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„Wakacje! Znów będą wakacje!”

Ten  fragment  piosenki  kabaretu 

OT.TO znają chyba wszyscy uczniowie 

w  naszym  kraju.  Wraz  z  każdym 

czerwcem ich myśli coraz żywiej biegną 

ku  wakacyjnym  planom,  byle  dalej  od 

szkolnych  podręczników,  prac 

domowych  i  klasówek.  Zmęczeni 

trudami codziennych obowiązków z utęsknieniem odliczają  ostatnie 

lekcje przed upragnioną labą.

Mijający  rok  szkolny  różnił  się  –  i  to  diametralnie –  od 

wszystkich  wcześniejszych,  jakie  znaliśmy.  Przez  ostatnie  siedem 

miesięcy  wychowankowie klas starszych uczyli się w formie zdalnej. 

Nauczycielom bardzo brakowało ich fizycznej obecności w szkole. Na 

szczęście  przedszkolacy i  uczniowie  klas  młodszych  mogli  o  wiele 

dłużej od starszych kolegów uczyć się stacjonarnie. A jak wiadomo, 

pobyt w szkole to nie tylko lekcje matematyki czy przyrody, ale też 

różne  akcje,  uroczystości  i  nietuzinkowe  działania.  W  niniejszym 

numerze możecie przeczytać, jakimi żyła nasza szkoła w mijającym 

półroczu.

Drodzy  Przedszkolacy  i  Uczniowie!  Życzymy  Wam 

wspaniałych,  beztroskich  i  w  pełni  zasłużonych  wakacji. 

Odpoczywajcie i nabierajcie  sił przed kolejnymi  wyzwaniami,  jakie 

postawi przed Wami życie!

Redakcja
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Wiadomości 
Przedszkolaka

  ZABAWA KARNAWAŁOWA  

Karnawał  jest  okazją  do  organizowania  zabaw  i  balów. 

29.01.2021 r. w naszym przedszkolu odbyła się zabawa karnawałowa 

dla obydwu grup przedszkolnych.

Dzieci przebrały się fantastycznie! Do kolorowo przystrojonej 

sali przybywały dziewczynki zamienione w księżniczki, wróżki, damy 

dworu  oraz  chłopcy  przebrani  za  strażaków,  rycerzy,  Zorro  czy 

Batmanów.  Dzięki  pomysłowym  strojom  dzieci  mogły  bez  trudu 

przenieść się w świat baśni. 

       Były konkursy, tańce, zabawy  z balonami i słodkie nagrody.  Nie 

zabrakło również poczęstunku. Rodzice wraz z wychowawczyniami 

przygotowali słodki poczęstunek: ciasteczka, paluszki, prażynki  oraz 

napoje.  Na  zakończenie  zabawy  wystrzeliło kolorowe  konfetti, 

wydając  przy  tym  głośne  dźwięki.  Wszystkim  dopisywał  dobry 

humor, dzięki czemu zabawa była nadzwyczaj udana.

Dziękujemy  Rodzicom  i  Wychowawczyniom  za  świetną 

zabawę!

Przedszkolaki 
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Z życia
klasy pierwszej

WYCIECZKA W BIESZCZADY

W  czwartek  po  południu  wyjechaliśmy  w  Bieszczady. 

Zabraliśmy  namiot,  ale  i  tak  w nim nie  spaliśmy,  bo  było  zimno, 

a w domku było miejsce. Po trzech godzinach jazdy dojechaliśmy na 

miejsce, gdzie na zboczu górki zobaczyliśmy stary domek otoczony 

drzewami.  Następnego dnia po śniadaniu zagraliśmy w planszówkę. 

Potem  bawiliśmy  się  z  kolegami.  Po  obiedzie  jeździliśmy  na 

hulajnogach, a później bawiliśmy się w czołg. 

W  sobotę  zrobiła  się  ładna  pogoda,  więc  pojechaliśmy  do 

Sanoka do skansenu. Przed wejściem stał prawdziwy czołg taki jak 

Rudy 102. Był ogromny. Weszliśmy z Czarkiem na samą górę wieży, 

ale nie dało się wejść do środka. W skansenie były stare budynki. Pan 

pokazywał obrazki, które pokrywał złotymi liśćmi. Były tam też owce 

i kozy, które karmiłem mleczami. Po drodze jechaliśmy przez bardzo 

stromą górę przez las,  skąd rozciągały się bardzo ładne widoki.  Po 

powrocie z Sanoka zjedliśmy obiad. Potem bawiliśmy się w żołnierzy. 

