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GAZETKA KLAS I-III 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIĘCŁAWICACH STARYCH 

 

 

                

 

                    Nr 3                                            Listopad   2013 rok 

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

 

Wiersz o Zaduszkach 

 

Na cmentarzu płomyki złote 

i groby w chryzantemach. 

Ludzie przyszli tu z myślą o tych, 

których już nie ma. 

Wspominają drogie imiona,  

zasłaniają lampki przed wiatrem, 

dla tych bliskich wieńce zielone 

i bukiety jesienne pełne kwiatów. 

 

 

 

 

                          Helena Bechlerowa 

      

W numerze: 

 

 Pamiętamy o tych, którzy 

 odeszli 

 Święto Niepodległości 

 Goście w naszej szkole 

 Wyniki konkursu  

 Dzień Pluszowego Misia 

 Andrzejki  

 Do serca przytul psa 

 Akcja Mikołaj 

 Humor 

 Kącik Malucha 
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KILKA  SŁÓW  NA  POWITANIE 

 

         Jesień jest bardzo piękną i kolorową porą roku, która właśnie zapukała do  

naszych drzwi. Jej barwne kolory odzwierciedlają wielobarwne liście spadające  

z drzew. Kolory jesieni są bardzo ciepłe, pastelowe, wraz z promieniami grzejącego  

słońca sprzyjają wyciszającym nasze troski i zmartwienia spacerom. Ta pora roku – 

a zwłaszcza ochłodzenie i deszcze zwiastują nadejście zimy. Natura zmierza na zasłużony 

 odpoczynek po pracowitym lecie, szykuje sie do zimowego snu.  

        Wieczory stają się dłuższe co pozwala nam na dłuższe przebywanie z bliskimi naszemu sercu osobami i 

robienie wesołych stworków z zebranych podczas spacerów kasztanów i żołędzi.        

A co słychać u nas: 

 

 W dniu 11 października 2013 roku  w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych 

 17 października  uczniowie kl. O-III mieli spotkanie z przedstawicielem MPK i Straży Miejskiej. 

 28 października – wyniki Konkursu Plastycznego kl. I-III, „Kolorowa jesień” 

 29 października,  wycieczka na pobliski cmentarz –„ Pamięć o Tych , którzy odeszli”   

(sprzątanie grobów) 

 1 listopada Wszystkich Świętych 

 11 listopada  - Narodowe Święto Niepodległości 

 25 listopada- Światowy Dzień Pluszowego Misia 

 29 listopada -  Szkolny  Konkurs Recytatorski  „Jesień w poezji dziecięcej” 

 30 listopada - Andrzejki 

 

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

 

SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTOŚCI ŚLUBOWANIA KLAS PIERWSZYCH 

 

W dniu 11 października 2013 roku  w naszej szkole w o godz. 

11.00  odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. 

 Do grona naszej szkoły dołączyło 32 uczniów. 

Na początku uczniowie w galowych strojach zaprezentowali 

krótką część artystyczną. Uczniowie pięknie recytowali 

wiersze i śpiewali piosenki. Wychowawczynie klas pani Irena 

Grymek i pani Urszula Stanisz pięknie przygotowały dzieci. 

Następnie pan dyrektor Piotr Augustynek ich na uczniów. 

Uczniowie klasy szóstej rozdali pierwszakom miksturę do wypicia. Po części artystycznej przedstawiciele 

wszystkich klas obdarowali naszych najmłodszych kolegów symbolicznymi upominkami. 

Myślę, że nowym uczniom  w naszej szkole na długo pozostanie ten dzień w pamięci. 

                  

                                                                                                                                               Julia Zębala klasa 3 
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                Dzięki uprzejmości Pana Grzegorza Dyrkacza – taty naszej redakcyjnej koleżanki Zuzi w 

naszej szkole gościliśmy  Strażnika Miejskiego i Inspektora Ruchu MPK z Krakowa.  Bardzo 

dziękujemy  za zorganizowanie tego spotkania i zachęcamy innych rodziców do współpracy ze szkołą.       

Jeśli macie Państwo możliwość przekazania dzieciom ciekawych informacji  czy wiadomości – 

czekamy  na Was.    

