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GAZETKA KLAS I-III 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIĘCŁAWICACH STARYCH 

 

 

                

 

               Nr  10                                            czerwiec  2015 rok 

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

 

 
 

,,Jedziemy na wakacje” 
 

Jedziemy na wakacje 

do lasu, nad wodę. 

Prosimy ciebie, słonko 

o piękną pogodę. 
 

Jedziemy na wakacje 

nad morze, na plażę. 

Kolorowe muszelki 
przynieś, falo, w darze. 

 

Jedziemy na wakacje 

w te góry wysokie. 

Nie chowajcie się, szczyty, 
za mgłą, za obłokiem. 

 

Jedziemy na wakacje 

Na Mazury? Może! 
Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku, 

czekaj na nas w borze! 

                                    Cz. Janczarski   

 

 

 

 

W numerze 

 

 16 - 24.05  – Zielona szkoła w Ustroniu 

 25 – 29.05 – Zielona szkoła w Porąbce 

 01.06 – Dzień Dziecka 

 05.06 – Konkurs plastyczny – 

              „Nasza  Patronka”   

 07.06 – Dzień Patrona i Dzień Rodziny 

 Dzień Ojca i Dzień Matki 

 Dzieci i ich prawa 

 10.06 –  Zawody pływackie 

 Zalecenia na ostatnie dni nauki 

 Bezpieczne wakacje 

 Kolorowanka  
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ZIELONA SZKOŁA w Ustroniu  Morskim   

W piątek wyjazd z dworca „Kraków Główny” – Kołobrzeg. Jechaliśmy 12 i pół godziny, 

przyjechaliśmy do ośrodka wczasowego „Gacek” w Ustroniu Morskim. 

W sobotę poszliśmy zobaczyć miasto. Po południu udaliśmy sie na spacer po plaży.  

W niedzielę byliśmy w kościele. Po południu poszliśmy na gofry. 

W poniedziałek pojechaliśmy na wycieczkę do Kołobrzegu. Poszliśmy na szanty i rejs statkiem 

pirackim. Po południu byliśmy na poczcie i wracaliśmy plażą. 

We wtorek pojechaliśmy na całodniową wycieczkę do „Wolińskiego Parku Narodowego” 

widzieliśmy żubry. 

Płynęliśmy promem  i  zobaczyliśmy bursztynowe jezioro.  

We środę poszliśmy do ogrodów „Hortulus Dobrzyca”. 

W czwartek pojechaliśmy na wycieczką do Kołobrzegu.  

Widzieliśmy latarnię i byliśmy w muzeum 

minerałów. 

W piątek przyszedł do nas pan i opowiadał nam o 

Kołobrzegu.  Potem poszliśmy na plażę . 

Po południu pojechaliśmy do miasta Gąski 

zwiedzać latarnię.  

W sobotę pakowaliśmy się potem poszliśmy do 

miasta. 

Żegnaliśmy się z morzem. 

W niedzielę po śniadaniu pojechaliśmy na stację . 

Jechaliśmy 12 godzin . 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                      Ola Franczak – klasa III 

 

ZIELONA SZKOŁA  w Porabce 
 
 

 

 W Porąbce było dużo zabaw i gier. 

Na placu zabaw były 3 huśtawki,  

karuzela, 3 koniki i wspinaczka do 

ćwiczeń.  

Było  też boisko do piłki nożnej i boisko 

do piłki siatkowej. 

W  świetlicy śpiewaliśmy, bawiliśmy się  

i odgadywaliśmy  zagadki. 

Mieliśmy marsz na orientację. Uczyliśmy 

się   piosenek. 

W Porąbce było wspaniale i myślę, że tam wrócimy . 

                                                                                                              

                                                                                                                        K. Kulesza – kl. 3 
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ZIELONA   SZKOŁA w porĄBCE 

25 – 29  Maja  2015 

28 maja. Rano mieliśmy pobudkę o 7.20, potem toaleta i śniadanie o 8.00. 

Po zajęciach o 11.00 mieliśmy drugie  śniadanie. 

Po drugim śniadaniu podzieliliśmy się na grupy do marszu na  orientację. 

Poszliśmy do pokojów i ciepło się ubraliśmy. 

Wyszliśmy na dwór i zaczęliśmy szukać wskazówek na poszczególnych stacjach.  

Stacji było 10, a grup  aż  dziewięć. 

Szukaliśmy wskazówek na płocie, na 

drzewach i na boisku. 

A gdy je odnaleźliśmy musieliśmy 

odpowiedzieć na zadane w nich pytania, 

do wpisania odpowiedzi pomogła nam 

karta -  „zabawy w podchody”. 

Najbardziej podobała się nam stacja  

„piosenka”  ponieważ, śpiewaliśmy ją 

najgłośniej jak daliśmy radę. 

