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GAZETKA KLAS I-III 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIĘCŁAWICACH STARYCH 

 

 

                

 

               Nr  8/9                                      kwiecień / maj   2015 rok 

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

 

 
 

A W MAJU WSZYSTKO PIĘKNE ... 

Teraz wszystko jest inne, 

świat znów w ciepłych kolorach. 

Pachną bzy oraz lilie, 

od rana do wieczora. 

 

Bocian wciąż żabek szuka, 

na polach rzepak złoty. 

W gąszczu kukułka kuka, 

tak wiele ma roboty. 

 

Kwitną biało kasztany, 

rodzi się pierwsza miłość. 

Tyle osób kochanych, 

pragnie by miło było. 

 

Na życie jest ochota, 

świeżością pachnie gaj. 

Nie myślmy o kłopotach, 

gdy taki piękny maj! 
 

                                                         Jan Siuda 

 

 

W numerze 

 

 22.04  – Dzień Ziemi 

 17.04  – Przegląd Teatrzyków  

 29.04 – Konkurs Ekologiczny 

 16.04 - Test Trzecioklasistów 

 03.05 – Konstytucja 3 maja 

 03.05 – I Komunia klasy trzeciej 

 Symbole narodowe 

 Dekalog przyjaźni 

 Wiosenna dyskoteka 

 Codzienne czytanie 

 Kolorowanka  

 

 

 

      

 

 

 

 

http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/maju-wszystko-piekne-383027
file://konstytucja
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Dzień Ziemi – 22 kwietnia 

 

Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi – akcje 

prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. 

Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystemem planety 

ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. 

Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, będącą okazją do wykorzystania 

sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych 

                                                                                                                                                                      Maria Deka klasa II 

 

XVII Przegląd Teatrzyków klas O-III 

              17 kwietnia odbył się już po raz XVII Przegląd  Teatrzyków klas O-III. Tematyką tegorocznego 

przeglądu była ekologia. Każda z klas pod opieką wychowawców przygotowała spektakl zawierający  

elementy ekologii. Wystąpiło w sumie  siedem klas. Młodzi aktorzy ubrani w barwne stroje, przypomnieli 

nam jak ważna jest dla nas,  nasza planeta – Ziemia. W  zwyczajny dzień,  też nie zapominajmy o naszej 

planecie. Dbajmy o nią nie tylko od święta, ale tak na co dzień!  
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Konkurs ekologiczno-przyrodniczy jest organizowany przez Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI.  

Celem konkursu jest krzewienie postaw i kultury ekologicznej.  

Konkurs na poziomie edukacji wczesnoszkolnej  29  kwietnia  pisało 11 uczniów  z klasy III i 3 osoby z 

klas drugich.  

Wyniki konkursu będą ogłoszone  dopiero 9 czerwca 2015 roku.  

 

Konstytucja 3 Maja 

                30 kwietnia 2015 roku odbyła się akademia z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Uczniowie klasy IIb przygotowali montaż słowno - muzyczny pod kierunkiem swojej wychowawczyni       

pani Ireny Grymek. Najmłodsi aktorzy swoją grą aktorską dali dowód, że potrafią z szacunkiem i 

zaangażowaniem uczcić tak ważne święto narodowe. 

 

http://zswieclawice.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=60
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I Komunia Święta klasy III SP 

3 V 2015 uczniowie klasy III przystąpili do I Komunii Świętej.  20, 22, 24 kwietnia odbyły się  próby 

śpiewu. 27, 29 kwietnia oraz 1 maja odbyły  się próby liturgiczne w kościele.  

Chłopcy  mają białe spodnie i krótką tunikę, a dziewczyny białe sukienki i wianki na głowach. 2 

maja o 9:00  była nasza pierwsza  spowiedź, a 3 maja o 10:30 już  komunia. 

O godzinie  15:00 odbyło się  nabożeństwo majowe, podczas którego otrzymaliśmy pamiątkowe 

obrazki. 

Był to nasz WIELKI DZIEŃ , który pozostanie na długo w naszych sercach i pamięci. 

                                                                                                                               Tomasz Poradzisz- kl. III 

Operon 2015, 
czyli Test Trzecioklasistów 

 
                16 kwietnia 2015 roku uczniowie klasy III SP napiszą test Operon 2015, czyli test 

trzecioklasistów . W matematyce będziemy mieli dwie części: w której zaznaczymy odpowiedź: A, B lub C 

i drugą: piszemy działanie + odpowiedź. W języku polskim mamy też test wyboru to:  A, B i C oraz zadania 

pisemne + dokończenie tekstu  opowiadania ,  jako zadanie ostatnie. Jest to chyba jedna z najważniejszych 

chwil w roku dla trzecioklasistów po Komunii Świętej.  

                                                                                                     Życzymy powodzenia! 

                                                                                                                                     Tomek Poradzisz, kl. III 

 

Symbole narodowe 

 

Kto Ty jesteś? 

