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Nasza szkoła jest jak łąka 

po niej się marzenie błąka. 

Czasem lekcje miło miną 

wtedy nuda, smutek giną! 

Kiedy coś nam się nie uda, 

to mówimy - "głupia buda!" 

 

Lecz tak wcale nie myślimy 

my tę szkołę wprost wielbimy! 

I kochamy ją niezmiernie, 

więc będziemy zawsze w  wiernie 

prezentować naszą szkołę 

przez lata smutne i wesołe! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

W numerze: 

 

 

 Witaj Szkoło! 

  Bądź bezpieczny! 

  Organizacja roku szkolnego 

  Kącik Młodego  Przyrodnika 

  Zagadkowe co nieco 

  Nasze wakacyjne wspomnienia 

  Kącik Malucha 
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KILKA SŁÓW NA POWITANIE 

 

Serdecznie witamy wszystkich czytelników i zapraszamy do lektury 

 pierwszego numeru naszej szkolnej gazetki "KLEKS”!  

 Zaczęła się jesień – świetny czas na wieczorne rozmowy przy dobrej 

gazecie czy książce… 

Mamy nadzieję, że Wam się spodoba i każdy znajdzie tu coś dla siebie.  

W tym numerze, jak zawsze, czekają na Was ciekawe artykuły, kolorowanki  

i niezwykłe konkursy. 

W tym numerze znajdziecie PLAN  LEKCJI, który możecie wykorzystać. 

Już bez dłuższych wstępów zapraszamy Was do czytania naszej gazety 

szkolnej, bo rzeczywiście warto. 
 

                                                                    Redakcja 
**************************************************************************************** 

WRZESIEŃ jest miesiącem kwitnięcia 

wrzosów. Właśnie wtedy, kiedy zaczynają 

kwitnąć fioletowe wrzosy, dzieci idą do 

szkoły. Wrzosy są najczęściej fioletowe, 

ale można spotkać je też w innych kolorach. 

 

We wrześniu kwitną wrzosy. Wrzesień miał 

jednak i inne nazwy: pajęcznik, co wiązało 

się z babim latem (cienkimi nitkami 

pajęczyny, roznoszonymi przez wiatr w 

ciepłe jesienne dni), oraz jesiennik, bo 

zaczynała się wówczas jesień. 
 

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

Gdy  zielone – idź, nie zwlekaj! 
Gdy czerwone – stój i czekaj! 
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WIEDZY W PIGUŁCE DLA RODZICÓW 

I PRZYSZŁYCH UCZNIÓW KLAS  I-III SP Więcławice Stare 

 
Aby ułatwić Państwu i dzieciom bezbolesne przekroczenie progu 

szkoły , proponujemy nieco informacji o sposobie funkcjonowania naszej placówki oraz 

organizacji roku szkolnego w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 

 

NAUCZANIE I WYCHOWANIE 

 

Jak powszechnie wiadomo, w klasach I - III treści nauczania nie są podzielone na 

poszczególne przedmioty, ale wzajemnie się przeplatają. Dlatego, języka polskiego, 

matematyki, środowiska, muzyki, plastyki, techniki uczy jeden nauczyciel „wychowawca klasy”. 

Taki sposób uczenia nosi nazwę edukacji wczesnoszkolnej. 

Mając na uwadze misję SP w Więcławicach Starych , której celem jest wychowanie uczniów 

osiągających bardzo dobre wyniki w nauce oraz w sporcie, a także ze względów 

organizacyjnych, wyodrębniono jedynie jako oddzielne jednostki lekcyjne: 
 

ZAJECIA   DODATKOWE 

 
 

      ZAJĘCIA 

LOGOPEDYCZNE  -  mgr  Irena Grymek                                    

 

PEDAGOG          -  pani  Jolanta  Kociarz 

 

RELIGIA :  

        KL. O„a”i O„b” -  p. Justyna Tarnawska 

        KL.  I,  II, III 

 

JĘZYK  ANGIELSKI     

        kl. II i III  -  mgr Ewa Gołąb 

        Kl. Ia i Ib  - mgr Aneta Piszczek 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

Czynna jest od godz. 7.00 do godz. 17.00 

Opiekę pedagogiczną sprawują: 

 

   - mgr  Elżbieta Lotko 

   - mgr Jolanta Kociarz 

   - mgr   Justyna Tarnawska 

   - mgr Barbara Wysocka 

 
 

