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DZIEŃ BABCI I DZIADKA

4  lutego  2020  r.  w  klubie  „Kasztan”  odbyło  się  uroczyste 

spotkanie z babciami i dziadkami z okazji ich święta. W imieniu pani 

dyrektor  szanownych  gości  powitała  pani  Marta  Palka,  składając 

serdeczne  życzenia.  Przedszkolacy  z  wielkim  przejęciem 

zaprezentowali  program  artystyczny  składający  się  z  wierszy, 

piosenek  i  tańca.  Występ  spotkał  się  z  uznaniem  ze  strony 

zaproszonych  gości.  Po  przedstawieniu  dzieci  wręczyły  swoim 

dziadkom  upominki.  Wszyscy  częstowali  się  słodkimi  wypiekami 

przygotowanymi przez rodziców.

Z kolei 5 lutego klasy I i II spotkała się ze swoimi babciami 

i  dziadkami.  Uczniowie  wierszem,  piosenką,  tańcem  i  skeczami 

uczcili to ważne święto. Uśmiech i radość naszych  kochanych  gości 

był dla nas najważniejszy. Oto zdjęcia:



Klasa 2

Mimo  że  ferie  dawno  za  nami,  klasa  II  przedstawia  swoje 
wspomnienia…

W czasie  zimowych  ferii  miałam 
dużo  wspaniałych  przygód.  Pierwszy 
tydzień  ferii  spędziłam u babci.  Była  ze 
mną  moja  siostra  Paulina.  Z  babcią 
byłyśmy  na  lodowisku  oraz  na  basenie. 
Dużo  spacerowałyśmy.  W  drugim 
tygodniu  ferii  spotykałam  się  z  moimi 

koleżankami.  Byłam  również  na  urodzinach  mojej  przyjaciółki 
Matyldy, gdzie świetnie się bawiłam. Ferie szybko minęły i z chęcią 
wróciłam do szkoły.

                                                        Maja Jarosińska  

W czasie  ferii  zimowych byłem 
u  babci  i  kuzynki.  Bawiliśmy  się, 
graliśmy w gry i czytaliśmy lekturę. Jak 
wróciłem  od  kuzynki,  pojechałem  do 
drugiej babci.  Byłem z nią w kinie, na 
spacerze w lesie i  jeździłem na treningi 
piłki nożnej. Byłem na kręglach z mamą 
i z kuzynem. Potem przyjechała do mnie 
kuzynka i  bawiliśmy się. Te ferie były 
bardzo fajne i bardzo mi się podobały.

                                                      
Kacper Dudek

KONKURS „Symbole Jaworzna”

Miło  nam  poinformować,  że  uczennice  klasy  II  święciły 

triumfy w Miejskim Konkursie Plastycznym „Symbole Jaworzna” pod 

Honorowym  Patronatem  Prezydenta  Miasta  Jaworzna  Pana  Pawła 

Silberta. Otóż, Oliwia Kita zajęła III miejsce, a Matylda Zarzeczny 

otrzymała  wyróżnienie.  Serdecznie  gratulujemy  Nagrodzonym 

i składamy podziękowania Rodzicom.

Natalia Kita – III miejsce

Matylda Zarzeczny - wyróżnienie                



CZYTAM Z KLASĄ

W związku  z  realizacja  projektu  „Czytam z  klasą.  Lekturki 

spod  chmurki”  drugoklasiści wraz  z  Samorządem  Uczniowskim 

zorganizowali  zbiórkę  żywności  dla  schroniska  w  Chełmku. 

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM – BARDZO DZIĘKUJEMY!!!

Oto efekt:

KLASA III

Międzyszkolny konkurs „Mój miś”

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli 

w konkursie „Mój miś”  dla  klas I-III. 

Organizatorem  zmagań była  Szkoła 

Podstawowa nr 20 w Jaworznie. Celem 

konkursu  było  pobudzenie  i  rozwój 

inwencji  twórczej  uczestników  oraz 

wdrażanie  i  rozwijanie  samodzielnej 

pracy  twórczej.  Warunkiem 

uczestnictwa było wykonanie pracy techniką przestrzenną. Uczniowie 

naszej szkoły odnieśli w tym konkursie wielki sukces.  Uczeń klasy 

III  Patryk Kapcia zajął  1 miejsce,  a Sara Otrębska z klasy III 

i  Katarzyna  Jarek  z  klasy  II  otrzymały  wyróżnienie. 