                                                                                                                                        Redakcja 

Sprawozdanie ze spotkania o bezpieczeństwie 

W czwartek 17.10.2013 roku mieliśmy w szkole specjalnych gości. Odwiedzili nas Strażnik Miejski Pan Jerzy 

Filipczuk i Inspektor Ruchu MPK Pan Tomasz Jezierski. Panowie prowadzili ciekawy wykład na temat 

bezpiecznego poruszania się po drodze. 

Udział w zajęciach brały dzieci z klas od O do III Szkoły Podstawowej. W trakcie spotkania były wyświetlane 

slajdy i filmiki na temat bezpieczeństwa. Podczas spotkania Panowie  zadawali różne pytania, oczywiście związane 

z bezpieczeństwem. 

Pod koniec spotkania dzieciom zostały rozdane prezenty – odblaskowe opaski i balony. Dzieci były bardzo 

zadowolone z tej lekcji ,,Bezpiecznego poruszania się po drodze”. 

                                                                                                                                            Zuzia Dyrkacz klasa 3 

 

TELEFONY ALARMOWE, KTÓRE POWINIENEŚ ZNAĆ: 

 

112 międzynarodowy telefon alarmowy 

997 policja 

998 straż pożarna 

999 pogotowie                                          

                                                                                             

Wyniki Konkursu Plastycznego 
 uczniów klas I-III 

„KOLOROWA JESIEŃ” 

 
     KLASA I a 

     I miejsce: 

 Maja Biale 

 Anna Szczepanek 

 Julia Polak 

     II miejsce: 

 Iza Dziarkowska 

 Mateusz Undas 

III miejsce: 

 Barbara Soja 

 Bartłomiej Krawczyk 
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KLASA I b 

I miejsce: 

 Katarzyna Podsiadło 

 Klaudia   Podsiadło 

                           KLASA II 

      I miejsce: 

 Karolina Machnik 

 Tomasz  Poradzisz 

     II miejsce: 

 Oliwia Cygan 

 Wiktor Juszczyk 

     III miejsce: 

 Maria Deka 

 Radosław Siudek 

KLASA  III 

      I miejsce: 

 Jan Kulesza 

   

   II miejsce: 

 Zuzanna Dyrkacz 

 

III miejsce: 

 Julia Grochowska 

 

           WYROŻNIENIA 

 
1. Szymon Ambrozik – kl. Ia 

2. Klaudia Kulesza – kl. II 

3. Wojciech Wyrwa – kl. II 

4. Jakub Zapała – kl. II 

5. Klaudia Franczak – kl. III 

6. Zuzanna Maj – kl. III 

7. Justyna Zapała – kl. III 

8. Iza Kośnik 

9. Kinga Warchoł 

 

 

Miejsca pierwsze 

 

          

Miejsca drugie i wyróżnienia 
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Miejsca trzecie i wyróżnienia 

 

 

 

 

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

 

 

1 listopada –  WSZYSTKICH  SWIETYCH 

2 listopad a- Zaduszki 

 

„Człowiek żyje tak długo jak trwa o nim pamięć” 

 

Dzień Wszystkich Świętych, Zaduszki, to  wyjątkowe dni. 

Zgodnie z polską tradycją, odwiedzamy wtedy  miejsca, gdzie 

                    spoczywają najbliżsi. 

 

        Jak co roku uczniowie klasy II i III SP z wychowawcami udali się na pobliski cmentarz , gdzie 

sprzątali groby i zapalili znicze  na grobach żołnierzy, którzy polegli za wolność naszej Ojczyzny. 
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11 listopada 

Narodowe Święto Niepodległości jest 

najważniejszym polskim świętem narodowym. 

11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli 

Polska odzyskała niepodległość. 

 

  

Po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję w latach 1772-1795, powstaniach narodowych 

(Listopadowym 1830 i Styczniowym 1863),  zmaganiach na różnych frontach, Polacy dzięki niezłomności, 

patriotyzmowi i bohaterstwu  wywalczyli wolność. 

Ogromną rolę w odzyskaniu niepodległości odegrał pierwszy marszałek Polski – Józef Piłsudski.  

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym w 1937 roku.  Od roku 1939 do 1989 obchodzenie tego 

święta było zakazane. Po upadku rządów komunistycznych nabrało szczególnego znaczenia i jest dniem wolnym 

od pracy.  

