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GAZETKA KLAS I-III 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIĘCŁAWICACH STARYCH 

 

 

                

 

               Nr 1                                                         Wrzesień 2014 rok 

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

 

 

 

Wrzesień 

Mija ciepłe lato, 

wkrótce przyjdzie jesień,                                          

zbudził się o świcie, 

niespokojny wrzesień. 

 

Tyle pracy w koło 

czy wykonać zdołam? 

Najpierw pootwieram 

drzwi we wszystkich szkołach. 

 

Przyjdą do szkół dzieci 

calutką gromadką 

o słonecznym lecie będą opowiadać 

 

 

 

 
 

 

      

 

W numerze: 

 

  Witaj Szkoło! 

  Kalendarium 

  Wspomnienia z wakacji 

  Kalendarzowa jesień 

  Rady na lenistwo 

  Wywiad z p. dyrektor M. Wołek 

 Sport 

 Szkoła marzeń 

  Kącik Malucha 
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KILKA  SŁÓW  NA  POWITANIE 

 
Witamy  Was serdecznie po wakacjach.  Mamy nadzieję, że był to dla Was 

 czas odpoczynku, zabawy, nowych znajomości niezapomnianych  wrażeń.  

Zaczął się kolejny nowy rok szkolny. Nasza gazetka  ,,Kleks” będzie Wam towarzyszyć  

przez kolejne miesiące nauki w szkole.  

Życzymy Wam sukcesów w nauce, aby zdobywanie wiedzy przychodziło Wam łatwo i przyjemnie.     

                                                                                                                                                               Redakcja 

 

 

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

 

 

Kalendarium 

              1 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014\2015. Pożegnaliśmy byłego Pana 

Dyrektora Piotra Augustynka, który przez 10 lat sprawował funkcję dyrektora w naszej szkole a powitaliśmy 

nową Panią Dyrektor Monikę Wołek. Na tę uroczystość przybyli goście z Urzędu Gminy Michałowice : pan 

Wójt A. Rumian i dyr. GZEAS pani I. Latowska-Downar. Pani dyrektor M. Wołek  bardzo uroczyście 

przywitała wszystkich obecnych, a w szczególności naszych najmłodszych uczniów. Całą uroczystość 

uświetnił występ uczniów klasy IIa pod opieką swojej wychowawczyni pani U. Stanisz.                      

                         Po uroczystości spotkaliśmy się po długich wakacjach z naszymi wychowawcami w klasach. 

 
 
 
 
 

 
 
                                      Naszej Pani Dyrektor życzymy : 
                                      - zdrowia olimpijczyka, 
                                      -cierpliwości niańki, 
                                      -uśmiechu gwiazdora filmowego, 
                                      - optymizmu rozbitka na morzu, 
                                      - uporu urzędnika podatkowego 
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WSPOMNIENIA  Z  WAKACJI  

Wspomnienia z wakacji 

                             "Cudze chwalicie swego nie znacie"  

Moje wakacje spędziłem w Toruniu. To jedno z najstarszych miast Polski .  

Mówi się o nim Mały Kraków lub Kraków Północy. Jest tam bardzo dużo  

zabytków. W mieście tym urodził się i uczył  wielki polski astronom 

 Mikołaj Kopernik. Wbrew temu co sądzono ogłosił on, że to ziemia 

 i planety krążą dookoła słońca. Miasto to założyli Krzyżacy.  

Jednak z uwagi na nakładanie coraz większych podatków na miejscową 

 ludność mieszkańcy zbuntowali się i zburzyli zamek krzyżacki. 

Wcześniej podpisano tam dwa pokoje Polski z Krzyżakami. Miasto dzielnie broniło się przed Szwedami. 

Zwiedziłem tam muzea. Ciekawą atrakcją jest planetarium. Na dużej kopule wyświetla się tam filmy o 

kosmosie. Zwiedziłem tam Wenecję. To miejscowość w Polsce! Jest tam Muzeum Kolejki Wąskotorowej. To 

największe takie muzeum w Europie. Byłem w też Biskupinie, zwiedziłem siedziby gdzie mieszkali 

prasłowianie. Wracając do Krakowa odwiedziłem Gniezno - pierwszą stolicę Polski.   

