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GAZETKA KLAS I-III 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIĘCŁAWICACH STARYCH 

 

 

                

 

                    Nr  6                                         Marzec   2014 rok 

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

 
 

Wielu chwil radości, 
aby każdy dzień 

był dla wszystkich 
Kobiet przygodą i 

powodem do dumy. 
Z całego serca życzy 

Redakcja 

 

                         

 

 

 

 

      

 

W numerze: 
 

 Wspomnienia z ferii zimowych 

 8 marca -Dzień Kobiet 

 Wiosna 

 Witaminki w szkole 

 Wyniki konkursu – dyktando 

nie tylko dla Mistrzów  

 Konkurs  Pięknego Czytania 

 Wielki  Post 

 Dział sportowy 

 Ogłoszenia 

 Humor 

 Kolorowanka 
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    KILKA  SŁÓW  NA  POWITANIE 

 
W końcu powoli nadchodzi  oczekiwana wiosna. Dni są coraz cieplejsze i dłuższe. 

 Zaczyna się zielenić trawa, kwitną pierwsze kwiaty, ptaki przylatują  z ciepłych krajów, 

wszędzie słychać ich radosny śpiew, zwierzęta budzą się ze snu zimowego. 

 Ludzie chowają głęboko do szaf swoje grube ubrania, robią wiosenne porządki  

w domach i ogrodach. Zachęcamy Was do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

 Zamiast siedzieć godzinami przed komputerem czy telewizorem, zajadając słodycze, może zafundujecie swojemu 

organizmowi porcję zdrowego ruchu? Zabawcie się w detektywów i sami poszukajcie wiosny w przyrodzie! 

                                                  

                                                                                            Serdecznie namawiamy  

                                                                                                   Redakcja 

 

 

 

 

 

JAK PORADZIĆ SOBIE Z WIOSENNYM PRZESILENIEM ? 

 
Człowiek musi stopniowo przyzwyczaić się do zachodzących zmian w środowisku. Nie jest to  łatwe po okresie 

zimowym, kiedy jesteśmy odwodnieni oraz mamy niedobory witamin i składników mineralnych. Objawy, jakie 

wówczas najczęściej nam dokuczają to: 

 

 ogólne zmęczenie i tzw. rozbicie; 

 senność i brak energii do działania w ciągu dnia; 

 bóle głowy i problemy z koncentracją; 

 skłonność do przeziębień. 

 

Sposoby na wiosenne przesilenie 
 
 Na początek, pamiętajmy o pozytywnym nastawieniu i uśmiechu każdego dnia. Wiosenne przesilenie nie 

trwa wiecznie i w końcu minie. 

 Aktywność fizyczna – to jeden z najlepszych sposobów na pokonanie przesilenia. Po okresie zimowego, 

spoczynkowego trybu życia, powinniśmy stopniowo zwiększać swoją aktywność fizyczną (na początek 

dobre są spacery i biegi na świeżym powietrzu, później można dodać jazdę na rowerze czy rolkach, a także 

pływanie w basenie). 
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 Zmiana diety – po okresie zimowym brakuje nam witamin i składników mineralnych. W związku z tym 

zwiększmy ilość spożywanych owoców i warzyw. Nie zapominajmy o warzywach mrożonych, które mogą 

być bogatsze w składniki mineralne i witaminy, niż te przechowane do wiosny w spiżarniach. Sięgnijmy po 

soki owocowe, przeciery warzywne, zieloną herbatę lub wodę z cytryną i miętą. Kolejnym ważnym 

elementem są świeże zioła (np. pietruszka, bazylia, szczypiorek) oraz kiełki. 

              Schabowego lub kotlet z kurczaka zastąpmy rybą . 

 W tym wiosennym okresie dokucza nam często spadek odporności. Unikajmy więc kontaktów z osobami 

chorymi. Nie chowajmy ciepłych ubrań do szafy po pierwszych promieniach słońca, bo możemy się łatwo 

przeziębić, ale też nie przegrzewajmy się niepotrzebnie. Nie zapominajmy o produktach wzbogaconych w 

zdrowe kultury bakterii (jogurt, kefir). 