 

Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych mają miejsce w Warszawie na placu Józefa 

Piłsudskiego. W samo południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbywa się uroczysta zmiana warty.  

 

W całym kraju organizowane są patriotyczne wiece i pochody, a w kościołach odprawiane msze w intencji 

ojczyzny. Od upadku komunizmu w 1989, co roku w stolicy dla upamiętnienia święta kilka tysięcy chętnych  

bierze udział w Biegu Niepodległości. 

 

 

Co by się stało, gdyby nie bohaterstwo przodków, którzy walczyli o naszą 

niepodległość? Dziś prawdopodobnie nie mówilibyśmy w języku polskim; nie 

moglibyśmy pewnie też demonstrować dumy z naszych narodowych symboli – 

flagi oraz godła państwowego; a wielkie czyny, jakich dokonywali Polacy na 

przestrzeni wieków, zostałyby zapomniane. Polska mogłaby przepaść na zawsze. 
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Do serca  przytul  psa 

 Pamiętajmy o naszych czworonożnych przyjaciołach !  

Nadchodzą coraz chłodniejsze dni – deszcze i niska temperatura dają się we znaki także naszym czworonożnym 

przyjaciołom. 

Jeśli twój pies stale przebywa na zewnątrz upewnij się,  

że schronienie które mu zapewniasz dostatecznie chroni go przed wilgocią, wiatrem i niskimi temperaturami. 

BUDA MUSI:  

 być ocieplona styropianem lub wełną mineralną 

 mieć podwójne ściany 

 być nieprzemakalna 

Pies, bez względu na to, czy jest trzymany w kojcu czy na uwięzi, musi być również codziennie wyprowadzany na 

spacery. 

ZAPAMIĘTAJ ! 

 Psu nie może nigdy zabraknąć czystej i świeżej wody do picia 

 Pies musi być codziennie i właściwie karmiony, stosownie do pory roku i warunków atmosferycznych (np. 

zimą - dwa razy dziennie, wysokokalorycznym jedzeniem) oraz jego wieku i stanu zdrowia. 

                                                                                                                                                Tomasz Poradzisz kl. II 

 

Budy dla naszych czworonożnych  przyjaciół: 

 

                                   

Maria Deka – kl. II 

 

 

 

Aleksandra Franczak i Natalia Musiał – kl. II 
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Karolina Machnik i Klaudia Kulesza – kl. II 

 

 

    

Tomasz Poradzisz i Norbert Klupa – kl. II 

 

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

ANDRZEJKI 

 

         Dzień Świętego Andrzeja Apostoła, najhuczniej świętowany w Szkocji, w kraju, którego św. Andrzej  

jest patronem. W Polsce w wigilie tego dnia, lub w tym dniu w zależności od regionu, wróży się przyszłość. 

         Święty Andrzej Apostoł był bratem Św. Piotra, uczniem Jana Chrzciciela, prowadził działalność 

misjonarską nad Morzem Czarnym.  

        Zginął ukrzyżowany na Peleponezie w mieście Patras 30 listopada 30 roku na krzyżu w kształcie litery X 

(stąd nazwa Krzyż Świętego Andrzeja). Jest patronem Szkocji i Rosji. 

 

Zwyczaje i Wróżby Andrzejkowe 

           Do najbardziej znanych wróżb andrzejkowych należy oczywiście lanie roztopionego wosku na wodę. 

Wosk można lać bezpośrednio przez dziurkę w kluczu. Na podstawie kształtu woskowej figurki lub kształtu 

cienia rzucanego przez nią przewidujemy przyszłość lejącego. 

      Większość wróżb Andrzejkowych ma na celu przepowiedzenie, która z panien pierwsza wyjdzie za mąż.  

 

 

Przysłowia: 

 

  Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży. 

  Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzieja. 

 Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja. 

 Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie sroga zima. 

  Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota. 

  Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście. 

OGŁOSZENIE: 

29 LISTOPADA KLASOWE ANDRZEJKI 

 Konkurs Recytatorski kl. O-III - „Jesień w poezji dziecięcej” 

 wróżby i zabawy andrzejkowe  z wychowawcami w klasach 
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HUMOR      

Dwa nietoperze wiszą sobie na gałęzi do góry nogami i patrzą 

na trzeciego, który stanął: 

- Zobacz, - mówi jeden do drugiego, - on chyba zemdlał! 