                                                                                                                                         Miłosz Kulesza kl. IV 

 

MOJE WAKACJE 

                 Wakacje spędziłam nad polskim Morzem Bałtyckim. Spędziłam tam miesiąc czasu. Pogoda była super. 

Codziennie chodziliśmy na plażę. Następnego dnia był koncert techno na plaży. Razem ze siostrą i kuzynem pływałam 

w kole, i stałam na rękach w wodzie. Robiłam na piasku szpagaty i grałam w piłkę,  byłam w Katedrze w Kołobrzegu.  

Zwiedziłam miasta: Darłowo, Dąbki, Ustronie Morskie, Koszalin, Poznań. Wakacje wspominam bardzo ciepło i miło. 

                                                                                                                                                                        Klaudia Kusia kl.IV 

,,Wakacyjne wspomnienia” 

W tym roku byłam z rodzicami i z bratem w miejscowości Rowy  

nad Bałtykiem. To piękna  miejscowość. Kąpałam się w  morzu,  

jeździłam na rowerze, spacerowałam. Zwiedziłam Czołpino i  

wydmy czołpińskie oraz latarnię morską. W drodze powrotnej 

 odwiedziłam mojego wujka w Gdańsku. Byłam też na kolonii  

W Kościelisku.  Było świetnie. Codziennie były wycieczki w góry 

, kąpałam się w basenach na Szymoszkowej z widokiem na Giewont. 

 Były dyskoteki, zabawy, śpiewaliśmy piosenki przy gitarze.  

Moje wakacje były bardzo udane.                                                                      Karolina Machnik kl III 
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Moje wakacje 

Moje wakacje były udane. 

Byłam z rodziną we Włoszech, w miasteczku Caorle. 

Całe dni spędzaliśmy nad morzem. 

Woda była bardzo ciepła, a plaża szeroka i piękna. 

Chodziłam również razem z rodzicami na basen, gdzie była wielka zjeżdżalnia wodna. 

Byliśmy na wycieczce w Wenecji, było tam bardzo ładnie. 

W tym mieście nie ma ulic, są tylko kanały wodne. Dlatego też, ludzie przemieszczają się tam łodziami. 

Te wakacje będę długo pamiętać. 

                                                                                                                    Marysia Deka, kl. III 

Super Wakacje 2014 

                    W tym roku byłem u dziadka na Czasławiu z ciocią Elą. Były z nami koty: Bonusek i Zinzi. Byłem 

tam 5 tygodni, a co tydzień odwiedzali mnie rodzice. Grałem w piłkę z kolegami. Pewnej nocy przez 2 

godziny był wielki deszcz, a następnego ranka wylała Krzyworzeka, zalewając okolice. Ponieważ 

mieszkaliśmy na podwyższeniu, woda spłynęła w dół i nic nam nie zrobiła. 31 sierpnia byłem z rodzicami na 

meczu siatkówki Iran – Włochy w hali Kraków Arena. Mecz skończył się wynikiem 3:1 dla Iranu. Największe 

wrażenia mieliśmy wchodząc na trybuny; wszystko wydawało się olbrzymie. Wróciliśmy zmęczeni, ale 

zadowoleni. 

                                                                                                                                                        Tomek Poradzisz  Kl. II 

 

Moje wakacje. 

Tegoroczne wakacje spędziłam nagrywając 2-gą płytę z „Jakubowymi Muszelkami” w Lipinkach, było 
tam bardzo fajnie. Później pojechałam do babci Krysi, która mieszka w Humniskach. Kąpaliśmy się w basenie 
i było czadowo. 

 Po miesiącu wróciliśmy do domu na 2-3 dni, a potem pojechaliśmy do babci Eli, która mieszka 
niedaleko Gór Świętokrzyskich. Po kilku dniach o 22:00 wyjechaliśmy z kuzynami na Węgry, do 
Hajduszoboszlo.  

