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GAZETKA KLAS I-III 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIĘCŁAWICACH STARYCH 

 

 

                

 

                    Nr  4                                          Grudzień  2013 rok 

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

 

 

                            Za kilka dni, gdy spadnie śnieg, 

                                 zapłonie pierwsza gwiazdka, 

                                spotkamy się, by spędzić czas 

                         w rodzinnych, ciepłych gniazdkach. 

                                 Usiądziemy przy stole, 

                                      pod choinką iglastą, 

                                 wszystkie świeczki zapłoną, 

                             będzie ciepło i jasno. 

                          Święta, święta, święta 

                               czas kolędowania, 

                                      święta, święta, święta 

                                       narodziny Pana 

 

                                                                            Drodzy Czytelnicy! 
Wszystkim Pracownikom 

Szkoły, Uczniom 
i Rodzicom 

zdrowych, radosnych Świąt  
przepełnionych ciepłem, 
serdecznością i miłością 

oraz błogosławieństwem 
Bożej Dzieciny 

życzy 
Redakcja Gazetki 

      

W numerze: 

 

 Konkurs „Pluszowy Miś” 

 Nasze Andrzejki 

 Wyniki Konkursu  kl. I-III 

„Jesień w przyrodzie” 

  „Dzień Kapcia” w naszej szkole 

 Spotkanie z Mikołajem  

  Koncert kolęd klas O-III 

 Konkursy bożonarodzeniowe 

 Świąteczne przepisy 
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KILKA  SŁÓW  NA  POWITANIE 

 
 
 
 

Zima.. Przyroda tkwi w niemym uśpieniu. Niedługo wszędzie  będzie biało. Puchowe kołderki śniegu pokryją cały 

świat Osoby wrażliwe na piękno świata będą  zachwycały się smukłymi soplami lodu, nieskazitelną bielą śniegu 

czy ośnieżonymi drzewami. 

Okazuje się, że większość z nas nie lubi zimy – mimo jej piękna i majestatu. Kiepskie warunki na drogach, 

wszechobecny śnieg, krótkie dni, monotonia, sprawiają, że niejednemu z nas pogarsza się samopoczucie.   

Czujemy się zmęczeni i senni. Zima działa na wielu z nas przygnębiająco. Czy można temu zaradzić? 

Oczywiście. W tym celu warto przyjrzeć się bliżej mocy kolorów.  

Pierwsza wskazówka: wybierajmy energetyczne, nasycone kolory ubrań lub przynajmniej dodatków. Już mały 

akcent kolorystyczny kojarzy się pozytywnie i „dobrze nastraja”. Wykorzystajmy to. 

Otaczajmy się wesołymi kolorami, a przetrwanie zimy okaże się dużo łatwiejsze. Senność i brak energii 

spowodowane są niedoborem światła. Dni są krótkie, brak światła daje znak do naszego mózgu, że czas iść spać. 

Odpowiedzialny za to jest hormon zwany melatoniną. Dzięki niemu wyciszamy się i spokojnie śpimy w nocy. Co 

jeszcze może pomóc? Starajmy się więcej przebywać na świeżym powietrzu i „łapać” każdy promień słońca. 

W dobry nastrój mogą nas wprowadzić różnorodne potrawy na talerzu. Kto oprze się kolorowym przekąskom 

czy sałatkom? Witaminy są strażnikami dobrego samopoczucia. 

A co jest najlepszym lekiem na całe zło? Oczywiście czekolada, która sprawia, że nasz organizm wydziela 

endorfiny – hormon szczęścia. Humor poprawiają też pięknie udekorowane muffinki czy ciastka. 

Dlaczego tak się dzieje? Otóż nie od dziś wiadomo, że poszczególne kolory mają wręcz terapeutyczne 

właściwości. 

Najbardziej pobudzającym kolorem jest czerwony. Dodaje energii, pomaga przezwyciężyć zniechęcenie i apatię. 

Niebieski działa uspokajająco i wyciszająco. Natomiast zielony sprzyja koncentracji. Żółty wspomaga pamięć i 

procesy logicznego myślenia. Warto o tym pamiętać. 