SZKOLNY  SYSTEM  OCENIANIA 

W  KSZTAŁCENIU  

ZINTEGROWANYM 

 

Z A C H O W A N I E                    

                    A – znakomicie 

                    B – zadawalająco 

                    C – niezadawalająco 

Osiągnięcia  i  postępy  uczniów: 

      6  –  posiada wiadomości i umiejętności   

            wykraczające poza wymagania pełne 

       5  -  opanował wymagania pełne 

       4  -  opanował wymagania rozszerzone 

       3 -   opanował wymagania podstawowe 

       2 -   opanował wymagania konieczne, 

       1  -   nie opanował wymagań koniecznych 
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W roku szkolnym 2013/2014 

uczą nas: 

KL.  O„a”     -  mgr  Katarzyna  Kita 

 

KL.  O„b”     -  mgr  Jolanta Styczeń 

 

KL.  I „a”      -  mgr  Urszula Stanisz 

 

KL.  I „b”      -  mgr Irena  Grymek 

 

KL. II            -  mgr   Barbara Wysocka 

 

KL. III           -  mgr Elżbieta Machnik 

 

PRZYDZIAŁ  SAL 

Klasa        O „a”    -  sala  nr   10 

Klasa        O „b”    -   III piętro-poddasze 

Klasa         I „a”     -  sala  nr 13 

Klasa         I  „b”    -  sala nr  5 

Klasa         II         -  sala  nr 17 

Klasa         III       -  sala  nr   12 

 

 

Świetlica   -   sala na parterze 

 

Logopeda  -   sala  nr 11  - I piętro 

Pedagog     -  sala  nr 22  - II piętro 

 

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

                     Z ŻYCIA  SZKOŁY 

 

Rok szkolny obfituje w różnego rodzaju imprezy i wydarzenia, takie jak: 
 

 Pasowanie na Ucznia Klasy Pierwszej; 

 Święta okolicznościowe (np, Dzień Ziemi, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, . Dzień   

           Patrona Szkoły i wiele innych); 

  Uroczyste apele z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości; 

  Jasełka i spotkania wigilijne, a także spotkania z ciekawymi ludźmi (artyści ludowi,   

  aktorzy, pisarze, sportowcy itp.); 

  Bal karnawałowy dla klas O – III; 

  Więcławska Olimpiada Sportowa Klas O; 

 Konkurs ortograficzny dla uczniów klas II i III,  

 Konkurs recytatorski- tematyka jesienna - dla uczniów klas O – III; 

 Konkurs matematyczny w kategorii „Olimpusek” dla klas I, II i III; 

 Zawody pływackie klas I-III na pływalni w KSOS - Kraków 

 Świetlik o tematyce przyrodniczej dla klas II i III 

 

Uczniowie klas I – III reprezentują naszą szkołę 

 również w licznych konkursach, turniejach 

 na terenie gminy i  województwa,  

osiągając liczne sukcesy. 
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Wyprawka ucznia klasy pierwszej 

 

 
 
PIÓRNIK 

(ołówek,  potem pióro, gumka, temperówka, 

nożyczki, klej, dobre kredki). 

PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE  

(blok techniczny, blok rysunkowy, blok 

techniczny kolorowy, bibuła, plastelina, 

farby plakatowe, pędzelek cienki i gruby, 

pojemnik na wodę). 

JĘZYK POLSKI 

(zeszyt w wąskie linie 16 – kartkowy). 

MATEMATYKA 

(zeszyt w kratkę 16 - karkowy). 

RELIGIA 

(książka plus ćwiczenia). 

KULTURA FIZYCZNA 

(koszulka, dresy, spodenki lub leginsy, 

obuwie sportowe na białym spodzie). 

BASEN 

(strój kąpielowy, czepek, ręcznik, 

klapki. Na początku roku zaświadczenie od 

lekarza, JEŚLI  dziecko ma przeciwwska- 

zania do pływania). 

STRÓJ GALOWY 

(biała bluzka, czarna lub granatowa 

spódnica/spodnie). 

JĘZYK OBCY 

(zeszyt w kratkę). 

 

 

              

 

 

MAMO I TATO! 