Gdy wróciliśmy do budynku 

przebraliśmy buty i przyszliśmy do 

świetlicy, tam pani ogłosiła wyniki 

zabaw w „podchody”. 

Wygrała grupa nr 1. 

Po ogłoszeniu wyników poszliśmy na obiad, a potem do swoich 

pokoi  i mieliśmy 20 minut żeby odpocząć. 

                                                          Oliwia Cygan, Karolina Machnik – klasa III 

 

DZIEŃ RODZINY   w klasie  trzeciej 

To był  wspaniały dzień, była ładna pogoda. Na boisku był zamek dmuchany do skakania  i piłkarzyki.  

Potem poszliśmy do dmuchanego obserwatorium oglądać kosmos. 

W sali nr 17 odbywało się małe przedstawienie i przyjęcie dla naszych Rodziców. 

Mama dostała deseczkę robioną na zielonej szkole techniką  decupage, a tata ptaszka i figurkę gipsową. 

 

                                      

                                                                                                    Klaudia Kulesza  - klasa III 
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KONKURS  PLASTYCZNY 
Nasza Patronka -  królowa Jadwiga 
 

 

           Z okazji Dnia Patrona chętni 

uczniowie prezentowali swoje zdolności 

w konkursie plastycznym : Nasza 

Patronka. Prace były kolorowe i bogate 

w szczegóły. Doskonale odzwierciedlały 

wygląd Jadwigi. 

Wybrane prace można podziwiać na 

gazetce szkolnej. 

                                                            

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                          P. Bukowska,  klasa III 

 

Dzień Rodziny 

Dzień Patrona Szkoły 
 

Dzień Rodziny odbył  się 7 czerwca. Były przedstawienia po angielsku, a potem przedstawienie w klasach i 

loteria oraz dmuchany zamek i atrakcje zapewnione przez OSP w Więcławicach. Byliśmy też w 

obserwatorium. W naszej klasie było przedstawienie, dzieci śpiewały i recytowały a 7 par tańczyło walca. 

Potem były zdjęcia z zielonej szkoły. Rodzice otrzymali ręcznie robione laurki, deski decupage i drewniane 

ptaszki. Były też kiełbaski. Wszyscy zadowoleni poszliśmy  do domów. 

                                                                                         Tomasz Poradzisz – klasa III 

 

        

         Ruchome „piłkarzyki”                                                                    „ Szaleństwo na zamku” 
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26 maja  -  Dzień Matki 

 

Abyś zawsze przy nas była 
Najpiękniejsza i jedyna, 

Mądra, dobra, ukochana 
Taka bliska - nasza Mama! 

 
 
 
 
 

2 3  c z e r w c a  –  D z i e ń  O j c a  

Przypowieść o Ojcu 

 
Kiedy się starasz zapomnieć 

Pamięta. 

Kiedy nie możesz zasnąć 

Czeka aż się obudzisz. 

Kiedy nie myślisz wracać 

Wygląda ciebie. 

Kiedy nie widzisz wyjścia 

Każe otwierać wrota. 

 

Kiedy umierasz z głodu 

Poleca nakrywać stoły. 

Kiedy się kulisz w łachmanie  

Wybiera dla ciebie szatę.   

Gdy mówisz wstanę i pójdę   

Rusza naprzeciw.    

Gdy trzesz oczy jak suche kamienie  

Płacze nad tobą.   

Kiedy nie śmiesz wyciągnąć ręki   

Oplatają cię jego ramiona.     

Gdy twój brat wypomni żeś odszedł   

Odpowie że właśnie wróciłeś. 

                                                                                   J.S. Pasierb                                     
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1  c z e r w c a  –  D z i e ń  D z i e c k a  

 

My, dzieci całego świata, bez względu 

na kolor skóry, pragniemy pokoju. 

Niech pokój jak drzewo urasta w chmury! 

 

DZIECI I ICH PRAWA 

 

Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez 

wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od 

koloru skóry,  płci, języka, jakim się posługuje, 

urodzenia oraz religii. 

Zostały one utworzone, aby każde Dziecko mogło 

mieć szczęśliwe dzieciństwo dla własnego dobra      

i dla dobra społeczeństwa. Prawa i swobody tam określone zachęcają rodziców, organizacje 

prywatne, władze lokalne i rządy krajowe do rozpoznania tych praw i walki o ich wdrażanie 

zgodnie z następującymi zasadami: 

1. PRAWO DO ZYCIA I ROZWOJU 

2. PRAWO DO WYCHOWANIA W RODZINIE 

3. PRAWO DO NAZWISKA I POCHODZENIA 

4. PRAWO DO SWOBODY MYŚLI, SUMIENIA I WYZNANIA 

5. PRAWO DO PRYWATNOŚCI 

6. PRAWO DO NAUKI 

7. PRAWO DO ZYCIA BEZ PRZEMOCY 

8. ZASADA POSZANOWANIA GODNOŚCI 

9. ZASADA RÓWNOŚCI 

10. PRAWO DO OPIEKI MEDYCZNEJ 
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Zawody pływackie 

Zawody pływackie  klas  trzecich odbyły się  

w  KSOS-ie w Krakowie.  

