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GAZETKA KLAS I-III 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIĘCŁAWICACH STARYCH 

 

 

                

 

                    Nr  8                                         Maj   2014 rok 

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

 

 

       Maj" 

         Najweselsze, najzieleńsze 

        maj ma obyczaje. 

               W cztery strony - świat zielony 

     umajony majem! 

         Ciepły deszczyk każdą kroplą 

    rozwija dokoła 

              z pąków - kwiaty, z listków - liście, 

           z ziółek - bujne zioła. 

     A po deszczu dzień pogodny 

   malowany tęczą 

   lubi wiązać krople srebrne 

  na nitkę pajęczą. 

       A gdy ciepła noc nadchodzi, 

          kiedy dzień już zamilkł, 

          maj bzem pachnie, wniebogłosy 

      dzwoni słowikami!  

 

 

 

 

 

      

 

W numerze: 
 

 Wiosna w pełni 

 Majowe świeta 

 Dla Mamy 

 Unia europejska 

 Zielona szkoła 2014 

 Konkurs Pięknego Czytania 

 Cztery żywioły 

 Sport na wesoło 

 Wiosenna sałatka 

 Majowe przysłowia 

 Zagadki 

 Ogłoszenia 

 Korona dla mamy 
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KILKA  SŁÓW  NA  POWITANIE  

 Świtało. Cisza okryła ziemię, wiatr ucichł. Gdzieś daleko odezwało się przeciągłe                                            

wycie psa.   Gwiazdy przygasły, a mrok pojaśniał. Tylko w głębi okien wystawowych                                                

i ludzkich siedzib    trwała jeszcze noc.     

 Potem wschód zapłonął purpurą. Drżące smugi światła rozlały się ponad linią horyzontu                                        

i po  chwili   rąbek słonecznej tarczy leniwie wyjrzał zza zamglonych krakowskich dachów.                               

Wśród drzew  zaśpiewał pierwszy ptak, na łodygach traw rozbłysły krople rosy. Rodził się dzień.     

 Powoli, powolutku ciężkie od rosy główki stokrotek poczęły unosić się, aby delikatne promienie wiosennego 

słońca musnęły ich różowe oblicza. Lekkie jak motylki fiołki kiwały przyjaźnie do ćwierkających ptaków. 

 Wiosnę czuć było wszędzie. Przepojona słodyczą wiosennych kwiatów jej woń rozlewała się ponad murami, 

dachami, ogrodami, ulicami, ponad całym budzącym się do życia miastem. Podniecone tym zapachem drzewa 

tryskały zielonymi pąkami jak fontanny. Trawa uginała się z pokorą, a nowe jej listki wschodziły radośnie 

ciągnąc swe zaostrzone główki ku słońcu. Delikatny bez parł bez wytchnienia, aby wydostać się z ciasnych liści 

pąku. Bąki i pszczoły, topiąc się w porannej rosie bzykały wśród maleńkich koniczyn, stokrotek i mleczy.     

"Wiosna! Wiosna!" - szeptał wiatr, wirując wśród roześmianych kwiatów dzikiej gruszy. Ptaki w radosnym 

szale tańczyły chwaląc Boga za to, że mogą wraz z innymi zwierzętami raz jeszcze witać tę cudowną porę roku. 

Wiosna! Wiosna!...    

                                                                                                                                                              Redakcja 

MAJOWE  ŚWIĘTA  

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – 
międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto 
Pracy jest świętem państwowym od 1950.  

 
1 maja 2014 roku obchodziliśmy  dziesiątą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

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

Konstytucja (urządzać, ustanawiać, regulować) – akt prawny, określający kompetencje i sposób 
powoływania najważniejszych organów państwowych, oraz podstawowe prawa, wolności i obowiązki 
obywatela.  
Za pierwszą historycznie uznaje się konstytucję USA (17 września 1787). Za drugą na świecie, a 
pierwszą w Europie, uznaje się najczęściej polską Konstytucję 3 Maja z 1791 r.    
 
**************************************************************************************************************************************************************************** 

Międzynarodowy Dzień Strażaka– międzynarodowe święto strażaków obchodzone 4 maja,              
w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana, który jest patronem strażaków.  
WSZYSTKIM STRAŻAKOM ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH POWROTÓW DO DOMU.  