To tylko kilka sposobów, jak za pomocą kolorów ułatwić sobie przetrwanie zimy. Czasem wystarczy drobiazg, 

żeby polepszyć sobie nastrój. Nieśmiały promyk słońca, potrawy w zachęcającym kolorowym wydaniu, 

energetyczne dodatki ubraniowe mogą sprawić, że zima będzie bardziej znośna. Ta pora roku nie minie na nasze 

zawołanie, tylko od nas zależy jak wykorzystamy ten czas: narzekając na pogodę, czy uprzyjemniając sobie 

oczekiwanie do czasu, kiedy świat staje się zielony. 

Byle do wiosny! 

 

 

 



Gazetka klas I-III SP Więcławice                                                                                                                                                              3 
 

A co słychać u nas: 

 Wyniki konkursu „Pluszowy miś” 

 Nasze Andrzejki 

 Wyniki Konkursu recytatorskiego kl. I-III „Jesień w przyrodzie” 

 5 grudnia   „Dzień Kapcia” w naszej szkole 

 6 grudnia – spotkanie z Mikołajem w szkole i Zatorze 

 16 grudzień – koncert kolęd klas O-III 

 17 grudnia wyjazd  do fabryki bombek 

 

 
 

 5 grudnia DZIEŃ KAPCIA 
 
   5 grudnia w naszej szkole Samorząd Uczniowski klas I-III  

zorganizował Dzień Kapcia. Polegał on na tym, że      

uczniowie przyszli do szkoły… w kapciach! 

 Najlepsze były takie puchate, śmieszne.  

Niestety bardzo mało osób wzięło udział w zabawie.  

Dwie  pary kapci, które najbardziej podobały się innym,  

zostały nagrodzone -  Oliwia Cygan i Wiktor Juszczyk z kl. 2. 

     W przyszłości zachęcamy do większego udziału w zabawach 

Organizowanych w naszej szkole. 

                                                                               Barbara Wysocka 

 

        

 

ANDRZEJKI 
W naszej szkole odbyły się zabawy andrzejkowe dla klas 0 – III. Każda klasa przygotowała wróżby, aby sprawdzić, 
co niesie nam przyszłość. Jedne przepowiednie bardzo nas zaskakiwały, inne wzbudzały uśmiech, a niektóre były 
owiane nutką tajemnicy. Ale zabawy było przy tym co niemiara. Rodzice przygotowali dla wszystkich poczęstunek 
a całości dopełniły zabawy przy muzyce. 
 
                                                                                                                                                            Redakcja 
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MISIOLANDIA 
 
Dnia 25 listopada odbył się Dzień Pluszowego Misia. Dzieci z klas 0-III                                                                                          

przyniosły  w tym dniu swoją ulubioną przytulankę.                                                                                                                                 

A każda klasa  wykonała dowolna techniką  swojego MISIA.   

 

 

 

                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Na drugiej godzinie lekcyjnej odbył się apel, na którym każdemu z                                                                                                

uczniów towarzyszył jego miś. W czasie apelu Pani Barbara Wysocka                                                                                           

wybrała największe misie i ich zdjęcia zostały umieszczone w naszej szkolnej gazetce.                 

Bardzo fajnie było na lekcjach z naszymi misiami.                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                   Klaudia Franczak kl. 3 
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Spotkanie z Mikołajem 
 

             W szkole jak co roku odwiedził wszystkie grzeczne dzieci Św. Mikołaj. 
Obdarował je prezentami a uczniów klasy II i III zaprosił do Krainy Świętego 
Mikołaja do Zatora. Dzieci mogły zobaczyć i spotkać baśniowych bohaterów  
na czele ze Św. Mikołajem, obejrzeć film w 3D, którego bohaterem był  
Sylwestrzak. Aby się ogrzać , bo dzień był iście wietrzny z powodu Ksawerego, 
dzieci zostały zaproszone na herbatę z sokiem malinowym.  Czerwony  
Kapturek rozdał balony, a po paradzie baśniowych postaci dzieci wróciły  
do domów z nadzieją, że to nie koniec niespodzianek… 
 

 

 

Akcja „ Zostań Świętym Mikołajem” – zakończona 
 

Jak się okazuje wcale nie tak trudno być Świętym Mikołajem. 

Do akcji włączyło się wiele dzieci i rodziców , dzięki temu paczkami  zostało obdarowanych 

kilkanaścioro dzieci z naszej szkoły. 

Serdecznie dziękujemy darczyńcom! 

