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GAZETKA KLAS I-III 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIĘCŁAWICACH STARYCH 

 

 

                

 

                    Nr  7                                         Kwiecień   2014 rok 

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

 
                      

        Wiosna ach to Ty 
 
 
 

      Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi  

      Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni  

      Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis  

      Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty  

      Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty  

 

      Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty 

      Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty 

      Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty 

      Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty 

                                                                 

                                                    Marek Grechuta 

 

      

 

W numerze: 
 

 Wiosna w naszej szkole 

 Opowiadania uczniów 

 Wielkanoc 

 Horoskop szkolny 

 Jan Paweł II 

 Ogłoszenia 

 Humor 

 Kolorowanka 

 Życzenia wielkanocne 

 

 

 

 

 

http://adserwer.afilo.pl/bec3ab1391175604/80fa98fe18e2ef67?subid=1000
http://adserwer.afilo.pl/bec3ab1391175604/a3ebed57d250040e?subid=1000
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KILKA  SŁÓW  NA  POWITANIE 

 

                W kwietniu wiosna urzeka nas swym pięknem. Wokół można łatwo dostrzec 

jej znaki. A to wzeszła młoda trawka, a to wiosenne kwiatki rozkwitły, tu znów 

szare, wierzbowe kotki siedzą, a wokół rozbrzmiewa ptasia muzyka. Chętniej  

i częściej przebywamy na dworze, ale trzeba pamiętać, że: 

                       „Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata”. 

Wiemy, że w kwietniu, jak głosi przysłowie, pogoda bywa zmienna, więc łatwo o przeziębienie. 

Dlatego pamiętajmy o odpowiednim odżywianiu i ubiorze zależności od  pogody !                                              

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                 Redakcja 

 

Wiosna ach to TY! 
 
 

            Kto z nas nie czeka na wiosnę? Pora, kiedy świat roślin budzi się do życia po zimie nastraja nas pozytywnie  

do życia i dodaje energii. Czekamy z niecierpliwością na pierwsze liście, na powrót ptaków z ciepłych krajów...  

Podczas wiosny astronomicznej pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dzień jest 

dłuższy, noc krótsza, aż do przesilenia letniego. Od tego dnia dni stają się krótsze, a noce dłuższe. Temperatura 

powietrza wiosną rzadko spada poniżej 0° C. 

 

Ciekawostka: 
                       W 2011 roku pierwszy dzień wiosny przypadł na 21 marca (godz. 00:21), zaś wszystkie kolejne do 

roku 2043 będą obchodzone wyłącznie 20 marca, a od 2044 roku - 19 albo 20 marca. Kolejny początek wiosny w dniu 

21 marca nastąpi dopiero w roku 2102. 
 

 

 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W NASZEJ SZKOLE 

 

21 marca rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. Z nadejścia wszyscy bardzo się ucieszyliśmy.  

W naszej szkole uczniowie klas 0-VI witali wiosnę w sposób szczególny. Byli ubrani w żółto- zielone stroje. Kilka 

osób miało nawet zielone włosy . Dziewczyny mogły pomalować paznokcie w wiosenne kolory. Najciekawsze 

stroje były nagrodzone.  

  W tym dniu o godz. 9 mieliśmy apel . Uczniowie poszczególnych klas przygotowali różne ciekawostki o 

zwierzętach i roślinach, a także śpiewali piosenki o wiośnie.  

  Ten dzień był zupełnie inny niż pozostałe. Bardziej kolorowy, radosny, po prostu wiosenny.   

                                                                                                                         Klaudia Franczak klasa 3 
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GALERIA  ZDJEC 

 

       

    Klasa . Ia – wychowawca mgr Urszula Stanisz                     klasa Ib – wychowawca mgr Irena Grymek 

 

 

        
      Klasa II wychowawca mgr Barbara Wysocka                    Klasa III –wychowawca mgr Elżbieta Machnik 

 

 

     
      Klasa IV- wychowawca mgr Edyta Kuraś                          Klasa V – wychowawca mgr Elżbieta Rybicka 
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    Klasa Oa – wychowawca mgr Katarzyna Kita                         Klasa Ob. – wychowawca mgr Jolanta Styczeń 

 

                                           
                                                   Klasa VI – wychowawca mgr Ewa Gołąb 

 

 

 

Zobaczcie jak  Uczniowie klasy 3 

 w swoich krótkich opowiadaniach  opisują wiosnę. 

Przeczytajcie! 
 