W  zawodach wystartowało 6 dziewczyn z 

naszej szkoły, a wszystkich uczestniczek było 

około 90. 
Przed zawodami pływackimi było bardzo 

nerwowo, jak to przed zawodami.                                                            

Wszyscy się stresowali, ale wypadli bardzo 

dobrze.       

W drugiej turze startowali chłopcy – też było ich około 90. Z naszej klasy  do zawodów 

zakwalifikowało się aż 11 kolegów. Adam Nowak zajął II miejsce.                

Po zawodach  przyznano medale i  dostaliśmy małe piłeczki.  

 

                                                                                                         M. Deka, P. Bukowska  - klasa III 

 

 ZAMAWIAMY SŁOŃCE NA DWA MIESIĄCE!! 

 

Powiedział mi kiedyś mój tata 

I miał, jak się zdaje, rację, 

Że największym wynalazcą wszechświata 

Był ten, 

                 Co wynalazł WAKACJE. 
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Jak przeżyć ostatni miesiąc w szkole - zalecenia: 

 
 

 godz. 645 – wstajemy z uśmiechem na ustach (koniecznie prawą nogą!). Myjąc zęby 

nucimy wesołą melodię (uwaga na pianę!); 

 godz. 730 – w czasie drogi do szkoły i po wejściu do niej uśmiechamy się do wszystkich 

(nawet do nauczycieli!); 

 godz. 800 – 1400 – w czasie pobytu w szkole staramy się nie rzucać w oczy 

nauczycielom (co będzie trudne - ale ćwiczenie czyni mistrza). Możesz nawet 

spróbować świecić, jak ten księżyc, całkiem przyzwoitym przykładem; 

 w czasie godzin popołudniowych, spędzanych z rodziną, nadużywamy wręcz słów 

“proszę – dziękuję – przepraszam” i stwarzamy wrażenie, że się w pocie czoła uczymy 

(wskazane szczególnie dla osób, których średnia ocen na świadectwie nie jest zbyt 

wysoka);  

 wieczorem skreślamy miniony dzień w kalendarzu, a kładąc się do łóżka wspominamy 

najpiękniejsze chwile ubiegłego lata (ale niech wspomnienia nie spędzają nam snu z 

powiek!);  

 zasypiamy z myślą: Wakacje coraz bliżej! 
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Kolorowanka 
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Drodzy Czytelnicy! 

      To już ostatni numer naszej gazetki w tym roku szkolnym. Dziękujemy za współpracę 
w jej redagowaniu nauczycielom i uczniom. Dziękujemy uczniom klas trzeciej i czwartej, 
którzy tworzyli nasz zespół redakcyjny. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym też 
będziecie współtworzyć naszą szkolną gazetkę.  

 

Życzymy wszystkim miłego odpoczynku, 

wspaniałej pogody i jak najwięcej radości. 

Wracajcie cali i zdrowi. 

Do zobaczenia we wrześniu!   

 

                                                                                        Zespól redakcyjny 

 
 

 

KLEKS  – MIESIĘCZNIK  klas edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w  Więcławicach Starych       

Opiekunowie redakcji:   opiekun uczniów z  kl. IV – mgr Elżbieta Machnik 

                                       wych. kl. III -  mgr Barbara Wysocka    

 

 Zespół redakcyjny: uczniowie kl. III  i IV SP z Koła Dziennikarskiego: 
 Z. Dyrkacz, K. Kusia, N. Busłowicz, M. Kulesza, M. Pawłowska, J. Zapała 

 A. Franczak, K. Machnik,  M. Deka, T. Poradzisz, P. Bukowska, N. Musiał 

O. Cygan, D. Bukowski, K. Kulesza    
Adres redakcji: 

Szkoła Podstawowa 
im. Św. Królowej Jadwigi 
W Więcławicach Starych 
32-091 Michałowice  
Tel; (012) 388-50-56 
 Strona internetowa szkoły: https://zswieclawice.edupage.org/ 

  E- mail kontaktowy z redakcją:  E. Machnik   -     machnikela@poczta.fm 

                                                 B. Wysocka   -     bawy@op.pl  

 

 

                               KOPIOWANIE TEKSTÓW  BEZ  ZGODY REDAKCJI  ZABRONIONE !                               

 

 

https://zswieclawice.edupage.org/
mailto:machnikela@poczta.fm
mailto:bawy@op.pl
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