 

                                                                                            Pedagog szkolny – Jolanta Kociarz 
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WYNIKI  KONKURSU  RECYTATORSKIEGO 
 
     29.11. 2013 roku odbył się w naszej szkole Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 0-III. Wzięło w nim udział 

39 uczniów. Prezentowane wiersze oceniało jury w składzie: pani J. Sobota i pani J. Kociarz. Wszyscy uczniowie 

pięknie zaprezentowali swoje wiersze i zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami.  

 

                                                                                                                                            Natalia Busłowicz kl.3 
I miejsce                                                                                                   

Małgorzata Styczeń    kl 0a 

Paweł Janas    kl 0b 

Izabela Dziarkowska   kl Ia 

Anna Szczepanek   kl Ia 

Katarzyna i Klaudia Podsiadło  kl I b 

Dagmara Cupiał   kl Ib 

Oliwia Franczak   kl Ib 

Weronika Zbroja   klb 

Adam i Artur Nowak   kl II 

 
II miejcse                                                                               

Natalia Musiał   kl II 

Bartłomiej Chmura   kl 0b 

Zuzanna Dyrkacz    kl III 

 
 III miejsce 

Maja Dulewicz   kl 0 b 

Marcin Szczupak   kl Ia 

Igor Korolczuk   kl II 

Izabela Kośnik   kl III 

Natalia Busłowicz    kl III 

 

  Wyróżnienia 
 

Mateusz Warchoł  kl 0b 

Robert Szydło   kl0b 

Sebastian Kłusek    kl0b 

Kinga Warchoł   kl Ib 

Martyna Saniak   kl Ib 

Natalia Wójcikiewicz   kl Ia 

Tomasz Trzyna   kl Ia 

Maja Biale   kl Ia 

Julia Machnik   kl Ia 

Julia Grochowska  kl III 

Jakub Zając   kl III 

Aleksandra Franczak   kl II 

Paulina i Dawid Bukowscy  kl II 

Tomasz Poradzisz    kl II 

Karolina Machnik   kl II 

Klaudia Kulesza    kl II 

Sebastian Koziński   kl II 

Wiktor Juszczyk   kl II 

Wiktor Baran   kl II 
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WYPRAWA DO BOMBKOLANDII 
 

17  grudnia uczniowie klas II i  III  pojadą  na wycieczkę do fabryki bombek w Miechowie. Dzieci będą mogły 
dowiedzieć się, w jaki sposób powstają bombki, które potem zawisną na naszych choinkach. Atrakcją tego 
wyjazdu będzie wykonanie wlasonoręcznie bombki i zabranie jej do domu. 
 

 
SWIĘTA TUZ, TUZ…          
 
 
           Dzięki pomysłowości i pracowitości p. I. Grymek dekoracje na naszych korytarzach przypominają nam o 

zbliżających się już Świętach Bożego Narodzenia. Pojawiły  się także  piękne i duże choinki ozdobione przez 

uczniów klas 0-3.  Odbędzie się też konkurs kolęd w wykonaniu każdej z klas i  rozstrzygnie się konkurs na 

najładniej przystrojoną świątecznie klasę.  A wszystko to pod opieką p. I. Grymek i  p. U. Stanisz. 

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA      

 
Najpiękniejszy dzień w roku. Wyjątkowe potrawy, cudowna atmosfera i …prezenty! 
 
SKĄD WIGILIA? 
Słowo „ wigilia” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czuwanie. To dzień poprzedzający jakieś ważne święto.  

A dziś Wigilia kojarzy nam się przede wszystkim z Bożym Narodzeniem. 
 
Kolędy 
Znamy ich bardzo dużo. Za najbardziej polską, tradycyjną kolędę uważana jest pieśń napisana przez Franciszka 
Karpińskiego w 1792 r. „ Bóg się rodzi”. Śpiewamy ją na melodię poloneza. 
 
DODATKOWE NAKRYCIE NA STOLE 
Na wigilijnym stole stawiamy o jedno nakrycie więcej, niż wynosi liczba gości. Jest przeznaczone dla 
niespodziewanego gościa, kogoś samotnego. Przypomina nam o osobach zmarłych – o tych, których już nie ma 
wśród nas. 
 