                   ,, Spacer po lesie wczesną wiosną” 
 
          Jest piękny poranek, słońce jasno świeci i wszystko dookoła się zieleni. Rodzice postanowili, że pójdziemy na 
spacer do lasu. Las był blisko mojego domu. Szybko zjadłam śniadanie, i byłam już gotowa. Przy wejściu do lasu 
było już słychać wiosnę, ptaki śpiewały, dzięcioł stukał w drzewo. Wiewiórki skakały po drzewach. Na drzewach 
było widać pąki i listki. Koło drzew rozkwitły krokusy i przebiśniegi. Poszliśmy dalej w głąb lasu, nagle za drzew 
wyszły sarny. Dwie sarenki były duże, a jedna mała. Były piękne. Jak podeszłam bliżej, to się wystraszyły i uciekły 
w las. Czas nam tak szybko zleciał, że musieliśmy już wracać do domu. Wiosna jest piękną porą roku, wszystko 
budzi się do życia. 
 
                                                                                                                                 Klaudia Kusia kl.III 
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,,Głodny miś” 

 W ubiegłym roku byłam z rodzicami w górach. Mieszkaliśmy w domku leśniczego, bo to był znajomy 

mojego taty. 

    Pewnego razu poszliśmy na wycieczkę do lasu. Było bardzo fajnie. Zbieraliśmy jagody i poziomki, 

obserwowaliśmy leśne ptaki. Nagle usłyszeliśmy jakieś trzaski i pomruki. Byłam ciekawa co tak hałasuje i 

pobiegłam w tamtą stronę. Zajrzałam za krzaki i to co zobaczyłam, odjęło mi mowę. Duży, szary niedźwiedź gryzł 

coś w trawie. Stałam jak słup, a po chwili zaczęłam cicho wycofywać się. Powiedziałam rodzicom co widziałam i 

wszyscy wycofaliśmy się w stronę leśniczówki. 

 Wieczorem śmialiśmy się z tego zdarzenia. Leśniczy powiedział nam, że głodne niedźwiedzie nie boją się 

ludzi i podchodzą pod ich domy i śmietniki. 

         
                                                                                                                      Klaudia Franczak klasa 3 
"Spacer po lesie wczesną wiosną"  

                    Pewnego pięknego popołudnia poszedłem z moim psem na spacer do lasu. Była wczesna wiosna.      

Na naszej drodze pojawiły się pierwiosnki, przebiśniegi i stokrotki, a na drzewach widniały bazie. Spacer umilały 

nam ptaki swym przepięknym śpiewem. Zaczęły zielenić się drzewa, pomiędzy nimi widać mozolną pracę ptaków 

wijących swe gniazda. Spacerując alejką dotarliśmy do małej rzeczki, gdzie napotkałem żaby, które zaczynały 

składać skrzek. Wracając do domu mój pies zwęszył trop. Podążając za nim ujrzałem małą wiewiórkę, która 

szybko uciekła na drzewo. Było to miło spędzone popołudnie w towarzystwie mojego wiernego przyjaciela, który 

też ucieszył się z tej wędrówki. 

                                                                                                                  Miłosz Kulesza klasa 3 
 

 

 

WIELKANOC 
 
 
Wielkanoc (Pascha, Niedziela Wielkanocna) — najstarsze i  
najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniającezmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa. Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres 
wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, 
nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego tygodnia: 
Wielki Czwartek (wieczór), Wielki 
Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane są jako 
Triduum Paschalne (Triduum Paschale). 
W chrześcijaństwie wprawdzie każda niedziela jest pamiątką 
zmartwychwstania Chrystusa, ale Niedziela Zmartwychwstania jest z nich 
najbardziej uroczysta. 
Z obchodami świąt wielkanocnych związanych jest wiele zwyczajów 

ludowych (z których część wywodzi się ze starosłowiańskiego święta Jarego): śniadanie wielkanocne, pisanki, 
święcone, śmigus-dyngus, dziady śmigustne, Rękawka, Emaus, walatka, z kurkiem po dyngusie, Siuda Baba, 
wieszanie Judasza, pogrzeb żuru i śledzia, pucheroki. 
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Święconka i jej symbole 
 
 
 
Błogosławieństwo pokarmów, zwane powszechnie święconką lub święconym, szczyci się 

znacznie dłuższym rodowodem. Początki tego chrześcijańskiego obrzędu sięgają VIII 

wieku, w Polsce zaś pierwsze jego praktyki odnotowano w XIV stuleciu. Najpierw 

święcono tylko pieczonego baranka, a więc chlebową figurkę o postaci baranka. 