Kolejnego  dnia  pojechaliśmy  do  Przemyśla  do  bunkra 

schowanego  pod szkołą.  Oprowadzał  nas  krzyczący  żołnierz,  który 

okazał się bardzo fajny. Mamę wystraszył sztuczny pan, który czytał 

gazetę w ubikacji i  powiedział:  „Hej, zajęte, tu się czyta”.  Żołnierz 

opowiadał, jak było na prawdziwej służbie. Pokazywał kuchnię, która 

nie miał kuchenki, tylko konserwy i piwo. Potem zakładałem maskę
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 gazową, a Czarek beret. Brat odbierał meldunki, a ja nauczyłem się 

tańczyć  żołnierski  taniec.  Na  koniec  zgasło  światło  i  musieliśmy 

uciekać korytarzem w ciemności i hałasie bomb. Żeby uciec, trzeba 

było  otworzyć  stalowe  drzwi  w  trzy  sekundy,  a  ciocia  pomyliła 

kierunki kręcenia, ale i tak nam się udało. Tylko ja się nie bałem. Po 

wyjściu na powierzchnię poszliśmy na plac zabaw za szkołą, a potem 

pojechaliśmy  na  rynek  i  tam  jedliśmy  pizzę.  Sam  zjadłem  całą 

Margheritę.  Na  rynku  była  fontanna,  przy  której  się  bawiliśmy. 

Później samodzielnie kupiłem sobie lody. Po lodach poszliśmy w górę 

na zamek i  widzieliśmy ubranego w stary mundur żandarma,  który 

palił fajkę. Z zamku roztaczały się ładne widoki, ale musiałem zejść, 

bo mama bała się, że spadnę z wieży, chociaż ta była ogrodzona. Po 

zejściu  z  zamku  pojechaliśmy  do  domu,  gdzie  bawiliśmy  się 

żołnierzykami. 

Ostatniego dnia naszego pobytu w Bieszczadach poszliśmy do 

sąsiada, u którego skakaliśmy po sianie, oglądaliśmy małe szczeniaki 

oraz uciekaliśmy  przed  kogutem,  który  chciał  nas  dziobnąć. 

Udawałem,  że  jeżdżę  na  traktorze.  Gdy  rodzice  nas  spakowali, 

pojechaliśmy do domu. Po drodze zatrzymaliśmy się pod schronem 

dla pociągów, ale był zamknięty. Przeszliśmy tylko wzdłuż niego, był 

bardzo długi, a ze środka wiało bardzo zimnym powietrzem. A potem 

jechaliśmy już do domu, gdzie po powrocie odwiedziliśmy babcię.

Wyjazd w Bieszczady był bardzo udany. 

                                                                         Leon Niemczyk
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SPOTKANIE Z MYŚLIWYM

17 maja wybraliśmy się z klasą i naszą 

Panią na spotkanie z panem Pawłem - myśliwym 

z  Koła  Łowieckiego  Jaworzno.  Zostaliśmy 

zaproszeni  do  drewnianego  domku  w  lesie. 

Mogliśmy  tam  zobaczyć  poroża  dzikich 

zwierząt.  Słuchaliśmy  opowieści  związanych 

tematycznie  z przyrodą. Dowiedzieliśmy się, które zwierzęta są pod 

ochroną,  czym  są  karmione.  Zadawaliśmy  wiele  pytań,  na  które 

dostaliśmy wyczerpujące odpowiedzi.

W  ramach  śniadania  piekliśmy  kiełbaski  przy  ognisku. 

Najedzeni wybraliśmy się na spacer w głąb lasu. Zobaczyliśmy tam 

ambonę,  z  której  myśliwi  obserwują  zwierzęta.  Każdy z  nas  mógł 

obserwować las  przez  lornetkę.  Z bliska  obejrzeliśmy paśnik   oraz 

bagienko.  Szukaliśmy  tam  żabek,  ale  wszystkie  się  przed  nami 

schowały.

Zmęczeni i zadowoleni wróciliśmy do szkoły.

   Wojtek Bołbot

W poniedziałek nasza pani wychowawczyni zabrała całą klasę 

na wycieczkę do domku kółka łowieckiego na spotkanie z myśliwym. 