 Zadbajmy o odpowiednią higienę snu – tzn. wysypiajmy się w tym okresie. Sen to zdrowie. 

 W ciągu słonecznych dni otwórzmy okna i wietrzmy mieszkania. Warto również regularnie trzepać i 

wygrzewać na słońcu kołdry i poduszki. 

             Zawsze najtrudniej jest zacząć wprowadzać zmiany po sennym i ospałym okresie zimowym. 

 

             Ale pamiętajmy o pierwszym kroku – uśmiechu – on nas nic nie kosztuje. 

 

 

WSPOMNIENIA  Z FERII 

 

Podczas ferii zimowych w naszej szkole były organizowane jednodniowe wycieczki. 

      3 lutego w poniedziałek chętni uczniowie mogli pojechać do Krakowa. W planie było zwiedzanie 

najnowocześniejszego Muzeum w Polsce -Podziemie Rynku Głównego , które znajduje się pod Sukiennicami. 

Muzeum powstało w 2005 roku. Na ekspozycji zgromadzono około 700 najciekawszych przedmiotów 

codziennego użytku znalezionych podczas badań pod Rynkiem. Jedną z licznych atrakcji jest szklana fontanna , 

która łączy podziemie z powierzchnią Rynku. Bardzo podobała mi się wycieczka a wszystkich chętnych zachęcam 

do zwiedzania. 

 

    4 lutego we wtorek zebraliśmy się pod szkołą o godzinie 8:15 pojechaliśmy do Multikina na film pt. ,,Skubani". 

Po przyjeździe do kina pani Ela Machnik kupiła bilety. Po wejściu do sali kinowej każdy wygodnie usiadł w 

fotelu. Film był o indykach, które chciały, aby podczas Świąt Dziękczynienia ludzie ich nie zjadali. Indyki 

wygrały i  ludzie na święta zaczęli jeść pizzę. Myślę, że film wszystkim się podobał. Po skończonym seansie 

poszliśmy do M'C Donald. Każdy z nas mógł sobie coś  kupić do jedzenia. Wróciliśmy pod szkołę o godzinie 

12:30.  

 

     5 lutego w środę była zorganizowana wycieczka do Cinema City, które mieści się w Galerii Bonarka. 

Po przyjeździe udaliśmy się do KFC. Przed wejściem do sal kinowych każdy dostał zieloną opaskę. Seans nosił 

tytuł ,,Niezwykły Świat Techniki ". Był to program dla dzieci ciekawych świata . W trakcie trzygodzinnego 

programu można poznać niezwykłe wydarzenia i interesujące odkrycia. Po południu wróciliśmy do szkoły bardzo 

zadowoleni.  

 

 

                                                                                                                        Julia Zębala klasa 3 
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 W Skomielnej Czarnej na nartach 
 

6.02.2014 r. w pierwszym tygodniu ferii pojechałam na narty wraz z koleżankami i kolegami z naszej szkoły do 

Skomielnej Czarnej. Wyjazd zorganizował pan Leszek Majewski. Były też z nami pani Ania Słowikowska i moja 

mama oraz opiekunowie ,,Pełnej chaty”. 

Pogoda była piękna. Świeciło słońce i było bardzo ciepło, ale na wyciągu narciarskim był śnieg. Wszyscy jeździli na 

nartach a niektórzy na snowboardzie. Dorośli pomagali tym, którzy uczyli się jeździć i czuwali nad naszym 

bezpieczeństwem. Ja również uczyłam się jeździć. Bardzo pomagał mi pan Leszek. Zjechałam ze stoku aż 5 razy a 

było bardzo wysoko. 

Wróciliśmy do domu  około 18.00  zmęczeni i przemoczeni,  ale bardzo zadowoleni. 

                                                                                                                                                        Karolina Machnik klasa 2 

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

 

8 marca 

 

         Dzień Kobiet to coroczne święto obchodzone 8 marca, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o   

równouprawnienie kobiet. Ustanowione zostało w 1910 roku. 

