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WIADOMOŚCI  PRZEDSZKOLAKA

Dzień postaci z bajek
5 listopada   w naszym  przedszkolu dzieci   obchodziły  dzień 

postaci  z bajek. Baśnie i bajki są dla wszystkich źródłem bogatych 

przeżyć, wrażeń i sposobem wzbogacania wyobraźni. Przedszkolaki 

wysłuchały fragmentów bajek, rozpoznawały bajkowe postacie oraz 

tytuły  bajek.  Ten  dzień  sprawił   przedszkolakom   wiele  radości. 

Jednocześnie  przypomniał,  jak  ważne  są  bajki  i  że  warto  po  nie 

sięgać .

  

Dzień dyni

 30 października obchodziliśmy  w naszym przedszkolu  dzień 

dyni. Przedszkolaki ubrały się  w pomarańczowej tonacji, a niektórzy 

przebrali się  w  piękne  dyniowe  stroje.  Ten  dzień wypełniony  był 

licznymi zabawami integracyjnymi.



Dzień pluszowego misia
25  listopada  br.  przedszkolaki  uczestniczyły  w  obchodach 

światowego  dnia  pluszowego  misia.  Dzieci poznały historię  święta, 

wspólnie recytowały wiersze o misiach, bawiły się przy piosenkach. 

Przedszkolaki  miały  wiele  atrakcji:  zabawy  ruchowe,  plastyczne, 

konkursy, quizy, zgadywanki, śpiewanie piosenek oraz misiowe tańce.

Ten dzień w przedszkolu pełen był uśmiechu, radości oraz wspólnej 

zabawy. Mamy nadzieję, że to wielkie misiowe przyjęcie zostanie w 

naszych wspomnieniach na długi czas.

  

Jesień w przedszkolu

Za  oknami  zagościła  jesień,  która  maluje  świat   kolorowo, 

inspirując do  tworzenia  różnych  barwnych  prac  plastycznych. 

Pewnego jesiennego  dnia nasze  przedszkolaki  wysłuchały  ciekawej 

opowieści o odważnym jeżyku. Wykonały jeże z papieru oraz piękne 

naszyjniki z jarzębiny.  Praca ta wymagała od nich skupienia uwagi 

oraz precyzji ruchów.



SPOTKANIE
Z MIKOŁAJEM      

 Święty  Mikołaj to  postać  uwielbiana  przez 

wszystkie  dzieci  na  świecie.  To  na  niego  czekają  z  wielką 

niecierpliwością. 

„Wszystkie dzieci Mikołaja kochają

Wszystkie dzieci na Niego czekają.

Moc prezentów każdemu przyniesie, 

Każde dziecko z prezentów się cieszy…”

Wizyta świętego Mikołaja w naszym przedszkolu, to jeden z 

najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. Przygotowują się 

do niego starannie. 

Każda  grupa  wykonuje  bardzo  ciekawe  prace  plastyczne 

płaskie  i  przestrzenne,  na  których  oczywiście  króluje  Mikołaj. 

Różnorodne  techniki  sprawiają,  że  każda  praca  jest  oryginalna  i 

ciekawa. Oprócz prac plastycznych, wszystkie grupy przygotowały 

piosenkę,  którą  zaprezentowały przed tak wyjątkową osobą. Dzieci 

uwielbiają te przygotowania i mimo że zajmują im one wiele czasu, 

robią to z wielką przyjemnością.

Nadszedł wreszcie długo oczekiwany dzień. Wszystkie dzieci 

już od samego rana z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi, 

nasłuchiwały „mikołajowych” dzwoneczków.

Święty Mikołaj nie zawiódł dzieci i nie kazał długo na siebie czekać. 

Już  od  samego  rana  zawitał  do  naszego  przedszkola,  lecz  zanim 

zaczął  odwiedzać  dzieci  w  grupach,  obejrzał  na  wystawie 

przygotowane przez nich  prace.  Chyba był  bardzo zadowolony z 

efektów, bo uśmiech nie schodził mu z twarzy. Jednak długo to nie 

trwało, bo Mikołaj wiedział,  że za drzwiami czeka na  niego dużo, 

dużo dzieci.