Gdy jechaliśmy było trochę nudno, większość przespałam, ale wreszcie po 8-u godzinach 
przyjechaliśmy na miejsce. Nazajutrz był piękny i słoneczny dzień więc od razu zaczęło się kąpanie w 
basenach. 

 Na Węgrzech była piękna i słoneczna pogoda. Bawiliśmy się tam supernowo. Po tygodniu  wróciłam 
do domu. I tak skończyłam swoją wakacyjną przygodę.  

Uważam, że moje tegoroczne wakacje były wspaniałe. Mam nadzieję, że następne będą jeszcze 
lepsze!!! 

                                                                                                                                 Maja Pawłowska kl. IV 



Gazetka Kl. I-III SP Więcławice                                                                                                                                                  5 
 

KALENDARZOWA  JESIEN 

 

 

          Kalendarzowa jesień rozpoczyna się 23 września,  a kończy 22 grudnia. Jesień to jedna z czterech pór 

roku.  

Charakteryzuje się umiarkowaną temperaturą powietrza. O  tej porze roku zwierzęta przygotowują się do snu 

zimowego,  gromadząc zapasy żywności. Ptaki odlatują do ciepłych  krajów. Kolory jesieni są zazwyczaj 

ciemniejsze i pastelowe.  Wielu ludziom jesień kojarzy się z początkiem roku szkolnego  oraz 

grzybobraniem. Jesień jest porą roku, w  której przyroda  żegna się z nami. Dni  stają się coraz krótsze. 

Zwiastuje zwykle  mroźną zimę. Jesień to bardzo piękna pora roku. 

                                                                   
 

  

         Co robicie w jesienne, ciepłe weekendy? Gracie w gry komputerowe, oglądacie TV?     

 A może spróbujecie czegoś innego? Namówcie rodziców na spacer po lesie.  

Jesienią las jest piękny. Liście mienią się różnymi ciepłymi kolorami. Widoki jesienią 

 są naprawdę wspaniałe. Po takim spacerze gdy zamkniecie oczy zobaczycie las. 

 Na tym polega właśnie odpoczynek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

     1.Po okropnym tygodniu w szkole nadchodzi weekend i... 

a) Wypoczywam aktywnie. 
b) Uczę się do sprawdzianu, który odbędzie się w przyszłym tygodniu. 
c) Umawiam się z przyjaciółmi do kina, ale dopiero w sobotę wieczorem. 
d) Cały dzień śpię i nie odbieram telefonów. 
 

Odpowiedz na pytania.  

Za każdą odpowiedź A policz trzy punkty, za B 

policz dwa, za C jeden punkt i za D zero 

punktów. 
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2.Mama prosi cię o wyrzucenie śmieci. Co robisz? 

a) Robię to od razu, aby mieć problem z głowy. 
b) Wynoszę ociągając się i marudząc. 
c) Czekam, aż mama się rozmyśli lub sama je wyniesie. 
d) Czekam, aż może brat lub sąsiad pójdzie i wyniesie. 
 

3.Pies budzi cię w nocy, chce iść na spacer. 

a) Wstaję, przecież to nie wina zwierzaka. 
b) Zastanawiam się, kto chciał mieć psa. 
c) Wyprowadzam go z pokoju i zamykam drzwi. 
d) Pies musi zrezygnować ze spaceru. 

 

      4.Trzy tygodnie temu nauczyciel języka polskiego zadał Ci wypracowanie. 

a) Mam je napisane od dwóch tygodni. 
b) Dobrze napiszę je dzisiaj wieczorem. W telewizji grają fantastyczny film. 
c) Mam ciekawsze rzeczy na głowie, ale postaram się je przepisać od klasowego kujona. 
d) Jakie wypracowanie? Nic nie było zadane. 