PASTERKA 
Uroczysta, wyjątkowa Msza święta w Wigilię o północy. To naprawdę niezwykły widok, kiedy 
ciemną nocą ludzie idą do kościoła, aby wspólnie cieszyć się z narodzin Jezusa Chrystusa. 
 
Pierwsza gwiazdka 
Wigilijną wieczerzę rozpoczynamy, kiedy na niebie pojawia się pierwsza gwiazdka – to nawiązanie 
do historii o gwieździe betlejemskiej, która wskazała drogę trzem mędrcom. 
 
WIGILIJNE POTRAWY 
Co jemy? Przede wszystkim potrawy przyrządzone z ryb, oraz grzybów, maku, orzechów, miodu, 
kapusty. Uważa się, że gość powinien spróbować wszystkich potraw wigilijnych – po to, aby przyszły rok okazał 
się dla niego pomyślny. Potraw powinna być określona liczba – najczęściej uważamy, że dwanaście ( tylu było 
apostołów ). 
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DZIELENIE SIĘ OPŁATKIEM I ŻYCZENIA 
To najważniejszy uroczysty moment wieczerzy wigilijnej. Zanim zasiądziemy do stołu podzielimy 
się opłatkiem i złożymy sobie życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności. 
 
SIANKO 
Troszkę sianka wkładamy pod wigilijny obrus na pamiątkę sianka w żłóbku Pana Jezusa. 
 
PREZENTY 
Leżą pod choinką i czekają, aby na koniec wieczerzy zostały wręczone. 
 
ZWIERZĘTA 
W ten wyjątkowy wieczór mogą zachowywać się nietypowo. Wiele osób uważa, że właśnie tej nocy gospodarskie 
zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. To dlatego, że Jezus narodził się w stajence i towarzyszyły mu wół, osioł i 
owieczki. 

 

Jak się robi opłatek? 

 
Do wyrobu potrzebna jest źródlana 

woda, pszenna mąka bardzo dobrej jakości. 

Ciasto wyrobione wylewa się do form, ze 

zdobionymi motywami religijnymi, wstawia 

się do nagrzanego piekarnika. Gotowy 

wypiek musi przez odpowiedni czas być 

przechowywany w specjalnie nawilżanym 

pomieszczeniu - dzięki temu 

opłatki będą kruche i nabiorą 

specyficznego, słodkiego 

smaku i zapachu. Kolorowe 

opłatki powstają dzięki 

dodawaniu barwników spożywczych. 

 

 

 

Choinka – 

 

 nie sposób wyobrazić sobie 

bez niej Świąt Bożego Narodzenia. 

Zwyczaj ubierania choinek pochodzi z 

Niemiec, gdzie już w XVI wieku zaczęto 

wstawiać je do domów i stroić początkowo 

jabłkami oraz papierowymi ozdobami. 

Na choince nie powinno zabraknąć                       

jabłek i orzechów - jabłka zapewniają 

zdrowie, orzechy - szczęście w miłości. 

W wielu domach choinkę ubiera się w 

przeddzień Wigilii. 

 Ustrojone drzewko będzie cieszyć oczy do 6 

stycznia, czyli święta Trzech Króli. 

Ostateczną datą rozbierania choinki jest 

dzień 2 lutego, święto  Matki Boskiej 

Gromnicznej. 

Przesądy :-) 

 
• Rano zerwać się z łóżka - przez 

cały rok nie będzie kłopotów ze 

wstawaniem 

• Panna, która będzie trzeć mak - 

niedługo wyjdzie za mąż 

• Wyciąganie źdźbeł siana spod 

obrusa – jeśli zielone wróżyło 

tegoroczny ożenek,  Żółte w 

przyszłym a sczerniałe samotność 

 

 

• Pierwszym gościem 

przekraczającym próg domu, w 

którym odbywa się wigilia, 

powinien być mężczyzna. Miało to 

zapewnić spokój i porządek w 

rodzinie na przyszły rok. 

Jeśli w drzwiach pojawiła się kobieta –  

wszyscy oczekiwali roku pełnego zamieszania  

i nieoczekiwanych niespodzianek. 
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ZARTY   SWIĄTECZNE 
 
Przedszkolak pyta kolegę: 

- Co dostałeś na gwiazdkę? 

- Trąbkę. 

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę! 

- W jaki sposób? 