Polak mały. 

Jaki znak Twój ? … 

I tak każdy z nas odpowie Orzeł Biały, 
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 ale przecież oprócz niego znakiem Polaka jest jeszcze hymn narodowy  -  „Mazurek 

Dąbrowskiego” 

 

 

 

i biało - czerwona flaga.  

 

 

 

Nie jest związana z żadną osobą, jedynie z terytorium, a od XIX wieku z niektórymi stanowiskami, jak 

prezydent, minister, admirał itp. 

Pojecie flagi narodowej pojawia się po raz pierwszy w XVI w  Niderlandach podczas  walki    o 

niepodległość. 

Znaczenie barwy biało-czerwonej urosło do wielkiej rangi podczas Powstania Listopadowego, wówczas 

Sejm uchwałą  z 7 lutego 1831 r. ustalił biel i  czerwień jako barwy narodowe. 

Odtąd towarzyszyły one Polakom podczas zaborów, zrywów rewolucyjnych, a także polskim odkrywcom i 

podróżnikom na obczyźnie. Stały się zwiastunem wolności podczas I wojny światowej. 

1 sierpnia 1919 roku Sejm Rzeczpospolitej uchwalił ustawę o godłach i barwach narodowych potwierdzając 

dzisiejszy ich wygląd. 

Ustawa z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz  o pieczęciach 

państwowych mówi, że flagą Polski jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, 

umieszczony na maszcie.  

Wg art. 6 ust. 2 Ustawy za flagę Polski uważany jest również wariant z godłem Polski,  umieszczonym 

pośrodku białego pasa. 

 

WIOSENNA  DYSKOTEKA 

 

           Uczniowie klas 4-6 pod opieką nauczycieli zorganizowali dyskotekę,  która odbyła się 28.04.2015r. 

w godz. 16-19. 

Była bardzo dobra muzyka do tańca i świetna zabawa. Uczniowie przygotowali mały poczęstunek,  by nie 

zabrakło siły do zabawy. 

                                                                                                                                                               Janusz Dyląg klasa IV 

http://pl.wikipedia.org/wiki/31_stycznia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1980
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/God%C5%82o_Polski
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Sprawozdanie z zajęć edukacyjnych „Bezpieczniki TAURONA. 

Włącz dla dobra dziecka” 
 

 

28 kwietnia uczniowie klas 0 - VI wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Taurona. 

Oglądaliśmy filmiki edukacyjne, podczas krótkich przerw pani zadawała nam pytania   i mówiła czego nie 

wolno robić. 

Mieliśmy konkurs dotyczący bezpieczeństwa obsługi urządzeń elektrycznych, jak postępować w czasie 

burzy itp. Ci, którzy brali udział w konkursie dostali książkę, odblask, notesik i naklejkę. Drobne upominki 

dostali także wszyscy uczniowie .Te zajęcia przypomniały nam , żeby np. nie wkładać palców do kontaktu, 

suszyć ręce zanim będziemy używać urządzeń elektrycznych, zgłaszać dorosłym niebezpieczne sytuacje, 

nie naprawiać samemu urządzeń elektrycznych. Prąd jest potrzebny i przyjazny ludziom  pod warunkiem, 

że korzystamy z niego bezpiecznie. 

Strona internetowa: www.bezpiecznikitaurona.pl 

Zachęcamy do przeglądania tej strony .  

Tam znajdziecie informacje jak bezpiecznie używać urządzeń elektrycznych. 

Telefon awaryjny na pogotowie energetyczne: 991 

 

 

Miłosz Kulesza, Jan Kulesza, Klaudia Franczak i Maja Pawłowska – klasa IV 
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Przyjaźń to jedno z najważniejszych i najbardziej  

potrzebnych  

uczuć w życiu każdego człowieka. 

 

„Prawdziwy przyjaciel jest zwierciadłem, w którym (...) odbija się dusza nasza; on jest otwartą księgą 

naszych myśli, czynów i upodobań, podczas gdy inni, obojętni ludzie są księgami w grubą skórę 

oprawnymi i zamkniętymi na kłódkę”.  

                                                                                            Bolesław Prus  

 

Być przyjacielem – to umieć patrzeć na drugiego w chwilach radości i w chwilach smutku 

oraz potrafić dzielić z nim te chwile. 

Być przyjacielem – to umieć dostrzegać dobro i piękno, które posiada każda istota, i 

potrafić je podziwiać. 

Być przyjacielem – to prosić o przebaczenie, przebaczać i umieć o tym zapomnieć. 

Być przyjacielem – to znaczy stanąć u boku tego, kto stracił wszelką nadzieję i darzyć go 

miłością. 