         Po raz pierwszy Dzień Kobiet obchodzono w Stanach Zjednoczonych. Amerykanki zaczęły obchodzić swoje 

święto w 1909 roku, później ten zwyczaj przyszedł do Europy, początkowo do Austrii i Danii, później do Niemiec i 

Szwajcarii. 

         W Polsce Dzień kobiet został zauważony dopiero po II wojnie światowej, ponieważ pasował do 

socjalistycznej propagandy. W zakładach pracy były życzenia i prezenty np. kawa i obowiązkowo symboliczny 

tulipan, którego odbiór każda pracownica musiała pokwitować. 

        Mamy nadzieję, że wszyscy chłopcy mali i duzi będą pamiętać o swoich koleżankach,  

mamach, babciach, ciociach i paniach nie tylko w tym dniu.   

        Szacunek każdej kobieci należy się każdego dnia. Niekoniecznie trzeba je za  

każdym razem obdarowywać kwiatami – ustąpisz miejsca, przepuścisz w drzwiach,  

uśmiechniesz się, powiesz coś miłego – to będzie dla wszystkich dziewczyn miła niespodzianka. 

 

                                                                                                                                                                                          Redakcja 

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

Witaminki  w szkole 

             W ramach programu „Owoce w szkole” do którego przystąpiła nasza szkoła uczniowie klas I-III dostają 

marchewki, jabłka, rzodkiewki i  soki owocowo-warzywne.  

           W ten sposób uczą się prawidłowo odżywiać. Mamy nadzieję, że dzieci będą  jeść mniej słodyczy, a 

zdecydowanie więcej owoców i warzyw. Bardzo was do tego zachęcamy. 

 

                                                                                                                                                                          Redakcja 
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PTAKI - ZWIASTUNY WIOSNY 

 
Bocian biały   
 
Występuje w Europie Środkowej, północno-zachodniej Afryce, Azji Mniejszej. 

 Zimuje w Afryce Równikowej i Wschodniej, a także w Indiach.  Charakterystyczne 

 Cechy to ubarwienie upierzenia białe, końce skrzydeł i ogona czarne. Nogi długie i czerwone,  

dziób długi i czerwony, ostro zakończony. W locie postawa wyprostowana, wykorzystuje 

 ciepłe prądy oraz powierzchnię skrzydeł, porusza się głównie lotem szybowcowym.  

Długość ciała ok. 100 cm. Rozpiętość skrzydeł 200 cm. Masa ok. 3-4 kg.  

Odżywia się owadami, płazami, małymi gadami, małymi ssakami. Gniazda o średnicy ok. 1-1,5 m, zbudowane z 

łodyg roślin, umieszcza na dachach budynków gospodarczych lub w ich pobliżu, a także na kominach, słupach 

energetycznych. Bociany składają jaja w ilości 4-5 sztuk, w okresie pod koniec kwietnia, a następnie wysiadują 

przez 34-35 dni. Młode pisklęta pozostają w gnieździe przez ok. 2 miesiące. 

 

 Jaskółka 
   
Zamieszkuje cały świat poza najwyższymi szerokościami geograficznymi. 

 Jest to rodzina ptaków z rzędu wróblowych, dziób krótki, długie i ostro zakończone  

Skrzydła.  żdolne są do chodzenia po ziemi. Ich wysokość lotu zależy od wilgotności  

powietrza. Chwytają owady w locie. Gniazda buduje na skałach, budynkach lub w norach.  

W skład materiału na gniazdo zawsze wchodzi ślina ptaka. 

Zwykle jeden do dwóch lęgów w roku, składa 4 do 6 jaj.       

 
    Szpak 

 
   

 

Występuje w kilku podgatunkach w całej Europie i Azji, do jeziora Bajkał i Pakistanu,  

wtórnie osiedlony w Ameryce Północnej, Australii, Nowej Zelandii i Polinezji. 

 Zamieszkuje obrzeża starych drzewostanów, parki, śródpolne kępy drzew oraz 

 osiedla ludzkie i ich okolice. Długość ciała do 22 cm, rozpiętość skrzydeł do 38 cm. 