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

 

Sekretarka mówi do zapracowanego 

biznesmana: 

- Panie prezesie, zima przyszła! 

- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby 

przyszła jutro! A najlepiej niech wcześniej 

zadzwoni, to umówisz ją na konkretną 

godzinę. 

 

 

- Kto to jest prawdziwy narciarz? 

- Człowiek, którego stać na luksus połamania 

nóg w bardzo znanej miejscowości górskiej, 

przy pomocy bajecznie drogiego sprzętu 

 

A OTO PRZEPIS NA UDANE   SWIETA 
 
SKŁADNIKI : 
 
  1 MAMA 
  1 TATA 
  DOWOLNA LICZBA DZIECI 
  BABCIA 
  DZIADEK 
  DUŻA CHOINKA    
  TONY UŚMIECHU 

 

SPOSÓB WYKONANIA :  

 
1 . BRATA I SIOSTRĘ ZAANGAŻOWAĆ W UBIERANIE CHOINKI 
2 . TATĘ ZMUSIĆ DO WYTRZEPANIA DYWANÓW 
3 . MAMIE I BABCI POMÓC W PRZYGOTOWANIU ŚWIĄTECZNEJ WIECZERZY 
4 . DZIADKOWI TOWARZYSZYĆ W PRZYGOTOWANIU SZOPKI 
 

SPOSÓB  ŚWIĘTOWANIA: 
 
☺ Wszystkich obdarzać szczerym uśmiechem. 
☺ Być Życzliwym i pomagać rodzicom. 
☺ Zamienić siedzenie przed komputerem na wspólne kolędowanie. 
☺ Pilota od telewizora dać bałwanowi do zabawy 
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SWIĄTECZNE  PRZEPISY 

 

Kakaowe  muffinki    

 

Składniki : 

250 g mąki 

1 szklanka cukru 

3 łyżki kakao 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

1 szklanka mleka lub wody 

1\2 szklanki oleju 2 jajka 

 

Wykonanie 

Do jednej miski wsypujemy i mieszamy wszystkie suche składniki: mąkę, cukier, kakao, proszek do 

pieczenia. 

Do drugiej wsypujemy wszystkie składniki mokre: wodę, jajka, olej. 

Do suchych wlewamy mokre składniki , mieszamy krótko i niedokładnie. Wlewamy do foremki.                

Pieczemy 20 min w 200 stopniach.  

                                                                                                    Smacznego!    

 

                                                                                                                Klaudia Franczak kl. 3 

 

 

Kruche ciasteczka   

 

Składniki  

2,5 szklanki mąki 

3 żółtka 

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 

margaryna 

1 szklanka cukru pudru  (lub mniej jeżeli ktoś woli mniej słodkie)                                                                                                                                                                          

1 cukier waniliowy 

 

Wykonanie 

Składniki zarobić na stolnicy, włożyć ciasto do lodówki na 1 godz. Wałkować na grubość 1 cm. 

Przygotować foremki, wykrawać różne wzory, na wierzch ciasteczek można dać odrobinę 

marmolady lub powideł. Piec w tem. ok.190 stopni krótko, aż ciasteczka się zarumienią.  

Można posypać cukrem pudrem. Ciasteczka są pyszne i szybko znikają ze stołu.  

                                                                                                                                 Smacznego!   

                                                                              

                                                                                                          Karolina Machnik kl. 2 

                                                                        

         

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=_7IB4ECsnqshVM&tbnid=f5a6PcJo1G_SrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.123rf.com/clipart-vector/pink_brown.html&ei=JieuUpmPHqWX0AW57oCICQ&bvm=bv.57967247,d.ZGU&psig=AFQjCNGGvhtJv__ttKi106_KORA6Jqr_lg&ust=1387231303330882
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=Hu9E08xg75F4zM&tbnid=WvN966QRVRjXEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kreacja.blogspot.com/2010/12/wesoych-swiat.html&ei=xSeuUuCxBuuT0AWLjoGoCQ&bvm=bv.57967247,d.ZGU&psig=AFQjCNEOUkui6R_mo_YS_h5H9-Dt5QmctA&ust=1387231462140663
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KOLOROWANKI 

 

http://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-główne-szopka-ze-Świętej-rodziny-w-oborze-razem-z-wołu-i-muł_2397.html
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