Dzieci  z  grupy  maluszków  i  starszaków  pierwszy  raz 

powitały Mikołaja w  przedszkolu. Wszystkie bardzo przeżywały to 

spotkanie.  Na niejednej  twarzy można było  zobaczyć  niepewność, 

obawę,  a  nawet  lęk.  Trwało  to  jednak  krótko.  Maluszki  dzielnie 

zaśpiewały  przygotowaną  piosenkę,  rozmawiały  z  Mikołajem, 

opowiadały o zabawach w przedszkolu i oczywiście chwaliły się, że 

są  bardzo  grzeczne.  Na  powitanie  dzieci  zaśpiewały  piosenki  o 

Mikołaju  i  poczęstowały  gościa  własnoręcznie  zrobionymi 

pierniczkami.

Szanowny gość przybył  z worem pełnym prezentów. Każdy 

przedszkolak  otrzymał  paczkę  a  pani  uwieczniła  to  pamiątkowym 

zdjęciem z Mikołajem. A prezenty były wspaniałe. Wszystkie dzieci z 

zadowoleniem oglądały  swoje  podarunki  –  zabawki,  klocki  Lego i 

słodycze.

    Zdjęcia  zrobione z  Mikołajem,  będą wspaniała  pamiątką  tego 

spotkania.  Dzieci  długo  wspominały  ten  dzień,  dzieliły  się 

wrażeniami,  ponownie  oglądały  prezenty,  zerkały  przez  okno  z 

nadzieją, że jeszcze raz zobaczą naszego gościa i pomachają mu na 

pożegnanie.



Święta  Bożego  Narodzenia  są  najbardziej  rodzinnymi  i 

ciepłymi  świętami,  pozwalającymi  poczuć  serdeczność 

i miłość wszystkich  wokół.  W  tym  roku  przedszkolaki  inaczej  niż 

zwykle postanowiły się zaprezentować i nagrały świąteczny filmik dla 

rodziców.

KLASA PIERWSZA

Poznajmy się

1 września czworo uczniów klasy pierwszej po raz pierwszy  

przekroczyła próg naszej szkoły. Aby ich bliżej poznać, poprosiliśmy,  

aby chętni uczniowie napisali coś o sobie. Poniżej zamieszczamy ich  

relacje. 

Nazywam  się Magdalena  Gołas.  Przez  ostatnie  5  lat 

uczęszczałam do Przedszkola nr 15 w Jaworznie. Bardzo mi się tam 

podobało.  Miałam  dużo koleżanek.  Moja  mama  zachęciła  mnie  do 

zapisu  do  Szkoły  Podstawowej  nr  19.  Do  tej  szkoły  chodził 

kiedyś mój wujek i był z tego bardzo zadowolony. Postanowiłam, że 

ja  również  tutaj  się  zapiszę.  Na  początku trochę  obawiałam  się 

pierwszych  dni,  ponieważ  nikogo  z  tej  szkoły  nie  znałam.  Wiele 

dzieci z mojej klasy znało się, bo chodziło tutaj razem do przedszkola. 

Jednak  po  kilku  dniach  okazało  się,  że  zostałam  przez  kolegów  i 

koleżanki  bardzo ciepło  przyjęta.  Polubiliśmy się wszyscy i  bardzo 

dobrze spędzamy razem czas. Szkoła ma bardzo przyjazną atmosferę, 

wszyscy  się  znają  i  bardzo  lubią.  Cieszę  się,  że  to  właśnie 

Szkołę Podstawową  nr  19  wybrałam  jako  miejsce,  w  którym 

rozpoczynam swoją przygodę edukacyjną.

                                                             Magdalena Gołas

Mam na imię Wojtek. Urodziłem się w Jaworznie 9 lipca 2013 

roku.  Mieszkam  w Jeziorkach  w  domu  z  tatą,  mamą,  bratem  i 

dziadkami. Interesuję się motoryzacją, w szczególności samochodami 

sportowymi  i  statkami  -  najbardziej  ciekawi  mnie  słynna  historia 

związana z zatonięciem Titanica.  Lubię bardzo pływać i  jeździć  na 

rowerze, należę do jaworznickiego zgrupowania rowerowego „Team 

Jaworzno”, gdzie razem ze swoimi znajomymi jeździmy na wycieczki 

rowerowe,  organizujemy  również  nocne  przejazdy  rowerowe  po 

Jaworznie zwane potocznie „NightBikin”g. Najbardziej jednak lubię 

wycieczki  z  moimi  rodzicami  -  niedawno  zapisaliśmy  się  do 



Zdobywców Korony Gór Polski - mamy już kilka szczytów i pięknych 

szlaków za sobą. Od trzeciego roku życia byłem przedszkolakiem w 

Przedszkolu Miejskim nr 9 w Jaworznie. Aktualnie jestem uczniem w 

Szkole Podstawowej nr 19 w Jaworznie.