 
 

Dzień Matki  - 26 maja  -to święto obchodzone corocznie w Polsce 26 maja jako wyraz 
szacunku dla wszystkich matek. W tym dniu są one zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami 
oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. To święto ma na 
celu okazanie matkom szacunku, miłości, podziękowania za trud włożony w wychowanie 

Pamiętajmy o życzeniach dla naszych Kochanych Mam! 
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     Dla mamy  

 
Z okazji Dnia Mamy wszystkiego najlepszego życzę, zdrowia, szczęścia, pomyślności i 

spełnienia marzeń w Dniu Mamy życzy  

                                                                                                            Tomek  Poradzisz - kl. II 

-WIERSZE DLA MAMY- 
 

                Bukiecik dla mamy  

Dziś dla ciebie mamo 

 Świeci słońce złote 

 Dla ciebie na oknie 

 Usiadł barwny motyl 

                   Dziś dla ciebie mamo 

                   Płyną białe chmurki 

                  A wiatr je układa 

                 W świąteczne laurki  

Dziś dla ciebie mamo 

 Śpiewa ptak na klonie 

 I dla ciebie kwiaty 

 Pachną też w wazonie 

                Dzisiaj droga mamo 

                Masz twarz uśmiechniętą – 

                Niechaj przez rok cały 

                Trwa to twoje święto 

                                              Maria Deka – kl. II 

                             Rodzina 

Moja rodzina chodzi czasem do kina, 

Na basen, na wycieczki też, 

Chyba że na dworze pada deszcz. 

Zwiedziłam z nimi Polski szmat, 

Żyjcie nam kochani Rodzice sto lat! 

 

                                         Karolina Machnik kl. 2 

 

                
 

                   Aleksandra  Franczak – kl. 2 
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Bukiet dla Mamy 

I 

Leżąc na hamaku, 

Pomyślałam sobie, 

Że piękny bukiet  

Dla Mamy zrobię. 

II 

Nazbieram konwalii,                                                                                                                                                             

stokrotek i bzu, 

To będzie bukiet 

Z najpiękniejszych snów. 

III 

Moja Mama o mnie troszczy się, 

Każdej nocy i we dnie. 

Kocham ją za to, 

Czy jesień, zima, czy wisona czy lato. 

IV 

Pomaga mi w lekcjach, 

Gotuje obiady, 

Kiedy mam problem 

Podsuwa rady. 

V 

Czyta bajki, opowiada  

Jak smakuje czekolada. 

Jest dla mnie droga i kochana 

Wita mnie buziakiem każdego rana. 

VI 

Kierowcą niezłym jest , 

Moja Mama jest the best!!! 

 

                                         Karolina Machnik kl. 2 

 
 

 

                        

Natalia Musiał – kl. 2 

            

 

 

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

1 maja 2014 roku obchodziliśmy  dziesiątą rocznicę przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej. 

1 maja 2004 roku Polacy obudzili się już w zjednoczonej Europie. Akcesji towarzyszyły 
huczne uroczystości - o północy, w blasku sztucznych ogni i przy dźwięku "Ody do Radości" Beethovena, na masztach 

załopotały flagi z dwunastoma gwiazdkami, a Polska przyłączyła się do Unii Europejskiej. Wraz z Polską do Wspólnoty 
przystąpiło 9 innych krajów: Węgry, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia Cypr i Malta.                                                                                            
10. rocznica członkostwa w Unii była  świętowana w wielu miastach w całej Polsce. Główne uroczystości odbyły  się w 
Warszawie.                                                                                                                                                                                                            

                      Unia Europejska składa się obecnie z 28 państw członkowskich. Członkiem UE może zostać tylko 

wolne, niepodległe, suwerenne, demokratyczne państwo europejskie.  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Suwerenno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://www.10latwue.pl/
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Ciekawostki o wybranych krajach Unii Europejskiej wykonane na 

Kole Dziennikarskim 

 

 

           

 

 

ZIELONA SZKOŁA  maj 2014  - PORĄBKA 

 
              Uczniowie klas II i III przebywali w dniach 12.05-16.05 na zielonej szkole w Porąbce w Domu Wczasów 

Dziecięcych. Porąbka to malownicza miejscowość położona w Beskidzie Małym w Dolinie Puszczy Wielkiej w 

bezpośrednim sąsiedztwie lasów. Tygodniowy pobyt w ośrodku był wypełniony mnóstwem zajęć.                       