 Fruwa z prędkością 75 km/godz. Upierzenie obu  płci jednakowe, w szacie godowej 

 prawie czarne z metalicznym zielonkawym połyskiem, w okresie polęgowym jaśniejsze,  

z drobnym, białym perełkowaniem. Dziób żółty, skrzydła ostro zakończone, ogon krótki.  

Odżywia się owadami i in. bezkręgowcami, jagodami oraz nasionami i ziarnem (często czyni duże szkody w 

uprawach rolnych i w sadach). Gnieździ się w dziuplach, budkach lęgowych wykonywanych przez człowieka, 

załomach murów i pod dachówkami domostw. Wyprowadza 1-2 lęgi w roku. Samica składa 3-6 jaj, które 

wysiadują oboje rodzice przez  ok. 14 dni. Młode opuszczają gniazdo po ok. 3 tygodniach. Szpaki tworzą stada, 

których liczebność dochodzi do 500 tys. sztuk. Zimują w południowej Europie, Afryce i południowej Azji.  

Szpak w Polsce jest bardzo liczny lęgowo w całym kraju. Chroniony. 

 
 

http://pl.clipartlogo.com/image/starling_258396.html
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Skowronek  
    
Występuje prawie w całej Europie (bez Skandynawii), środkowej Azji i 

 północno-zachodniej Afryce. Zamieszkuje tereny otwarte, uprawy rolne,  

pastwiska, suche łąki i ugory. Długość ciała 18 cm, rozpiętość 

skrzydeł 26 cm. Upierzenie samca i samicy szarobrunatne, plamiste,  

z jasnym brzuchem, na głowie krótki czubek. Znany z wyjątkowo urozmaiconego 

 i długiego śpiewu. Odżywia się latem owadami, a jesienią i zimą nasionami  

roślin polowych. Gnieździ się na ziemi w niewielkim zagłębieniu, a jego ubarwienie 

 czyni go prawie niewidocznym. Wyprowadza 1-2 lęgi w roku. Samica składa 4-5 jaj, które wysiaduje ok. 13 dni. 

Młode opuszczają gniazdo po ok. 2 tygodniach. Zimuje w południowej Europie, Indiach, Afryce i Chinach.  

W Polsce liczny  w całym kraju. Chroniony. 

 

 

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

 

 

VII  EDYCJA  MAŁOPOLSKIEGO  KONKURSU  PIĘKNEGO  CZYTANIA 

 

                       5 marca 2014r. odbyła się VII edycja Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania 

zorganizowana przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie. 

Przesłuchania odbyły się W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej  w Krakowie .  

                   W etapie międzyszkolnym klas I- III wzięło udział 101 uczestników, którzy mieli przygotować 

do czytania fragment dłuższego utworu pisanego wierszem.  

Naszą szkołę reprezentowały: Anna Szczepanek oraz Izabela Dziarkowska z klasy I a.  

Ania prezentowała  wiersz „Dyżurny Ptyś” Mariana Załuckiego i Karola Szpalskiego, a Iza „Daktyle” 

Danuty Wawiłow. 

                    Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów. Każdego roku bierze w 

nim udział coraz więcej uczestników. Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności czytania, 

kształtowanie wśród uczniów kultury czytelniczej, rozwijanie twórczych talentów, prezentacja swoich 

umiejętności. 

                    Szkoła brała udział po raz pierwszy w konkursie , nasze uczennice były najmłodszymi 

uczestniczkami , a ponieważ trening czyni mistrza planujemy udział w kolejnej edycji za rok.  

                                                                                       

 

                                                                                                                         Nauczyciel bibliotekarz 

                                                                                                                         Barbara Dziarkowska 
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Wyniki   Konkursu – DYKTANDO (nie  tylko ) DLA MISTRZÓW 

 

Ogólnopolskie DYKTANDO (nie   tylko ) DLA  MISTRZÓW jest organizowane  Instytut  Rozwoju Oświaty. 

W dyktandzie brało udział  4124 uczniów z wszystkich województw Polski. 

