzić będziemy 11 listopada. Ósmoklasiści przypomnieli 

młodszym kolegom tekst czterech zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego” 

oraz  zasady  obowiązujące  podczas  jego  wykonywania.  Następnie, 

dokładnie  o  godzinie  11:11,  cała  społeczność  szkolna  z  dumą 

i  radością  zaśpiewała  hymn  narodowy,  łącząc  się  symbolicznie 

z rówieśnikami z polskich szkół w kraju i za granicą.

          Cieszymy  się,  że  mogliśmy  być  częścią  tej  wspaniałej 

inicjatywy.
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Narodowe Święto Niepodległości

       15 listopada uczniowie klasy VIII pod kierunkiem p. P. Piechny 

zaprezentowali  krótką  inscenizację  z  okazji  Narodowego  Święta 

Niepodległości.

     W związku z 75 rocznicą powstania warszawskiego akademia 

nawiązywała  do  wydarzeń  II  wojny  światowej.  Krótkie  scenki 

przeplatane  były  recytacją  wierszy  oraz  odtwarzanymi  teledyskami 

znanych utworów Czesława Niemena, Jacka Kaczmarskiego i zespołu 

Sabaton.

    Podczas akademii  podsumowano również  szkolny konkurs  „Co 

wiem o powstaniu warszawskim?”, którego laureatką została Natalia 

Kita z klasy VI.

Dawne zawody

    Na przełomie października i  listopada ósmoklasiści  na lekcjach 

wiedzy o społeczeństwie rozmawiali o edukacji i pracy. Dowiedzieli 

się,  czym  są  kompetencje  oraz  umiejętności  twarde  i  miękkie. 

Rozważali  również,  czy  formalne  wykształcenie  wystarczy,  aby 

odnieść sukces na rynku pracy.

   Następnie  uczniowie klasy ósmej wzięli  udział  w konkursie  na 

prezentację multimedialną dotyczącą dawnych zawodów. Podzieleni 

na  cztery  grupy  zajęli  się  dziejami:  pieczenia  chleba,  tkactwa, 

wytwarzania  lnu  i  malarstwa  na  szkle.  Konkurs  wygrali  Zosia 

Zarzeczny i Konrad Jońca.

uczniowie klasy VIII
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ZAGADKI DLA NAJMŁODSZYCH

Co to są za gwiazdki, 

może odgadniecie,

które z wiatrem tańczą 

w czas zimy po świecie?

Lepi się go, lecz nie z gliny 

ani z plasteliny. 

Daje się mu miotłę w rękę, 

żeby nam wyglądał pięknie.

Co to za woda, twarda jak kamień? 

Można na łyżwach ślizgać się na niej. 

Szybko po lodzie niosą nas one, 

dwa ostrza do butów mocno przyczepione.
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