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Wiadomości
Przedszkolaka

 Wycieczka do Miejskiej Biblioteki w Jaworznie

11  maja zaraz  po  śniadaniu  wybraliśmy  się do  Miejskiej 

Biblioteki  Publicznej  w Jaworznie.  Na  początek  pani  bibliotekarka 

zapoznała  przedszkolaków  z  zasadami  przebywania  w  bibliotece. 

Dzieci zwiedziły placówkę oraz dowiedziały się, co należy zrobić, aby 

stać się czytelnikiem biblioteki.  Zobaczyły także, jak wygląda karta 

czytelnika oraz poznały zasady wypożyczania książek.  Dowiedziały 

się również jak należy dbać o książki.

W trakcie pobytu w MBP dzieci zapoznały się  z postaciami z 

bajek  i  baśni.  Maluszki  chętnie  opowiadały  o  swoich  ulubionych 

bajkach, o tym, kto im czyta na dobranoc i jakie książki podobają im 

się  najbardziej.  Podczas  pobytu  w  bibliotece  dzieci  korzystały z 

magicznego  dywanu  –  nowoczesnego  urządzenia  projekcyjnego, 

pełniącego funkcję podłogi interaktywnej. Dywan stanowi doskonałą 

pomoc dydaktyczną do ćwiczeń, gier, zabaw ruchowych.  Wirtualny 

system,  wraz  z  zestawem  treści  multimedialnych,  jest 

wykorzystywany  do  pracy  z  dziećmi,   pełni  funkcje  edukacyjną  i 

terapeutyczną. Zajęcia były niesamowite, dzieciaki były zachwycone. 

Przedszkolaki podziękowały  za  możliwość  zabawy na  magicznym 

dywanie. 

       Spotkanie odbyło się w radosnej i pełnej wrażeń atmosferze. 
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Wizyta strażaków
                                                
14.06.2022 wizyta strażaków w naszym przedszkolu 

wzbudziła  ogromne  zainteresowanie  dzieci.  W 

trakcie  spotkania  strażacy  zaznajomili  dzieci  z 

ciekawostkami związanymi z ich pracą zawodową, przestrzeganiem 

zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie: pożaru, burzy oraz 

wypadku.  Dzieci dowiedziały się, w jakich okolicznościach można 

wzywać  straż  pożarną,  że  strażacy  nie  tylko  gaszą  pożary,  ale 

również są wzywani do wypadków samochodowych.

Największe zainteresowanie wzbudził wielki, czerwony wóz 

strażacki,  do którego każde  dziecko mogło  wejść.  Dzieci  z  bliska 

miały możliwość podziwiać wyposażenie, jakim dysponują podczas 

swojej  ciężkiej  i  odpowiedzialnej  pracy  strażacy.  Przedszkolaki 

wykazały  ogromne  zainteresowanie  spotkaniem,  podczas  którego 

nabyły  cenną  wiedzę.  Duża  część  przedszkolaków,  szczególnie 

chłopcy, postanowili w przyszłości zostać strażakiem. Wiedza, którą 

dzieci  nabyły,  utrwalana  będzie  przy każdej  okazji  podczas  zajęć, 

aby dzieci nabrały pewności siebie w trudnych sytuacjach i mogły 

udzielić pomocy sobie i innym.

       Na zakończenie spotkania strażacy zaprezentowali  działanie 

węża  strażackiego.  Chętni  przedszkolacy  mogli  samodzielnie  go 

włączyć. Było to dla dzieci wielką atrakcją. Spotkanie odbyło się w 

przesympatycznej atmosferze przy dźwiękach syren strażackich.

Anna Rozmus
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Klasa pierwsza
przedstawia

W teatrze

2  czerwca  klasy  I-III i  zerówka  pojechały  do  MDK-u  na 

Osiedlu Stałym, by obejrzeć musical pt. „Cudowna lampa Aladyna”. 

A oto wrażenia pierwszoklasistów:

Antoni – „Mnie podobała się postać Gina i Aladyn.”

Aurelia  – „Mnie,  jak  poruszali  się  latającym dywanem i jak 

tańczyli.”

Magdalena – „Mnie się podobały piosenki i latający dywan.”

Krzysztof – „Mnie podobała się lampa, pająk i latający dywan.”

Hanna –  „Mnie podobały  się  przebrania,  piękne,  kolorowe 

stroje i jak tańczyli.”

Maria  –  „A mnie najbardziej  podobało  się,  jak  Aladyn 

wystraszył się pająka i jak nagle w sali zrobiło się ciemno.”

Wycieczka do Owczarkowej Zagrody

8 czerwca klasy  I-III pojechały  autokarem do Owczarkowej 

Zagrody w Wąsoszu koło Częstochowy. W zagrodzie mieszka ponad 

50  gatunków  zwierząt,  np.  alpaki,  kozy  domowe,  papugi,  pawie, 

daniele, gęsi. 