                                                                    Wojciech Ćwiek

Klasa
trzecia

W  tym  roku  szkolnym  klasa  3  bierze  udział  w  projekcje 

„Zdrowo jem,  więcej  wiem”.  Na początku  klasa  wykonała  zadanie 

nadobowiązkowe  –  kisiliśmy  ogórki.  Każdy  miał  swój  słoik  i 

potrzebne produkty.  Mieliśmy również prawdziwą wagę spożywczą, 

na której ważyliśmy produkty. Potem wykonaliśmy etykiety na słoiki. 

Po  tygodniu  otworzyliśmy  pierwszy   słoik.  Ogórki  smakowały 

wyśmienicie. Kolejnym  zadaniem  było  przyniesienie  przez  dzieci 

warzyw, które opisywaliśmy i rozwiązywaliśmy różne zagadki. 

Ostatnie  zadanie,  które  wykonały   dzieci  polegało  na 

przedstawieniu  w  formie  pracy  plastycznej  hasła  –  Jem  owoce  i 

warzywa.  Czekamy  na  kolejne 

wyzwania. 

Agencja informacyjna 
klas starszych

„BohaterOn w Twojej szkole”

20 października na lekcji historii ósmoklasiści  

realizowali zajęcia pod hasłem „BohaterON w Twojej 

Szkole”.

Uczniowie podzieleni na 3 grupy zapoznali się z materiałami 

źródłowymi  –  fotografiami  z  okresu  Powstania  Warszawskiego, 

piosenkami powstańczymi i relacjami świadków tamtych wydarzeń. 

Do materiałów dołączone były rekwizyty symbolizujące daną grupę 

ludzi  (sanitariuszki,  harcerzy,  cywilów).  Znalazły  się  wśród  nich 

opaska z czerwonym krzyżem i bandaż, kotwica i pędzel czy zwykłe 

bawełniane  chusteczki.  Uczniowie  próbowali  wczuć  się  w sytuację 

danej grupy ludzi. Zastanawiali się m.in., co ich na co dzień otaczało, 

co czuli, czym się kierowali w czasie Powstania. Po przeprowadzonej 

dyskusji swoje spostrzeżenia ujęli w postaci mapy myśli. Na koniec 

uczniowie  wybrali  Powstańca,  dla  którego  udało  się  przygotować 

laurkę z dołączonym krótkim listem i życzeniami.

Cieszymy  się,  że  już drugi  raz  mogliśmy przyłączyć  się  do 

akcji wysyłania kartek dla Powstańców Warszawskich.



„Szkoła pamięta”

W tym roku dołączyliśmy do akcji  MEN „Szkoła pamięta”. 

W jej ramach na lekcji historii uczniowie klasy czwartej dowiedzieli 

się, czym są i w jakim celu tworzy się miejsca pamięci narodowej. 

Następnie samodzielnie pogłębiali swoją wiedzę na ich temat – m.in. 

Grobu Nieznanego Żołnierza  czy Wawelu – szukając informacji  w 

książkach  i  internecie.  Na  koniec  każdy  czwartoklasista  wykonał 

plakat o jednym wybranym miejscu pamięci narodowej. W ten sposób 

uczniowie  nawiązali  do  polskiej  tradycji  świąt  zadusznych  i 

Narodowego Święta Niepodległości.

„Pchła Szachrajka”

2 grudnia w ramach lekcji języka polskiego obejrzałem sztukę 

Teatru Telewizji „Pchła Szachrajka”. 

Spektakl  porusza  problem  wewnętrznych  przemian,  które 

dokonują  się  w  każdym  z  nas  pod  wpływem  różnych  sytuacji  i 

zdarzeń.  W  sztuce  zagrali  m.in.:  Ewa  Dałkowska,  Anna  Seniuk, 

Joanna Szczepkowska,  Mieczysław Czechowicz,  Janusz Gajos.  Gra 

aktorów  bardzo  mi  się  podobała.  Była  dynamiczna.  Pasowała  do 

kolorowej  scenografii.  Odtwórcy  ról  starannie  pracowali,  aby  w 

szczególny sposób ukazać osobowość każdej postaci.