Każdy tekst został podzielony na dwie części : 

 Część  I – Dyktando – w 20  wyrazach  tekstu należało wybrać jedna z dwóch zaproponowanych liter. 

 Część II – zasady i ćwiczenia ortograficzne  - 10 pytań tekstowych  z 4 odpowiedziami, z których co 

najmniej jedna była prawdziwa. 

 

Wyniki – Ranking uczniów z naszej szkoły. 

1. Tomasz  Poradzisz         - kl. II   -  122p  -    Miejsce  9 

2. Miłosz  Kulesza              - kl. III   -  114p   -   Miejsce  17 

3. Zuzanna  Dyrkacz          - kl. III   -  114p     -  Miejsce  17 

4. Aleksandra  Franczak    - kl. II     - 108p     -  Miejsce  23 

5. Szymon  Różeński          - kl. III   -  102p     -  Miejsce  29 

6. Klaudia  Franczak           - kl. III    - 102p      -  Miejsce  29 

7. Jakub  Zając                    - kl. III      - 102p     -  Miejsce  29 

8. Julia  Grochowska          - kl. III     - 100p      -  Miejsce  31 

9. Wiktor  Juszczyk             - kl. II      -  96p       -  Miejsce  35 

10. Maria  Deka                     - kl. II      -  96p        -  Miejsce  35 

11. Janusz   Dyląg                   - kl. III     -  96p       -  Miejsce   35 

12. Julia  Zębala                     - kl. III     - 96p         -  Miejsce 35 

13. Karolina  Machnik          - kl. II       - 94p         - Miejsce 37 

14. Natalia  Musiał               - kl. II        - 94p         - Miejsce  37 

15. Jan  Kulesza                     - kl. III       - 92p        - Miejsce  39 

16. Radosław  Nosek            - kl. II        - 82p        -  Miejsce 49 

       GRATULUJEMY!                                              Organizatorzy:  mgr B. Wysocka 

                                                                                                                                           mgr E. Machnik 
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WIELKI  POST 

 
 
Wielki Post – czas pokuty, przygotowujący do przeżycia najważniejszych 

                         dla chrześcijan  Świąt Wielkanocnych. Obejmuje on okres liczony od 

                          Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. 

                          Tradycyjnie Wielki Post określany bywa jako czterdziestodniowy.  

 W pierwszych wiekach Wielki Post obejmował tylko Wielki Piątek i Wielką Sobotę. 

 W III wieku poszczono już cały tydzień, zaś na początku IV wieku, na pamiątkę 

 czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni oraz czterdziestu lat wędrowania 

 Izraelitów po ucieczce z Egiptu, został przedłużony do czterdziestu dni. 

 Niedziele jako dni świąteczne nie były nigdy do niego wliczane. 

                       W VII wieku Kościół katolicki za początek postu przyjął szóstą niedzielę przed Wielkanocą. 

Ponieważ niedziele wyłączone były z postu, aby zachować 40 dni pokutnych, ich początek przypadał na środę.  

Od 1570 roku był to już zwyczaj powszechnie obowiązujący w Kościele. W tym dniu na znak pokuty posypywano 

głowę popiołem. 

                      Wielki Post w Kościele jest traktowany jako czas pokuty i nawrócenia. Jego zaleceniami są post, 

jałmużna i modlitwa. W trakcie okresu Wielkiego Postu z kościoła znikają kwiaty przy ołtarzu, nastrój smutku i 

pokuty podkreśla fioletowy kolor szat kapłana, zmniejszona jest ilość oświetlenia, rzadziej grają organy.  

Ważnym elementem obecnym w kościele oraz w życiu parafian jest śpiewanie pieśni wielkopostnych. 

 
 
Tradycje i obyczaje wielkopostne 
 
 Wielki Post rozpoczynał się od posypania głów popiołem, rozdania ubogim resztek zapustnych biesiad i 

schowania do szaf balowych toalet. 

 W czasie postu chleb smarowało się powidłami lub maczano go w oliwie. 

 Podawano śledzie bez śmietany, kawa również była bez śmietany i bez cukru, za to z palonych żołędzi. 