☺☺☺☺☺☺ 

 

W ogrodzie zoologicznym zwiedzający pyta dozorcę: 

- Kiedy pan będzie karmić małpy? 

- A co, jest pan głodny? 

☺☺☺☺☺☺☺ 

 

Siedzą sobie dwie myszki polne przy worku ziarna w stodole i jedna mówi: 

- Wiesz, poznałam wczoraj super faceta, jest taki przystojny, inteligentny, 

doskonale się dogadujemy, o wiesz, mam nawet jego zdjęcie - popatrz. 

Druga mysz patrzy uważnie na zdjęcie: 

- Przecież to nietoperz! 
- A mówił, że jest pilotem!!! 
☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 
25 listopada obchodzony będzie w naszej szkole Dzień Pluszowego Misia 

Wszyscy uczniowie przynoszą w tym dniu swoją ulubioną przytulankę z dzieciństwa. 

 

Zapraszamy klasy Oa i Ob  oraz klasy I-III  do wykonania pracy plastycznej.  

Każda klasa ma  za zadanie wykonać  jedną, wspólną pracę przedstawiającą 

pluszowego misia, (technika dowolna). 

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

 

„ I  TY  MOŻESZ   ZOSTAĆ  ŚW  MIKOŁAJEM’’ 
 

              W związku ze zbliżającym  się dniem  6  XII , na który tak bardzo czeka każde  

dziecko  marząc o różnych  prezentach,  w naszej szkole po raz 4 organizujemy akcję 

 ,,I TY  MOŻESZ ZOSTAĆ  ŚW  MIKOŁAJEM’’, dzięki której w ubiegłym roku  44 uczniów z  

naszej szkoły otrzymało mikołajowe paczki. 

 

         Prosimy wszystkich ,którzy zechcą przyłączyć się do nas o  przynoszenie  

słodyczy, przyborów szkolnych, zabawek. Przyjmujemy również odzież.  

Zbiórka rzeczy w pokoju 22 u pedagoga szkolnego. 

 

                                      KAŻDY  MOŻE BYĆ  MIKOŁAJEM   - ZAPRASZAMY! 
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KĄCIK  MALUCHA 
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KOLOROWANKA 
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APEL  DO WSZYSTKICH DOBREGO SERCA 

 

Szanowni Państwo! 

W ostatnim numerze Kleksa zwracaliśmy się o pomoc dla mamy,  naszej koleżanki Mai Pawłowskiej z klasy 3, 

która doznała udaru mózgu i jest w trakcie  bardzo kosztownej rehabilitacji. Każdy kto chce pomóc  może 

przekazać darowiznę przelewem bankowym(również przez Internet) lub dokonać wpłaty na poczcie : 

FUNDACJA AVALON – BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM, UL. MICHAŁA 

KAJKI 80\82 LOK.1, 04-620 WARSZAWA 

Numery rachunku odbiorcy: 

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001 BNP Paribas Bank Polska SA 

W tytule wpłaty proszę podać nazwisko i numer członkowski nadany przez fundację: 

Pawłowska, 2203 (ten dopisek jest bardzo ważny)                                                          
                                                                                                                                                                     Dziękujemy 
                                                                                                                                                                        Redakcja 
 
 
 

 KLEKS  – MIESIĘCZNIK  Uczniów  Klas  I-III Szkoły Podstawowej w  Więcławicach 

Starych       

Opiekunowie redakcji:   wych. kl. III – mgr Elżbieta Machnik 

                                       wych. kl. II -  mgr Barbara Wysocka    

Zespół redakcyjny: uczniowie kl. III i II  SP Koła Dziennikarskiego: 

 J. Zębala, Z. Dyrkacz. J. Dyląg, J. Zając, N. Busłowicz, M. Kulesza 

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

N. Klupa, K. Kulesza 

Adres redakcji: 

Szkoła Podstawowa 
im. Św. Królowej Jadwigi 
W Więcławicach Starych 
32-091 Michałowice  
Tel; (012) 388-50-56 
 
 Strona internetowa szkoły: www.zswieclawice.edu.pl  

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

                                                        bawy@op.pl  

                 KOPIOWANIE TEKSTÓW  BEZ  ZGODY REDAKCJI  ZABRONIONE !                                          
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