Potem dodawano kolejno ser, masło, ryby, olej, pokarmy mięsne, ciasto i wino. Na 

końcu święcony kosz został uzupełniony jajkiem  pozostałymi pokarmami, które obecnie 

weszły do kanonu święconki. 

Warto pamiętać, że dobór potraw w koszyku nigdy nie był przypadkowy. Od wieków każdy Boży dar 

symbolizował co innego, uznanego przez ludową jak i chrześcijańską tradycję. Zestaw tych darów się zmieniał, 

ograniczano ich ilość, aż pozostało tylko sześć, by ostatecznie powiększyć do siedmiu. Ten zestaw, przyjęty w 

okresie wczesnego romantyzmu, obowiązuje do dziś. Potraw w koszyku może być więcej, ale tych siedem 

powinno się w nim znaleźć przede wszystkim. Symbolizują bowiem treść chrześcijaństwa. 

 
Chleb we wszystkich kulturach ludzkości był i jest pokarmem podstawowym, niezbędnym do życia. Gwarantował 
dobrobyt i pomyślność. Wśród chrześcijan zawsze był symbolem nad symbolami - przedstawia bowiem Ciało 
Chrystusa. 
 
Jajko jest dowodem odradzającego się życia, symbolem zwycięstwa nad śmiercią. Tę symbolikę rozpowszechnili 
w Polsce niemieccy zakonnicy. Wywodzi się ona z dawnego zakazu spożywania jaj podczas Wielkiego Postu. Jajka 
na stół powracały ponownie w Wielkanoc. 
 
Sól to minerał życiodajny, dawniej posiadający moc odstraszania wszelkiego zła. Bez soli nie ma życia. To także 
oczyszczenie, samo sedno istnienia i prawdy. Stąd twierdzenie o „soli ziemi", jak to w Kazaniu na Górze 
powiedział Chrystus o swoich uczniach. 
 
Wędlina zapewnia zdrowie i płodność, a także dostatek, bo przecież nie każdy mógł sobie pozwolić na ten 
szczególny pokarm. Kiedyś był to choćby plaster szyneczki, a od XIX wieku słynna polska kiełbasa. 
 
Ser jest symbolem zawartej przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody, a przede wszystkim stanowi 
gwarancję rozwoju stada zwierząt domowych. Ser jest bowiem produktem mlecznym pochodzącym od krów, 
owiec i kóz. 
 
Chrzan zawsze był starym ludowym znamieniem wszelkiej siły i fizycznej krzepy. Współdziałając z innymi 
potrawami zapewniał ich skuteczność. 
 
Ciasto do koszyka ze święconką weszło ostatnie, jako symbol umiejętności i doskonałości - zapewne głównie jako 
popis domowych gospodyń. Ciasto reprezentowane było głównie przez wielkanocne 
baby. 
Do koszyka trzeba włożyć baranka. Warto chyba w tym miejscu przypomnieć, że baranek - najbardziej znamienny 
symbol świąt wielkanocnych — wśród chrześcijan uosabia zwycięstwo Chrystusa, który jak ofiarny baranek oddał 
swoje życie za ludzi, by następnie zmartwychwstać i odnieść zwycięstwo nad 
grzechem, złem i śmiercią. Najczęściej baranek występuje z chorągiewką, podobnie jak sylwetka 
Zmartwychwstałego Chrystusa ze sztandarem, symbolem zwycięstwa i tryumfu. W wielkanocnej tradycji przodują 
baranki cukrowe, czasem z czekolady i marcepanu. Dawniej na kształt baranka formowano bryłę masła 
przeznaczonego na świąteczne śniadanie. 
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Koszyk winien być z wikliny, słomy lub sosnowych łubów. Wyścielony serwetą, ozdobiony bielą koronek. Na 
zewnątrz koszyki ozdabiano gałązkami wiecznie zielonego bukszpanu, borówki bruszwicy albo barwinka 
pospolitego, co było wyrazem wielkiej radości. Tą radością trzeba się podzielić podczas wielkanocnego śniadania. 
I to w znaczeniu symbolicznym jak też dosłownym. Tak powinien być przystrojony koszyk ze święconką, któremu 
na stole przysługuje szczególne miejsce. 
 