Leśniczy opowiadał nam o zwierzętach, które zadomowiły się 

w  naszym  lesie,  uważając  go  za  swój  dom.  Po  wysłuchaniu 

opowiadań  pana  myśliwego  rozpaliliśmy  ognisko  i  piekliśmy 

kiełbaski. Następnie poszliśmy na spacer po lesie. Po drodze myśliwy
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pokazywał  paśniki dla  zwierząt  oraz  wyjaśniał  nam,  po  co  jest 

umieszczona  sól  na  pniu  drzewa.  Po  powrocie  ze  spaceru  pan 

opowiadał nam o szkole wojskowej i o egzaminach, które zdawał. Na 

zakończenie pobytu w lesie bawiliśmy się w berka. 

To była udana wycieczka. Zadowoleni wróciliśmy do domu. 

                                                                 Zosia Pilarczyk 

Poniedziałkowa  wycieczka  do  lasu  okazała  się  wspaniałym 

pomysłem. Poszliśmy do chaty leśniczego, który zorganizował dla nas 

ognisko. Cała klasa upiekła kiełbaski. Później pan leśniczy opowiadał 

nam o swoim zawodzie. Podziwialiśmy przyrodę, spacerując po lesie. 

Byliśmy nad stawem. Mimo że trochę padał deszcz, to wycieczka była 

udana. 

                                                                          Magdalena Gołas  

Rozmaitości
klasy trzeciej

Spotkanie z poezją
Podczas  zajęć  uczniowie  klasy  III  postanowili  spróbować 

swoich  sił  i  napisać  wiersz.  Ale  nie  był  to  zwykły  wiersz  –  miał 

składać się wyłącznie z wyrazów zaczynających się tylko na dwie te 

same litery. Oto ich dzieła...
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                         „Piękna zima”

Piękna zima przechodziła przez park,

Zauważyła przepiękną papugę.

Zima zaczarowała papużkę, 

Zwierzę zamarzło.

Powierzchnia zaczęła pękać.

Zwierzątko zaczęło podskakiwać,

Po czym pomogło zimie.

Zima została papużką.

„Zamek”

Pewnego zimowego poranka

Zuchy przyjechały do zamku w Poznaniu.

Był on piękny, zielono-pomarańczowy.

Zwiedzali go w poniedziałek. 

Przyglądali się zimie.

Dzień Matki
W  tym  roku  szkolnym  postanowiliśmy  sprawić  naszym 

Kochanym  Mamom  prezent  inny  niż  zwykle.  Każdy  stworzył  dla 

swojej mamy lapbook. Dla tych, którzy spotykają się z tym pojęciem 

po  raz  pierwszy,  wyjaśniamy,  że  to własnoręcznie  wykonane 

„książki”, gromadzące informacje na dowolnie wybrany temat.
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Znalazł się tam portret mamy, jej opis,  informacje, o tym co 

lubi, list dla mamy, wspólne zdjęcia oraz kupony, które mamy mogły 

wykorzystać  dla  swojej   przyjemności  -  a  pomóc  miały  przy  tym 

dzieci.  Jak  się  okazało,  to  był  strzał  w  dziesiątkę,  mamy  były 

wzruszone i pojawiła się niejedna łezka w oku. 

 A oto nasze prace...
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Agencja informacyjna 
klas starszych

Z wizytą u Bazyliszka

Pomimo  trwającej  edukacji  zdalnej 

czwartoklasiści  postanowili  wybrać  się  na 

spektakl.  Niestety,  nie  mogli  udać  się  do 

prawdziwego  teatru,  dlatego  obejrzeli  wcześniej  nagrane 

przedstawienie.  Co ciekawe, aktorami wcielającymi  się w baśniowe 

postaci  byli  absolwenci  naszej  szkoły.  A  oto  wrażenia 

czwartoklasistów po obejrzanym spektaklu...

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

W  piątek  wieczorem  w  towarzystwie  mojej  kuzynki 

obejrzałam przedstawienie „Legenda o Bazyliszku”.  Spektakl  został 

zamieszczony na stronie internetowej naszej szkoły, dlatego mogłam 

go  zobaczyć  nawet  kilka  razy.  Było  to  amatorskie  przedstawienie. 

Grali w nim absolwenci „19”, kiedy byli uczniami klasy piątej.