Najpierw  zwiedziliśmy  zagrodę,  następnie  odbyły  się 

warsztaty  „Las  w  słoiku”,  gdzie  każdy  samodzielnie  wsypywał 

ziemię,  kamyczki  i  inne rzeczy do swojego słoika.  Na koniec była 

pyszna kiełbaska i gorąca herbatka, bo pogoda nas nie rozpieszczała.
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 Mimo  że wszyscy wrócili  zmęczeni,  to  jednak zadowoleni. 

Oto wrażenia pierwszoklasistów:

Lena –  „Mnie podobały  się  ptaki  –  zwłaszcza kolorowe 

papugi, a także jak mogliśmy sami wsypywać ziemię do słoików.”

Karol – „Mnie podobały się alpaki  oraz jak papuga ara jadła 

słonecznik.”

Kacper  G. –  „Mnie podobał  się  kotek,  króliczek  oraz 

warsztaty.”

Mateusz – „Mnie podobały się alpaki i papugi.”

Przemysław – „Mnie podobały się owce, króliki i alpaki.”
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Co piszczy
w klasie drugiej?

MAJOWY RAJD DRUGOKLASISTÓW

W  sobotni  ranek  wszyscy  uczestnicy  rajdu  zebrali  się  pod 

szkołą. Potem mój tata powiedział, dokąd pójdziemy i gdzie znajduje 

się pierwszy klucz. Pierwszy klucz mówił nam, że musimy iść na sam 

szczyt  piaskowej górki, tam stanąć przy słupie wysokiego napięcia, 

następnie skierować  się  w  prawo,  aby  zobaczyć  drugi  klucz. 

Wszystkie klucze były ciekawe, ale najfajniejsze były dwa, o których 

Wam opowiem. 

Jeden z tych kluczy miał numer 10. Był schowany w bardzo 

ciekawym miejscu - pod kamieniem o kolorze piasku. Wojtek Bołbot 

znalazł go jako pierwszy. Klucz mówił nam, że mamy skierować się 

nad jeziorko  koło  Grodziska.  A  drugi  najfajniejszy  klucz  był  tym 

ostatnim.  Znaleźliśmy  klucz,  dzięki  któremu  odszyfrowaliśmy 

zagadkę  i  dowiedzieliśmy  się,  gdzie  znajduje  się  skarb.  Naszym 

skarbem były lizaki. Wszyscy dostali po jednej sztuce. 

Pod klubem „Kasztan” upiekliśmy kiełbaski.  Moim zdaniem 

rajd był świetnie zorganizowany.
  

Wojtek Ćwiek
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Z życia
klasy trzeciej

Wrażenia z wycieczki do Owczarkowej Zagrody 

8 czerwca całą klasą pojechaliśmy do Owczarkowej Zagrody. 

Były tam różne zwierzęta na przykład: papugi, różne rodzaje ptaków, 

alpaki,  koza,  owca  i  króliki.  Mieliśmy  możliwość  nakarmienia 

różnych  zwierząt.  Kiedy  alpaki  brały  jedzenie  z  ręki,  to  bardzo 

łaskotały. Były też zajęcia, na których robiliśmy samodzielnie „las w 

słoiku”, który mogliśmy zabrać do domu. Najbardziej podobały mi się 

warsztaty - las w słoiku oraz karmienie alpak i ryb. Cała wycieczka 

była wspaniała.

Julia

8  czerwca  wybraliśmy  się  na  wycieczkę  klasową  do 

Owczarkowej  Zagrody.  Po  przyjeździe  na  miejsce  poszliśmy  zjeść 

śniadanie. Następnie karmiliśmy rybki i alpaki. Alpaki były oswojone, 

delikatnie  jadły  z  naszych  rąk.  Później  poszliśmy  obejrzeć  różne 

gatunki ptaków. Były to kaczki, papugi, gęsi, indyk, paw. Następnie 

oglądaliśmy stare narzędzia i robiliśmy samodzielnie „las w słoiku”. 

Cieszyliśmy  się,  że  możemy zabrać  go  do  domu  na  pamiątkę.  Na 

koniec  kupowaliśmy  pamiątki  i  zjedliśmy  kiełbaski  z  grilla. 

Wycieczka była bardzo udana. Wróciliśmy do domu pełni wrażeń.

Bartłomiej

-8-



Agencja informacyjna 
klas starszych

Poznajmy się!

Mam na  imię  Kasia.  Urodziłam  się  15  grudnia  2011  roku. 

Mieszkam w Jaworznie z rodzicami i kotem o imieniu Pusia. Chodzę 

do klasy czwartej.

Mam 142 centymetry wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy. 

Lubię zakładać ubrania w różnych kolorach, najbardziej niebieskim. 

Najczęściej są to getry, podkoszulki, bluzy. 

Jestem  osobą  pogodną  i  miłą.  W  razie  potrzeby  pomagam 

mamie w gotowaniu i sprzątaniu, a tacie w przygotowywaniu grilla. 

Można  o  mnie  powiedzieć,  że  jestem  rezolutna,  gdyż  umiem  się 

zachować w każdej sytuacji – tak twierdzi mój tata. Czasem jestem 

trochę leniwa, zwłaszcza jeżeli chodzi o naukę.