Kraszanki - powstają przez gotowa-nie jajka w wywarze barwnym, daw-niej uzyskiwanym wyłącznie ze 
składników naturalnych.  
Używano roślin, które pozwalały na uzyskanie różnych kolorów: brązowy: łupiny cebuli, czarny: kora dębu, olchy 
lub łupiny orzecha włoskiego, żółto-złocisty: kora młodej jabłoni lub kwiat nagietka, fioletowy: płatki kwiatu 
ciemnej malwy, zielony: pędy młodego żyta lub listki barwinka, ró-żowy: sok z buraka.  
Kraszanki w odróżnieniu od pisanek - są jednobarwne.  
 
 
 
 
 
 
 

 

"Na naszej polskiej ziemi przyszedł na świat człowiek, którego życie okazało się 

wyjątkowym darem dla Kościoła i całego świata. 

Temu człowiekowi było na imię Karol. Karol Wojtyła. ”  

                                                                                              (ks. Kard. Dziwisz) 

27 kwietnia odbędzie się uroczystość Kanonizacyjna Błogosławionego Jana Pawła II ,naszego Ojca Świętego i Jana 

XXIII. Podczas uroczystości w Watykanie dwaj błogosławieni papieże zostaną ogłoszeni Świętymi Kościoła 

katolickiego.  

Jan Paweł II zostanie Świętym 9 lat po śmierci i 3 lata po beatyfikacji. 

W Krakowie uroczystości  odbędą się w Łagiewnikach o godz. 10.00 w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Wierni będą 

mogli śledzić na telebimach homilię papieża Franciszka. O GODZ. 12.30 zostanie odprawiona pierwsza Msza 

Święta  dziękczynna a  o godz. 19.00 muzycy Opery Krakowskiej zagrają ,,Mszę Kanonizacyjną” Mozarta. 

 

 
 

http://janpawel2.pl/centrumjp2/1703-wspolne-witowanie-kanonizacji-jana-pawa-ii-i-jana-xxiii-w-sanktuarium-b-jana-pawa-ii
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ALE  JAJA!!!   
 
 
Największe jajko świata zniosła 6-cio miesięczna kura Harriet w Essex w Wielkiej Brytanii. 

 Miało ono 23 cm średnicy i było większe od strusiego! Być może, jeżeli następne jajka będą 

 tak okazałe jak to ostatnie, to właściciel naje się jajecznicą z jednego jajka! Niestety,  

będzie musiał kupić większe kieliszki do jajek, co wiąże się ze sporym kosztem.  

 

Najmniejsze jajko świata znosi koliberek hawański. Ma ono 6, 35 mm i waży tylko 0,25 g.  

 

Najpopularniejszym jakiem świata jest kurze jajko. 

  

Drozdy składają niebieskie jaja w brązowe lub czarne plamki.  

 

 

                HOROSKOP SZKOLNY – jakim jesteś uczniem 

                                                                                           
 

 
 
Baran 21.03 – 21.04 Jesteś ambitny i pomysłowy Uczysz się chętnie i szybko. Lubisz szkołę, ale pod 
warunkiem że nie będziesz się w niej nudził. Jesteś ciekawski, bardzo ruchliwy, typowy klasowy 
rozrabiaka. 
 
Byk 22.04 – 21.05 Jesteś spokojny, ambitny, cierpliwy, konstruktywny a motorem Twojego działania 
jest koncentracja i organizacja. Uczysz się chętnie, masz dobrą pamięć. Niechętnie robisz więcej niż 
musisz. 
 
Bliźnięta 22.05 – 21.06 Jesteś błyskotliwy, pomysłowy, wszechstronny. Działasz pod wpływem 
ciekawości i impulsu. Uczysz się szybko, łatwo przyswajasz informacje i z taką samą łatwością 
przekazujesz je innym. 
 
Rak 22.06- 22.07 Jesteś bystry, wrażliwy, pomysłowy, zręczny, a do działania popycha Cię wyobraźnia. 
Uczysz się szybko, zapamiętując usłyszane wiadomości. Jesteś lubiany przez rówieśników, a Twoi 
znajomi mogą liczyć na Ciebie w niejednej sytuacji. 
 
Lew 23.07 – 23.08 Jesteś ambitny, szlachetny, przywódczy, obdarzony wieloma talentami, a motorem 
Twojego działania jest zaspokojenie wyższych aspiracji. Uczysz się z łatwością, ambitnie dążąc do 
tego, aby być jednym z najlepszych. 
 
Panna 24.08 – 22.09 Jesteś poważny, rozsądny i odpowiedzialny. Szybko się uczysz, kierujesz się 
logiką, lubisz pisać i dyskutować. Ostrożne podchodzisz do zawierania znajomości, ale jeśli kogoś 
obdarzysz sympatią stajesz się otwarty i bezpośredni. 
 