Moim  zdaniem  obejrzenie  spektaklu  teatralnego  przede 

wszystkim  pozwala  choć  na  chwilę  oderwać  się  od  codziennej 

rzeczywistości.  Podczas  oglądania  przedstawienia  towarzyszyło  mi 

wiele emocji. Sztuka teatralna pobudza twórcze myślenie.

Karol Mlostek, kl. VI

„Nocna katastrofa”

To  był  zwykły  wieczór.  Zjadłem  kolację,  umyłem  się  i 

poszedłem spać. O pierwszej w nocy usłyszałem, że coś kapie.

Okazało się, że z mojego akwarium, które stoi na stoliku obok 

łóżka,  kapie woda. Zerwałem się na nogi, zawołałem tatę,  bo moja 

mama akurat była w szpitalu na badaniach. W pokoju mam panele, 

którym  szkodzi  woda.  Wziąłem  wszystkie  ścierki  i  stare  ręczniki, 

jakie  były  w domu.  Położyłem je  wszystkie  na podłodze,  żeby jak 

najszybciej  zebrać  wodę.  Tata  wyłowił  moją  rybę  –  bojownika 

syjamskiego z jego domu. Szybko wypompowałem resztę wody, aby 

już się nie wylewała. Akcja ratunkowa się zakończyła. Na szczęście 

nic się nie stało ani rybie, ani panelom. Poszliśmy spać. 

Rano zakleiliśmy miejsce w akwarium, tam gdzie był przeciek. 

Tak na wszelki wypadek. Mimo to kupiliśmy nowe akwarium, a stare, 

naprawione, schowaliśmy na strych.

Jakub Cichoń, kl. VI



„Programowanie”

Inspirację  do  napisania  tego  artykuł  zaczerpnąłem  z  moich 

zajęć pozalekcyjnych.

Programowanie  uczy  zapamiętywania,  logicznego  myślenia, 

koordynowania  zespołem  lub  pracy  w  zespole.  Język 

programowania to  zbiór  komend,  jakimi  się  pisze  według projektu. 

Komenda  to  ciąg  znaków  lub  cyfr,  które  przypominają  słowa. 

Najpopularniejsze języki programowania to: C (15%), Java (13,3%), 

Python (8,53%), C++, C#, Visual Basic, JavaScript, PHP. Pierwszym 

językiem programowania jest Fortran, który został stworzony w 1957 

przez  Johna  Backusa  i  jego  zespół.  Początkowo  służył  on  do 

przeprowadzania obliczeń statystycznych i matematycznych.

Co można zaprogramować ? Można naprawdę wszystko - od 

programów, które dodają aż po zaawansowane gry. Większość z Was 

ma  komputer,  w którym  jest  Windows.  Jest  to  system operacyjny, 

dzięki któremu Wasz komputer działa. Zastanawialiście się kiedyś, jak 

wielki,  obszerny i  długi  jest  Windows? Składa  się  on z  około 650 

milionów linijek kodu w różnych językach oprogramowania.

Pierwszą grę w historii stworzono w roku 1961 i nazywała się 

„Spacewear”.  Przeciętne  stworzenie  gry  w  tamtym  okresie  nie 

wyglądało  tak  jak  dziś,  czyli  cyfrowo.  Wszystko  było  tworzone 

analogowo.  Stworzenie  gry  w  tamtych  czasach  trwało  od  trzech 

miesięcy do nawet trzech lat.

Bartosz Ryczek, kl. VII

Komunikaty 
i ogłoszenia

Niech te Święta, tak wspaniałe,

będą całe jakby z bajek,

niechaj gwiazdka z nieba leci.

niech Mikołaj tuli dzieci,

biały puch niech z góry spada,

niechaj piesek w nocy gada.

niech choinka pachnie pięknie,

no i radość będzie wszędzie!  

KOCHANI!!!

Z  okazji  Świąt  Bożego  Narodzenia  życzymy  Wam  dużo  

zdrowia, miłości, dużo prezentów, mnóstwo śniegu, a w Nowym Roku  

2021 spełnienia marzeń.
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