Mimo deszczowej pogody udało nam się zwiedzić okolicę i miasto Bielsko-Biała. Odwiedziliśmy Studio Filmów 

Rysunkowych, gdzie dowiedzieliśmy się jak postają filmy rysunkowe. W czasie zwiedzania mogliśmy obejrzeć 

kilka odcinków  ,,Reksia ”i  ,,Bolka i Lolka” oraz  zakupić pamiątki. Nasi wychowawcy przygotowali dla nas 

mnóstwo atrakcji i zajęć, wśród których każdy znalazł coś dla siebie. Były zawody sportowe, turnieje, karaoke, 

dyskoteki, zajęcia plastyczne decoupage i robiliśmy zwierzątka siana ….  Wprawdzie deszcz przeszkodził nam 

w zwiedzeniu zapory –Porąbka, ale może uda nam się to za rok .  Oczywiście jedzonko było smaczne, 

atmosfera wspaniała a wrażenia NIEZAPOMNIANE. 

                                                                                                                   Organizatorzy: 

                                                                                                                                             p. Barbara Wysocka   

                                                                                                                                             p. Elżbieta Machnik 

                                                                                                                                             p. Jolanta Kociarz 
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    Rynek w Bielsku Białej i słynny Reksio  przy fontannie.                            Nasze pokoje w ośrodku – super! 

 

 

 

 
 
 
 

 KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA 

 

       21 maja 2014 r. w Zespole Szkół w Michałowicach odbył się     

VI Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania klas I-III. 

      W konkursie wzięli również uczniowie z nasej szkoły :  

Izabela Dziarkowska , Mateusz Undas, Kinga Warchoł, 

Dagmara Cupiał z klasy I, Karolina Machnik i Paulina Bukowska  

z klasy II oraz Klaudia Franczak i Jan Kulesza z klasy III. 

        Wszyscy uczestnicy pięknie czytali wybrane  wcześniej  

przygotowane fragmenty podanej przez organizatora literatury  

dziecięcej. 

Zwycięzcy: 

II miejsce zajęła Izabela Dziarkowska klasa Ia 

II miejsce zajął Jan Kulesza klasa III. 

 

  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom konkursu. 

                                                                                                               

 

                                                                                        Redakcja 
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KLUB CZTERECH ŻYWIOŁÓW 

 

Uczniowie klasy III  w II półroczu roku szkolnego 2013\2014 przystąpili do projektu przyrodniczego 

przygotowanego przez Wydawnictwo Nowa Era i PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. 

Głównym celem projektu Klubu Czterech Żywiołów jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań 

przyrodniczych uczniów, promowanie postaw ekologicznych, rozbudzanie ciekawości świata, chęci dociekania 

i eksperymentowania. 

Nieocenioną rolę w tym procesie odgrywają nie tylko nauczyciele , ale również rodzice i opiekunowie. I 

właśnie oni zostali poproszeni o wspieranie dzieci i nauczyciela w organizację działań, właczanie się z cała 

rodziną w realizację wyzwań jak również potwierdzanie tychże działań poprzez złożenie podpisu. 

Uczniowie otrzymali legitymacje, wybierają zadania, które chcą wykonać na miarę swoich możliwości i 

zainteresowań. 

W zależności od trudności zadania mogą zdobyć od 10 d0 30 punktów mocy i odpowiednią odznakę, którą 

przyklejają w swojej legitymacji. 

Dodatkowym wparciem dla  uczniówi nauczyciela jest strona klubu, gdzie można znaleźć edukacyjne gry 

komputerowe 

Klub działa do końca czerwca 2014r. Na zakończenie trwania projektu wszyscy klubowicze otrzymają 

dyplomy a dzieci, które zdobyły najwięcej punktów mocy i odznak nagrody. 

 

                                                                                                                Realizator projektu p. Elżbieta Machnik 

 
 

Dział  sportowy na  wesoło  

 

Wysportowana mama powinna stale dbać o kondycję umysłową i fizyczną dlatego zalecamy:  

 

o - odrabianie lekcji za dziecko, żeby być na bieżąco, 

o - noszenie plecaka dziecka do szkoły, żeby ćwiczyć mięśnie rąk, 

o - oglądać mecze z dzieckiem, a w przerwach ćwiczyć kondycję w błyskawicznym          

przygotowywaniu   przekąsek, 

o - codziennie wychodzić po świeże produkty, unikać windy,  

o - ćwiczyć wytrwałość w codziennym, ręczny praniu ubrań dziecka   
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Wiosenna  sałata  ze  szczypiorkiem  