Interesuje  mnie  lepienie  z  gliny,  czyli  ceramika.  Na zajęcia 

uczęszczam  do  klubu  „Kasztan”.  Tam  pokazuję  swoje  zdolności 

twórcze. Ceramikę prowadzi pani Małgosia, którą bardzo lubię. 

Moją  pasją  jest  podróżowanie  i  zwiedzanie  interesujących 

miejsc. Ostatnio byłam w muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach 

oraz jaskini Dziura koło Zakopanego. Moim marzeniem jest polecieć 

do Egiptu, by zobaczyć piramidy oraz do Francji, aby zobaczyć Wieżę 

Eiffla.

Kasia Jarek, kl. IV
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Moje  hobby  to  jeździectwo  oraz 

behawiorystyka  koni.  Pierwszy  raz 

wsiadłam na konia,  gdy miałam zaledwie 

trzy  lata.  Pierwszą  poważną  jazdę  konną 

miałam  w  wieku  siedmiu  lat.  Od  tego 

czasu  jeżdżę  regularnie,  aż  do  teraz  (od 

sześciu lat).

Płynie we mnie krew przodków, którzy zawsze jeździli konno. 

Mój  pradziadek,  a  także  jego rodzice  mieli  stajnie  pełne  koni.  Od 

samego początku również mój tata opowiada mi o swoich przeżyciach 

związanych z końmi. Moja mama również kiedyś jeździła,  a siostra 

jeździ nadal.

Oprócz  samej  jazdy  konnej,  odnajduję  naprawdę  wielką 

przyjemność  w  pomaganiu  w  stajni  i  pracy  z  ziemi  z  końmi. 

Uwielbiam  się  uczyć  o  końskich  zachowaniach  i  sposobach 

przetrwania.

W przygodzie z końmi najlepiej wychodzi mi nie tyle jazda, co 

spadanie. Upadki bywają bolesne, ale się nie poddaję. W przyszłości 

chcę  zajeżdżać  młode  ogiery  w  profesjonalnych  hodowlach 

sportowych i jeździć na nich na zawody grand prix.

Antonina Szczepańska, kl. VII
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Moim hobby jest latanie dronem FPV. Z języka angielskiego 

„FPV”  oznacza  widok  w  pierwszej  osobie.  Latając  dronem  FPV, 

widzi w się w goglach obraz właśnie  z tej perspektywy. Taki gadżet 

może zapewnić mnóstwo zabawy w powietrzu i szybko się porusza.

Latam nim od czterech miesięcy, więc dla mnie jest to jeszcze 

nowe hobby. Z własnego doświadczenia wiem, że baterie tych dronów 

mogą być niebezpieczne, a drobne błędy dużo kosztować. Na przykład 

spalenie  silnika  w  najlepszym  wypadku  skutkuje  jego  wymianą, 

najgorszy scenariusz to spalenie całego drona.

Jest to ciekawe hobby, ale wymaga rozsądku i rozwagi.

Jakub Cichoń, kl. VII

Widok z okna mojego pokoju

Mój pokój ma duże okno. Widzę z niego ogródek i okolicę. 

Wiosną jest naprawdę pięknie!

Na  pierwszym  planie  uwagę  przyciągają  dwie  stare  lipy 

mające  grube  pnie.  Pomiędzy  nimi  biegnie  wąska  dróżka.  Za 

drzewami widać drewnianą altanę z brązowym dachem. Wokół niej 

rosną liczne krzewy i drzewka, które pięknie kwitną na wiosnę. Obok 

altany stoi stara rozłożysta wierzba, a po prawej stronie jest skalniak 

obłożony  białymi  kamieniami  –  latem  kwitnie  na  nim  mnóstwo 

kolorowych kwiatów. W głębi znajduje się niewielkie oczko wodne. 

Nad nim widać drewniany mostek,  a tuż obok czerwoną ławeczkę. 

Daleko widoczne są pola i łąki z kępą białych brzóz.

Bardzo lubię widok z mojego okna.

Kasia Ślęzak, kl. V
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Komunikaty 
i ogłoszenia

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie 

i na wodzie*

• kąp  się  tylko  w  miejscach  strzeżonych  przez  ratowników 

wodnych

• nie wypływaj poza kąpielisko

• kąp się, gdy jesteś wypoczęty – między kolejnymi kąpielami 

rób dłuższe przerwy na wypoczynek

• przed  rozpoczęciem  kąpieli  wykonaj  kilka  podstawowych 

ćwiczeń, np. skłony, przysiady, pompki

• w wodzie zanurzaj się stopniowo – nie skacz do niej

• przed  kąpielą  schłodź  wodą  twarz,  kark  oraz  okolice  klatki 

piersiowej

• wykonuj polecenia ratownika wodnego

* przygotowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

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

Uroczyste  zakończenie  roku  szkolnego  odbędzie  się  w  sali 

gimnastycznej 24 czerwca:

- dla klas I-V o godzinie 8:00,

- dla klas VI-VIII o godzinie 9:00.

Zapraszamy i życzymy wspaniałych wakacji!

Redakcja
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