Gratulujemy!!!



Warsztaty plastyczne „Walentynkowe witraże”

12.02.2020  r.  uczniowie  klasy  III  naszej  szkoły  zostali 

zaproszeni  na  warsztaty  plastyczne  organizowane  przez  klub 

„Kasztan”. Tematem zajęć było wykonanie walentynkowych witraży. 

Każde dziecko miało własną wizję na przyozdobienie swojej pracy. 

Wszystkie  witraże sprawdziły się jako oryginalna ozdoba okienna.  

Zabawy plastyczne miały na celu rozwijanie kreatywności oraz 

pomysłowości dzieci. Prace uczniów ozdobiły hol świetlicy,  a także 

wprowadziły walentynkowy nastrój. 

Agencja informacyjna
klas starszych

Zakończenie akcji
„BohaterON w Twojej Szkole”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas V-VIII włączyli 

się w ogólnopolską akcję „BohaterON”. 

Najpierw  wzięli  udział  w  okolicznościowych  lekcjach 

historii.  W  kilkuosobowych  grupach  wyszukiwali  w  Internecie 

wiadomości na temat powstania warszawskiego i jego uczestników. 

W  ten  sposób  poznali  przyczyny  i  przebieg  „63  dni  chwały”. 

Następnie zagłębiali się w biogramy wybranych powstańców.

Dalsza część akcji polegała na przygotowaniu kartek, laurek 

oraz  listów dla  uczestników powstania  warszawskiego.  Uczniowie 

wykonywali  je  w  domu.  W  ten  sposób  powstało  kilkadziesiąt 



pięknych prac z pozdrowieniami i wiele wzruszających listów. Cała 

korespondencja  przygotowana  przez  dzieci  została  wysłana  do 

fundacji we Wrocławiu, a stamtąd powędrowała w ręce adresatów. 

Mamy  nadzieję,  że  kartki  i  listy  dostarczyły  powstańcom  wiele 

radości.

Udział  w akcji przyniósł dużo korzyści  uczniom. Nie tylko 

poszerzyli  swoją  wiedzę  z  zakresu  II  wojny  światowej,  ale  też 

poznali jej zwykłą, „ludzką” odsłonę – nie z perspektywy danych i 

statystyk, ale pojedynczego człowieka.

Czytelniczy Turniej Klas

7  lutego  uczniowie  klas  V-VIII  uczestniczyli  w  imprezie 

czytelniczej zorganizowanej przez bibliotekę szkolną. Turniej  toczył 

się wokół powieści z serii „Felix, Net i Nika” R. Kosika.

Konkurs składał się z dwóch konkurencji. Pierwsza przybrała 

formę gry planszowej. Wygrani musieli wykazać się ogromną wiedzę 

na temat przeczytanej wcześniej lektury,  ale też odrobiną szczęścia. 

Druga  konkurencja  polegała  na  stworzeniu  wynalazku  z  prostych 

elementów. Należało się tu wykazać kreatywnością i umiejętnościami 

technicznymi. Zmagania wygrali ósmoklasiści.

Imprezy biblioteczne skłaniają uczniów do sięgania po książki. 

Pokazują, że czytanie wcale nie musi być nudne. 

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
28 lutego odbył się przygotowany przez najstarszych uczniów 

apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Ósmoklasistki  przygotowały  krótki  rys  dotyczący 

najważniejszych  wydarzeń  z  polskiej  historii  XX  wieku.  Swoim 

odczytem  uświadomiły  młodszym  kolegom,  kogo  nazywa  się 

żołnierzami  wyklętymi  i  na  czym  polegała  ich  działalność. 

Przypomniały również, kiedy ustanowiono poświęcone im święto.

Wystąpienie  ósmoklasistek  zobrazowały  portrety 

kilkanaściorga  żołnierzy  niezłomnych,  które  na  tę  szkolną 

uroczystość udostępniła Jaworznicka Inicjatywa Narodowa.
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