 

Proszę, przygotujcie Mi miejsce do 
pracy i odrabiania lekcji oraz miejsce 
na książki, zeszyty i tornister. Gdy 
przychodzę ze szkoły do domu: 
 
      1. Zapytaj Mnie, co było w szkole? 

      2. Rozmawiaj ze Mną często. 

      3. Pochwal – za co można  

         pochwalić,  zgań – za co zganić   

         trzeba. 

      4. Pociesz, kiedy spotyka Mnie 

         niepowodzenie. 

      5. Wspólnie ustalmy czas odrabiania    

          lekcji. 

      6. Posiedź trochę przy Mnie, kiedy 

          będę odrabiać lekcje. 

       7. Nigdy na Mnie nie krzycz, bo wtedy   

          przestanę myśleć. 

       8. Sprawdźmy, czy wszystko mam  w  

          tornistrze. 

       9. Porozmawiaj o Mnie z moją Panią,    

          ale nie uskarżaj się na mnie. 

 

 

WASZE  DZIECKO 
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KĄCIK   MŁODEGO  BIOLOGA 

I. 

„Świat sam sobie nie da rady, segregujmy więc odpady”. 

 Na terenie naszego kraju w dniach 15-16-17 września odbywać się będzie Akcja ,,Sprzątanie 

świata”. 

Celem "Sprzątania świata" jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań 

na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i 

stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.  

Od tego  roku obowiązuje nas selektywna zbiórka odpadów -  wprowadzono ją w naszych 

domach, miejscach pracy, gminach... Zachęcamy też do likwidowania dzikich wysypisk. Ale 

przede wszystkim przypominamy: wszystkie decyzje, jakie podejmuje każdy z nas mają wpływ 

na środowisko! Tak jak w latach poprzednich uczniowie z naszej szkoły pod opieką swoich 

wychowawców wezmą udział w tej akcji porządkując teren wokół szkoły  

i przydrożne rowy w jej sąsiedztwie. 
 

II. 

W podróż do ciepłych krajów pierwsze wyruszyły czajki. Za nimi poleciały jerzyki, muchołówki 

i pokrzewki. Odlatują ptaki do ciepłych krajów, głównie do Afryki. Gołębie grzywacze zbierały 

się na polach w stada liczące nawet do 150 sztuk. Odleciały w pierwszej dekadzie września. Na 

łąkach nie widać już bocianów, które odleciały pod koniec sierpnia, podobnie jak kukułki. 

Jaskółki brzegówki i oknówki oraz skowronki czekały z odlotem do września. Jaskółki dymówki 

ruszą w drogę w październiku. Na zimowiska przylecą do nas inne gatunki ptaków - gęsi, ptaki 

wodne, sikory, jemiołuszki, które zamieszkują strefę tajgi i tundry. Zimą trudno im tam 

znaleźć pożywienie. 

 
Odlatują: 

 

 

 

 

                                                      
    

muchołówka                  kukułka                         jerzyki                             czajka  

 

    

 

Są zimą:  

 

 

 

                                         
  
sikora                              gęś                              jaskółka                   jemiołuszka  
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KALENDARZ  

 

1 września – rozpoczęcie roku szkolnego  

17 września – Zebranie rodziców 

22 września –  "Sprzątanie świata".  

                   Podobna akcja przeprowadzana jest 22 kwietnia, kiedy obchodzimy Dzień Ziemi. 

W tych dniach organizowane są w szkołach akcje sprzątania ziemi. Całe klasy zbierają śmieci, 

liczy się worki. Akcja powtarzana jest we wrześniu - w Dniu Sprzątania Ziemi.  

23 września – początek kalendarzowej jesieni  

30 września – Dzień Chłopaka  

                    Święto, które powstało, prawdopodobnie przez analogie do Dnia Kobiet. W Polsce 

nie ma zupełnej zgodności co do dnia, w którym należy obchodzić ten dzień. Większość źródeł 

podaje 30 września, ale niektóre wskazują na 10 marca, przy czym 30 września częściej 

spotykamy się z nazwą "Dzień Chłopaka", podczas gdy 10 marca z nazwą "Dzień Mężczyzny". W 

tym dniu wszystkim chłopakom życzymy wszystkiego najlepszego! 
 
 

W październiku – 

 Konkurs plastyczny: „Jesienna kompozycja”; organizatorzy panie:  

           Elżbieta Machnik i Barbara Wysocka, 

 1 październik – ŚLUBOWANIE  klas pierwszych (….. 
 