          DEKALOG PRZYJAŹNI, CZYLI DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ PRZYJAŹNI 

 

1. Zaakceptuj przyjaciela nawet z jego wadami. 
2. Zrozum jego trudne momenty. 
3. Pamiętaj o jego urodzinach. 
4. Prześlij mu wyrazy swojej pamięci, kiedy jesteś daleko. 
5. Pożyczaj mu chętnie swoje rzeczy. 
6. Nie bądź zazdrosny. 
7. Nie twierdź, że istniejesz dla niego tylko ty. 
8. Nie bądź złośliwym wobec niego. 
9. Nie mów mu jednej rzeczy, mając na myśli drugą. 
10. Nie naigrywaj się z niego w towarzystwie starszych. 
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Jeżeli ktoś cię nie lubi – zastanów się: 

 

1. Czy czasem sam sobie na to nie zasłużyłeś? 
2. Czy on nie ma racji? 
3. Co możesz zrobić, aby zmienił o tobie zdanie? 
4. Jak on widzi całą sprawę? 
5. Czy ogólnie jesteś lubiany? 

 

                Warto nad sobą trochę popracować. Umiej być przyjacielem! 

Jak zjednywać sobie przyjaciół? 

 

1. Uśmiechajcie się. 
2. Rozmawiajcie. 
3. Szanujcie się. 
4. Pomagajcie sobie. 
5. Dzielcie się. 
6. Troszczcie się. 

 

Drodzy Rodzice! Pragniemy zachęcić Państwa do głośnego czytania dzieciom.  
Od Was w największym stopniu zależy pomyślna przyszłość Waszego dziecka. 
Jeśli chcecie, by Wasze dziecko było mądre i odnosiło sukcesy w szkole oraz w życiu... 
 

                                   CODZIENNIE CZYTAJCIE MU GŁOŚNO PRZEZ 20 MINUT! 

 

 

 

Głośne czytanie jest proste, bezpłatne i dzieci je uwielbiają! Spróbujmy  
poświęcić trochę czasu naszym pociechom i książce. Bądźmy z nimi, poznawajmy je 
i razem odkrywajmy piękno literatury.. 

Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu i buduje trwałe skojarzenie czytania z 
przyjemnością, poczuciem bezpieczeństwa i więzi. 

Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i innych. 

Wspólne głośne czytanie z nastolatkiem pomoże mu pokonać wiele problemów wieku dorastania. 
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Czytanie dziecku jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek: 

Lawinowo rośnie ilość informacji i wiedzy. Kto nie czyta, nie nadąży za zmianami we współczesnym 

świecie. Czytanie chroni dziecko przed uzależnieniem od telewizji i komputerów. Więź z rodzicami, 

wzmocniona czytaniem, daje dziecku siłę do pokonywania wielu pokus i zagrożeń. 

 

Czytać albo nie czytać? Wybór należy do Ciebie. Jeśli wybierzesz czytanie, dajesz wiele różnych szans 

dziecku i sobie. Otwierasz przed nim możliwości, i z takim kapitałem wchodzi ono w coraz doroślejsze 

życie. Dzieci, którym czytano, potrafią mądrzej myśleć, mają większą wiedzę, podejmują lepsze decyzje, 

zwykle radzą sobie w życiu, w szkole i w późniejszej pracy. 

 

Drodzy Rodzice! Wasze dziecko potrzebuje Was! 

Wybierzmy więc czytanie! 

 

Dawno, dawno temu... rodzice czytali swoim dzieciom książki. I niech tak będzie nadal. W 

głośnym czytaniu siła! 

 

 

 

KSIĄŻKI CODZIENNIE CZYTAMY 

W TOWARZYSTWIE TATY  

I MAMY!  

   

                                                                                                                                                                 Redakcja 

 

W szkolnej bibliotece mamy aż 142 nowe książki dla dzieci.                                                                    

Wspaniałe, mądre i kolorowe. 

Zapraszamy do biblioteki. 

                                                                                                                                     Panie bibliotekarki                                                      
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Kolorowanka 

 

 

 

KLEKS  – MIESIĘCZNIK  klas edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w  Więcławicach Starych       

Opiekunowie redakcji:   opiekun uczniów z  kl. IV – mgr Elżbieta Machnik 

                                       wych. kl. III -  mgr Barbara Wysocka    

 

 Zespół redakcyjny: uczniowie kl. III  i IV SP z Koła Dziennikarskiego: 
 Z. Dyrkacz, K. Kusia, N. Busłowicz, M. Kulesza, M. Pawłowska, J. Zapała 

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

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: https://zswieclawice.edupage.org/ 

  E- mail kontaktowy z redakcją:  E. Machnik   -     machnikela@poczta.fm 

                                                 B. Wysocka   -     bawy@op.pl  

 

 

                               KOPIOWANIE TEKSTÓW  BEZ  ZGODY REDAKCJI  ZABRONIONE !                                 

https://zswieclawice.edupage.org/
mailto:machnikela@poczta.fm
mailto:bawy@op.pl
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