Piło się herbatę lipową, zamiast deserów podawano mało słodkie ciastka zwane "wiekuistymi", gdyż 

można je było jeść w pół roku po upieczeniu. 

 W czas postu nie wypadało grać skocznych polek i mazurków. Jeśli już, to smętne dumki i nokturny. 

 Zdarzało się, że w czas postu dzieciom chowano zabawki, zostawiając tylko te najbardziej zniszczone, a 

zamiast baśni czytano im żywoty świętych. 

 

 
*****************************************************************************                                                          
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SPORT 

 

Polskie medale w Soczi 

 
 Kamil Stoch zdobył złoty medal w konkursie skoków narciarskich na normalnej skoczni 

 Justyna Kowalczyk ze złamaną stopą wygrała bieg na 10 km stylem klasycznym zdobywając tym 

samym złoty medal 

 Zbigniew Bródka stanął na najwyższym stopniu podium pokonując Koena Verweija z Holandii o 

0.003  sekundy 

 Kamil Stoch zdobył drugi złoty medal olimpijski na skoczni dużej K-125   po niesamowitej 

walce z Noriakim Kasai 

 Nasze łyżwiarki szybkie zdobyły srebrny medal w biegu drużynowym 

 Łyżwiarze szybcy po dramatycznej końcówce biegu zdobyli brązowy medal 

 

Ostatecznie reprezentacja Polski zajęła 11. miejsce w tabeli medalowej  z dorobkiem czterech 

złotych medali, jednego srebrnego i jednego brązowego. 

 

 

OGLOSZENIA 

 14 marca rozstrzygnięcie konkursu dla klas O-III SP na prace plastyczną – „Zwiastuny wiosny”,  

wykonana dowolna techniką. ( każda klasa wylosowała temat swojej pracy do wykonania) 

 18 marca VII edycja Konkursu ŚWIETLIK – udział biorą :Uczniowie z kl. II – 13 osób i z kl. III – 3 osoby                                                                                                            

  21 marca – piątek - rozpoczyna się kalendarzowa wiosna.                                                                              

Aby powitać  Wiosnę  - Zapraszamy wszystkich uczniów aby w tym dniu ubrali się „na zielono”,  

przynieśli jak najwięcej rzeczy w  kolorze zielonym. 

 Rekolekcje wielkopostne  od 30.03 do 02.04.2014r. 

 1 kwietnia 2014 r. –  wtorek  -    sprawdzian po klasie  VI –     dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla 

klas O-VI szkoły podstawowej 
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PROGRAM   REKOLEKCJI  2014r. 

0d 30 marca do 02 kwietnia 2014r. 

 

 

Poniedziałek – 31 marca  

10.00 -  spotkanie rekolekcyjne kl. III – VI 

11.00 – spotkanie rekolekcyjne  kl.  O – II 

12.00  - spotkanie rekolekcyjne  - Gimnazjum 
 

Wtorek –  01 kwietnia 

10.00 -  spotkanie rekolekcyjne kl. III – VI 

11.00 – spotkanie rekolekcyjne  kl.  O – II 

12.00  - spotkanie rekolekcyjne  - Gimnazjum 

Spowiedź Święta 

 

Środa –  02 kwietnia 

10.00 -  msza św. dla  kl.  O -  VI 

11.00 – msza św. dla  Gimnazjum 

 

Szczegółowy Program Rekolekcji  będzie zamieszczony na gazetce klas O-III. 

 

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

 

Humor 

 

Lecą dwa bociany, a pomiędzy nimi Kamil Stoch. 
Jeden z bocianów w pewnym momencie mówi do Stocha: 
- Ej ty, nie będzie Ci za gorąco w tym kombinezonie w Afryce? 
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KOLOROWANKA

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WUj62hwBpYAbEM&tbnid=rcS3CtPwGqfSmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gry-dladzieci.pl/kolorowanki/kolorowanki-wielkanocne/1150_kolorowanka-wiosna.html&ei=grAcU8vNEsGjtAa4n4CYAQ&psig=AFQjCNG185eRFc2Z1NrcmUc9sPyrcYG-Gg&ust=1394475510859873
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