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

ŁAMIGŁÓWKI SZKOLNEJ GŁÓWKI  

 

 

* Rozwiąż rebusy  

                                                                      
 

            ...................................                                                                          ..................................... 

 

* Zagadki  
Ma przy obu bokach ucho,  

które chwytasz ręką.  

W brzuchu - może mieć warzywa, 

 w dole - denko.  

A jak mama go nazywa?  

Powiedz prędko!  

 

..............................................................  

                                                                            Za ucho go trzymam, 

                                                                            kiedy mam ochotę, 

                                                                            by mnie poczęstował 

                                                                            mlekiem lub kompotem.   

 

                                                                                   .............................................................. 



WSPOMNIENIA  Z  WAKACJI  

Polska 

Na początku wakacji byłem z mamą  w kinie i parku wodnym w  Krakowie. Zwiedziłem również Muzeum 

Armii Krajowej, byłem nad Wisłą na pikniku z siostrą Julią.  
 

W upalne dni jeździliśmy nad jezioro (pływałem min. na materacu). 
 

Byłem w górach, przekroczyłem granicę Słowacji.  Zdobyłem Kasprowy Wierch, następnie przeszedłem 

Czerwone Wierchy, Kondracką Przełęcz i wszedłem na Kopę Kondracką (2005 m.n.p.m). Widziałem 

krzyż, który umieszczony jest na Giewoncie.  

 

Włochy 

We Włoszech mieszkałem w Toskanii. To region znany z produkcji wina i oliwy. Przebywałem w mieście 

Pontadera. Tam produkuje się skutery Piaggo . 

 

Zwiedzałem stare miasta w Toskanii – Pizzę z krzywą wieżą  

 (która jest dzwonnicą Katedry), Wolterę – miasto Etrusków, 

 pierwszej cywilizacji na tych ziemiach, Lucckę i inne.  
 

 

 

                                                                                                                     Krzywa wieża 

Jeden dzień spędziłem w Rzymie. 

Byłem w Watykanie przy grobie św. Piotra i naszego Papieża Jana Pawła II. Zwiedzałem Lateran – tam 

znajduje się grób św. Jana Chrzciciela . Lateran to najważniejszy Kościół Rzymskokatolicki – to 

pierwsza siedziba papieży- zwany również matką kościołów. Odwiedziłem Bazylikę św. Pawła za murami,  

gdzie znajduje się jego grób i Santa Maria Maggiore. Wymienione kościoły to 4 bazyliki papieskie, 

gdzie na ołtarzu głównym Mszę odprawić może tylko papież.  

Widziałem starożytny Rzym w tym Coloseum, Forum Romanum, ale też nowsze budowle jak fontanna di 

Trevi czy hiszpańskie schody.  

Poza wspaniałymi wycieczkami miałem czas na zabawę i odpoczynek . 

Kąpałem się w Morzu Liguryjskim gdzie temperatura wody dochodziła do 30 stopni oraz odwiedziłem 

park Pinokia. Znajduje się on w Toskanii w miejscowości gdzie mieszkał twórca Pinokia Carlo Collodi. 

                                                                                                                           Miłosz  Kulesza kl. III 

W tym roku miałem ciekawe wakacje. 

Zaczęły się od obozu sportowego taekwon-do , który trwał dwa tygodnie. 

Potem poleciałem z rodzicami i bratem do Grecji, gdzie wypoczywaliśmy przez tydzień. 

Po powrocie z Grecji  wyruszyliśmy na szlak turystyczny w góry. Po drodze napotkaliśmy wiele miejsc  

borówkowych . Po powrocie z gór wyjechaliśmy do Rzeszowa. W tym czasie w Rzeszowie trwał wyścig 

kolarski Tour de Pologne, do którego tato mnie zgłosił. 

W wyścigu startowało około 70 zawodników. W swojej kategorii wiekowej zająłem 4 miejsce. 

Za uczestnictwo otrzymałem czapkę kolarską , bidon i koszulkę zawodniczą. 

Pod koniec pobytu w Rzeszowie pływałem na żaglówce typu optymist. 

Wszystkie te sportowe wspomnienia mogę teraz oglądać na zdjęciach, które zrobiła mama. 

                                                                                                            Jakub Zając kl. III 



KĄCIK  MALUCHA 

Rysuj po śladzie i dokończ zwierzątka. 
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KOLOROWANKI 
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