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Od redakcji

Nasza Redakcja:

Od powrotu do szkoły 
nasze działania skupiły 

się na wsparciu i 
udzieleniu pomocy 
przebywającym na 

naszym terenie 
mieszkańcom Ukrainy.

Od 15 marca dołączyli 
do naszego grona 

uczniowie ukraińskich 
szkół łącznie 28 dzieci.



Odessa Kijów

Czarków

Żytomierz

Zaporoże
Kramatorsk

Nasi koledzy i koleżanki pochodzą 
z następujących miejsc:
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UkraińskieUkraińskieUkraińskie   

minyminyminy   
językowejęzykowejęzykowe

noski - skarpetki

 

magazyn - sklep

dywan - kanapa

kilim - dywanowoce - warzywa

pieczywo - słodycze

lis - las

sklep  - krypta, trumna

dynia - arbuz

maszyna - samochód



"Zaczarowane drzewo"
 

 W dzisiejszych czasach dolina Jawornika, w której żyjemy,
mieszkamy, uczymy się i bawimy, jest jedną zwartą i zorganizowaną
krainą.  Nie zawsze jednak tak było.
 Dawno, dawno temu w dolinie Jawornika i jej okolicach żyło wiele
różnych grup ludzi, które spierały się ze sobą, walczyły o ziemię,
okradały się nawzajem, zazdrościły sobie bydła, majatku,
gospodarstw. Byli nimi miedzy innymi: Skolniczanie, Mierydzanie,
Przelaczanie, Soszowianie, Beskidzianie, Kiczerzanie, Gahurzanie.
  Jedynym wyjątkiem były trzy siostry o bardzo spokojnym i miłym
usposobieniu, przyjaźnie i pokojowo nastawione do wszystkich ludzi.
Bardzo mądre, uczynne i dobroduszne. Potrafiły dogadać się ze
wszystkimi grupami. Na imię miały: Iga, Lusia i Bastusia.
 Dziewczyny uznały, że dalej nie może tak być, więc aby zakończyć
wszystkie spory, kłótnie i nienawiść, postanowiły, żeby każda grupa
wybrała swojego przywódcę. Przedstawiciele każdego ze
zwaśnionych rodów zebrali się przy starym, ogromnym drzewie. Był
to magiczny jawor, którego szum jednał ludzi, uspokajał i koił nerwy.
Długo i żarliwie debatowali pod przwodnictwem trzech sióstr, aż w
końcu po wielodniowych naradach i uzgodnieniach ustalili wspólne
prawo, zasady współżycia, współpracy i wzajemnego poszanowania
się.
 Od tego momentu w całej dolinie zapanował pokój, ład i harmonia,
które przetrwały po dzień dzisiejszy. Aby upamiętnić to historyczne
wydarzenie, wszyscy, którzy brali w nim udział, postanowili swoja
dolinę nazwać Jawornikiem od nazwy starego, zaczarowanego
drzewa, pod którym doszli do porozumienia. Drzewa tego dziś już
niestety nie ma, ale to co pod nim ustanowiono, żyje i przypomina
nam o tym, że "zgoda buduje, a nienawiść rujnuje".

 
Jan Krzok

kl. IV

Nasza twórczość



TIK
Kartki w Canvie

Korzystając z aplikacji Canva można wykonać piękne 
kartki okolicznościowe. 

Wszyscy uczniowie, którzy chcieliby spróbować 
projektowania kartek w Canvie mogą zgłosić się do 
pani Klaudii B. po zaproszenie do wirtualnej klasy, 

gdzie otrzymają dostęp do zasobów aplikacji i będą 
mogli samodzielnie tworzyć różnorodne projekty. 

Czekamy na Wasze kartki Wielkanocne, które zamieścimy 
w kwietniowym wydaniu gazetki! 



Sketchnotki i specjalna czcionka
Sketchnotki

Ozdoba notatek 
wizualnych