Waga 23.09 – 23.10 Jesteś miły, układny, zdolny, bezpośredni, cenisz piękno. Uczysz się szybko, masz 
dużą siłę przebicia i dobrze potrafisz ją ocenić. Otaczasz się dużą ilością znajomych, lubisz pomagać 
innym. 
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Skorpion 24.10- 22.11 Jesteś odważny, oryginalny, twórczy i ambitny. Uczysz się szybko i wytrwale, 
dążąc do znaczących osiągnięć. Jesteś lubiany przez rówieśników, ale lubisz też samotność. 
Zachowujesz rezerwę wobec innych. 
 
Strzelec 23.11 – 21.12 Jesteś ambitny, szlachetny, utalentowany, a motorem Twojego działania jest 
entuzjazm. Uczysz się szybko, masz dobrą pamięć. Łatwo adaptujesz się w każdym środowisku, 
otaczając się duża liczbą znajomych. 
 
Koziorożec 22.12 – 20.01 Jesteś rozsądny, praktyczny i pracowity. Uczysz się z łatwością, cechuje Cię 
dobra pamięć i zdrowy rozsądek. Rówieśnicy Cię lubią, ale ostrożnie dobierasz sobie przyjaciół. Twoje 
działania oparte są na rozsądku i pracowitości. 
 
Wodnik 21.01- 28.02 Wyróżniasz się inwencją i intelektem. Uczysz się z łatwością, masz dobrą pamięć 
i swobodę myślenia. Lubisz być między ludźmi, szybko zdobywając ich sympatię, ale masz też okresy w 
których wolisz samotność. 
 
Ryby 19.02- 20.03 Jesteś wrażliwy, twórczy, bystry, empatyczny i wrażliwy. Uczysz się szybko, masz 
łatwość przyswajania nowych wiadomości. Twój umysł jest twórczy, otwarty na nowe idee. 
 
 
 
********************************************************************************************************************** 
 

 

OGLOSZENIA 

 

 29 kwietnia 2014r. – wtorek, godz. 17.00 -  odbędzie się zebranie z rodzicami, 

 Zapraszamy na stronę internetową naszej szkoły gdzie można znaleźć różne ciekawostki, wszystkie 

numery naszych  gazetek oraz zdjęcia z różnych szkolnych uroczystości, 

 „W hołdzie Papieżowi” – taki tytuł  nosi konkurs plastyczny i wiedzowy o Papieżu – dla kl. I-III.   

Konkurs  zorganizowany będzie w I połowie maja – org. Pani Justyna Tarnawska 

 Teatrzyki kl. O-III- o tematyce ZDROWIE  odbędą się -  koniec kwietnia, a początek maja 

 23, 24 i 25 kwietnia 2014r odbędą się egzaminy Gimnazjalistów. W tym dniu zajęcia kl. O -VI         

odbędą się w salach na II piętrze (przydział sal podadzą wychowawcy).                                                 

Prosimy  w tych dniach o zachowanie ciszy i używanie  wejścia do szkoły od strony szatni                         

do godz. 13.00. 

 

GIMNAZJALISTOM ŻYCZYMY POWODZENIA NA EGZAMINIE i trzymamy za nich kciuki!                                                      
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HUMOR 
Przedszkolaki rozmawiają na podwórku:  
- A wiesz, mój tata pływa w łodzi podwodnej!!!  

- A mój pływa w kolorowych kąpielówkach.  

 

***  

Nieznajomy zagaduje Jasia na ulicy:  

- Gdzie mieszkasz?  

- Z moimi rodzicami.  

- A gdzie mieszkają twoi rodzice?  

- Ze mną.  

- A gdzie wy mieszkacie?  

- W naszym domu.  

- A gdzie jest wasz dom?  

- Koło domu naszych sąsiadów. 

 

                                                                KOLOROWANKA    SWIATECZNA 
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W swiatecznym nastroju 
 

                                                                          
                                                                                                                                                     Dyrekcji naszej szkoly, wszystkim 

Pisanki, pisanki,                                                                                                                       Uczniom i Nauczycielom z okazji 

Jajka malowane.                                                                                                                             Swiat Wielkanocnych 

Nie ma Wielkanocy                                                                                                                      wszystkiego najlepszego, 

Bez barwnych pisanek.                                                                                                         mokrego dyngusa i smacznego 

                                                                                                                                                 Jajka zyczy  zespól  redakcyjny 

                                                                                                                                                        Gazetki „Kleks”. 
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