 

 sałata masłowa - 1 sztuka              

 ogórek - 1 sztuka  

 rzodkiewki - 5 sztuk  

 szczypiorek - 1 pęczek  

 ząbek czosnku - 1 sztuka  

 jogurt naturalny - 150 gramów  

 sok z 0,5 cytryny   

 
Sałatę umyj i osusz. Następnie porwij liście na mniejsze kawałki. Ogórka przekrój wzdłuż na pół i 

wydrąż miąższ z pestkami małą łyżeczką. Następnie pokrój w księżyce. Rzodkiewki pokrój w cienkie 

plasterki. W salaterce wymieszaj delikatnie liście sałaty, plasterki ogórka oraz rzodkiewki. Jogurt 

rozmieszaj z przeciśniętym przez praskę czosnkiem oraz sokiem z cytryny. Wymieszaną w salaterce 

sałatę polej przygotowanym sosem a na koniec posyp pokrojonym drobno szczypiorkiem.  

SMACZNEGO! 

 

Oto przysłowia  ludowe,   obrazujące  miesiąc  maj:  

1 maja � Filipa i Jakuba  

W Filipa i Jakuba, gdy dzień zimny będzie, nic gorszego na zboże, plenności nie będzie.  

4 maja � Floriana  

Na Floriana bywa żyto po kolana.  

8 maja � Stanisława  

Na świętego Stanisława rośnie koniom trawa.  

9 maja � Mikołaja  

Są dwa Mikołaje: jeden przynosi lato, drugi zimę daje.  

10 maja � Izydora  

Na świętego Izydora często bywa chłodna pora.  

12, 13, 14 maja � Pankracego, Serwacego i Bonifacego (Zimnych Ogrodników)  

            Gdy się rozsierdzi Serwacy, to wszystko zmrozi i przeinaczy.  

            Pankracy, Serwacy, Bonifacy, źli na ogrody chłopacy.  

15 maja � Zofii  

Święta Zofija, kłosy rozwija.  

16 maja � Jana Nepomucena  

Na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena.  

25 maja � Urbana  

Po Urbanie � lato nastanie.  

Zielone Świątki  

Do świętego Ducha, nie zdejmuj kożucha.  

Kto ślub bierze w Zielone Świątki, to Duch święty zstępuje na ziemię, a diabeł w małżeństwo.  

Na świętego Ducha, pszenica się rucha.  

Boże Ciało  

Na Boże Ciało, skacz do wody śmiało.  
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Zagadki   

 

 

1. Rysują laurki i kupują kwiatki, wszyscy którzy wiedza, że dzisiaj Dzień     ……….  
 
 
 

2. Z okazji święta wręczasz go komuś, możesz go kupić albo zrobić w domu.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                    ………………… 
 

3. Bierzesz kartkę, na pół składasz, na okładce coś rysujesz, w środku piszesz swe życzenia, 

potem mamie podarujesz .                     ……………………… 

 

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

 

OGLOSZENIA 

 

 22 maja 2014r. – Wyniki VII Edycji Konkursu świetlik. W konkursie brało udział 13 uczniów z kl. 2    

i   3 uczniów  z klasy  trzeciej. Wyróżnienia otrzymali: Karolina Machnik, Aleksandra Franczak i 

Dawid bukowski. Dyplomy uczniowie otrzymają w czerwcu. 

 „W hołdzie Papieżowi”  -  Wyniki konkursu plastycznego  ogłoszone będą  do 6 czerwca. 

 Uroczystości związane z Dniem Matki odbędą się w terminach ustalonych indywidualnie przez 

poszczególnych wychowawców klas O-III . 

 29 czerwca - Dzień Patrona szkoły- zapraszamy: 

 klasy młodsze na przedstawienia przygotowane przez starszych kolegów pod opieką p. dyr. Piotra 

Augustynka. P. D. Karwan i p. E. Gołąb  

  klasy IV-Vido udziału  w „Łamigłówkach matematycznych”  przygotowanych przez uczennice kl. III 

Gim. pod opieką p. A. Słowikowskiej 

 

 1 czerwca Dzień Dziecka – dużo szczęścia i radości dla wszystkich dzieciaków – życzy Redakcja 
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POKOLORUJ, WYTNIJ, SKLEJ 

I KORONA DLA TWOJEJ UKOCHANEJ MAMUSI GOTOWA 

 

 



Gazetka Szkolna  Klas I-III SP Więcławice                                                                                                                                      11 

 

 

 

 

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, K. Franczak J. Dyląg, J. Zając, N. Busłowicz,  

M. Kulesza 

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

N. Klupa, O. Cygan,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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