W  sztuce  wykorzystano  scenariusz  Wandy  Chotomskiej 

„Legenda o warszawskim Bazyliszku”. Przedstawienie dotyczy stwora 

mieszkającego w podziemiach Starego Miasta w Warszawie, którego 

spojrzenie  zmieniało  ludzi  w  kamień.  Odegrano  je  w  dawnej  sali 

gimnastycznej  naszej  szkoły.  Podobała  mi  się  gra  aktorska, 

szczególnie głównych bohaterów spektaklu – Magdy i Marka. Wcielili 

się w nich Zosia Zarzeczny i  Szymon Wolak. Na uwagę zasługuje 

również drugoplanowa rola przekupki handlującej lustrami. 
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Scenografię  przygotowali  uczniowie.  Zamiast  teatralnej 

kurtyny  pomysłowo  wykorzystano  przenośne  parawany.  Użyto 

prostych  rekwizytów.  Aktorzy  występowali  w  bardzo  skromnych 

kostiumach,  które  sami  przygotowali.  Niestety,  dekoracje  też  były 

nieliczne, a do tego mało kolorowe. W spektaklu nie użyto podkładu 

muzycznego, za to aktorzy śpiewali niektóre swoje kwestie.

Podczas  oglądania  przedstawienia  trochę  przeszkadzał  mi 

pogłos  z  sali  gimnastycznej  –  nie  rozumiałam  niektórych  słów 

wypowiedzianych przez aktorów.

Kasia Ślęzak, kl. IV

W  zeszłym  tygodniu  oglądaliśmy  całą  klasą  przedstawienie 

teatralne „Bazyliszek”, które było wystawione w naszej szkole. Był to 

spektakl  amatorski  odegrany  przez  starszych  o  kilka  lat  od  nas 

uczniów w dawnej sali gimnastycznej.

Aktorzy  sami  przygotowali  kostiumy.  Najlepsze  było 

przebranie Bazyliszka. Aktorzy nie używali mikrofonów, ale mówili 

oraz śpiewali  wyraźnie i  głośno. Bardzo mi  się  podobała niebieska 

kurtyna. Nie była ona prawdziwa jak w teatrze, ale dobrze spełniała 

swoje zadanie. Dekoracji i rekwizytów było bardzo mało, ale te które 

przygotowały dzieci bardzo mi się podobały. Szkoda, że w spektaklu 

zabrakło muzyki, bo ona daje ciekawy nastrój.

Przedstawienie bardzo mi się podobało. Chętnie obejrzałbym 

jeszcze inne spektakle odegrane przez tych aktorów.

Jacek Krzywoń, kl. IV
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Komunikaty 
i ogłoszenia

ABC BEZPIECZNYCH WAKACJI 

1. Nad wodą:

• korzystaj tylko ze strzeżonych kąpielisk, 

•  po  dłuższym  opalaniu  wchodź do zbiornika  powoli,  by  zapobiec 

szokowi termicznemu, 

• nie skacz na główkę przed zbadaniem dna zbiornika. 

2. W górach:

• dostosuj wyprawę do możliwości wszystkich jej uczestników, 

• przed wycieczką sprawdź prognozę pogody, 

•  zabierz  niezbędny  ekwipunek  (odpowiednie  obuwie,  apteczkę, 

telefon z naładowaną baterią). 

3. W mieście:

• pamiętaj o zasadach poruszania się na drodze, 

• uprawiaj sport z rozsądkiem, 

• nie rozmawiaj z nieznajomymi. 

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

Przypominamy,  że zakończenie roku szkolnego odbędzie się 

25 czerwca. 

Wszystkim  Uczniom  gratulujemy  pozytywnych  wyników 

klasyfikacji rocznej. Ósmoklasiści - życzymy powodzenia w rekrutacji 

do wymarzonych szkół średnich. 

Wspaniałych wakacji!!!

                                    Redakcja 
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Kącik
humoru

Jeśli  masz  zły  humor,  nie  omijaj  tej  strony.  Oto  niezła 

dawka dobrego humoru! 

:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)

Ojciec sprawdza czego syn nauczył się w szkole. 

- No proszę, zastanów się dobrze. Miałeś dziesięć jabłek, zjadłeś dwa, 

ile Ci zostało?

- Nie wiem, my w szkole liczyliśmy na śliwkach.

:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik: 

- Małgosiu, co to za wzór?

- To jest... No, mam to na końcu języka...

-  Dziecko,  wypluj  to  szybko!  -  mówi  nauczyciel.  -  To  kwas 

siarkowy...

:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) 

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły. 

- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.

- Dlaczego?

- Nie musisz kupować książek na przyszły rok - zostaję w tej samej 

klasie.
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