 

      5.Dostajesz cztery bezpłatne wejścia na basen. 

a) Chodzę tam raz w tygodniu przez cały miesiąc. 
b) Idę raz czy dwa i rzucam karnet w kąt. 
c) Nie mogę się zdecydować czy pójść sama czy z przyjacielem. Wreszcie mija termin bezpłatnych wejść. 
d) Oddaje je przyjaciółce, wolę leżeć na kanapie z miską chipsów oglądając telewizję. 

 

0-6 pkt.                                                    7-10 pkt.       11-15 pkt. 

Osiągnąłeś szczyty!                                 No cóż, aniołem nie jesteś,   Na szczęście                  

Mogą się od ciebie uczyć                        ale na skali lenistwa tkwisz    nie dotarłeś jeszcze 

przyszli adepci sztuki                              gdzieś pośrodku. Nawet dobrze,  na planetę leniwców.  

„nic nierobienia w 48 godzin”                ale bardziej się postaraj!   Gratulujemy!! 

 

DO PRZEMYŚLENIA… 

Wakacje na boku. Niestety, albo i dobrze… Nie! Większość z nas kocha lato, czas wolny od szkoły, spokój. 

Ale cóż byśmy znaczyli gdyby nie nauka i ciągłe zdobywanie wiedzy. Nie możemy narzekać i odliczać dni 

do kolejnych wolnych chwil. Do roboty! 

Prawie miesiąc nauki mamy za sobą. Sporo ocen wpadło do dziennika i nie ma co się chwalić – wcale nie są 

złote. Myślimy – mam czas, poprawię. Guzik! Nie poprawisz jeśli zostawisz wszystko na potem. POTEM to 

opływasz po w-fie!!! Nie mazgaj się, nie mów że nie umiem, mam dysleksję, ona źle tłumaczy. A Ty? 

Wracasz do domu i co? Komputer, gry, facebook, gadu-gadu, rower, piłka, kolesie, a lekcje? POTEM! To 

Twoje ulubione słowo. A za pasem październik – tak, tak. Dużo czasu – mowa – trawa – nie wierzysz sam w 

to co mówisz. Oszukujesz sam siebie. Dobrze Ci z tym? PRZEMYŚL… 
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WYWIAD Z PANIĄ MONIKĄ WOŁEK DYREKTOREM ZESPOŁU SZKÓŁ  

 W WIĘCŁAWICACH STARYCH 

 

 

-Jak Pani Dyrektor spędziła wakacje? 

- Wakacje spędziłam u rodziców na Lubelszczyźnie. Spędzałam je aktywnie, zbierałam owoce i robiłam   

   przetwory. 

- Jakie zmiany planuje Pani w naszej szkole? 

- Chcę, by powstał ogródek botaniczny i nowy plac zabaw dla dzieci na wiosnę, na Dzień Dziecka. 

- Gdzie Pani zdobywała wiedzę? 

- Szkołę podstawową i średnią ukończyłam w Opolu Lubelskim a studia na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim. 

- Jakie są Pani zainteresowania? 

- Lubię taniec towarzyski, teatr, wiersze. Interesuje mnie dziennikarstwo. 

- Czego się Pani boi? 

- Boję się burzy i szerszeni. 

- Jakie jest Pani największe marzenie? 

- Nie chcę płoszyć swoich marzeń, ale pragnę by uczniowie byli bezpieczni a mój synek był zdrowy i 

szczęśliwy. 

- Jakie zabawy lubiła Pani w dzieciństwie? 

- Lubiłam bawić się w nauczyciela, grać w klasy, często z kuzynami bawiłam się w teatr. 

- Czy chciałaby Pani mieć zwierzątko? 

- Chciałabym mieć pieska. 

- Bardzo dziękujemy za wywiad. 

 

                                                                           Wywiad z Panią Dyrektor przeprowadzili  

                                                                         Zuzanna Dyrkacz i Miłosz Kulesza z klasy IV 

 

 

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

 

 

SPORT 

 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej 

               Pierwszy raz w historii Mistrzostwa Świata siatkarzy odbyły się w Polsce. Wystąpiły w nich 24 

drużyny z całego świata. Zespoły zostały podzielone na 4 grupy, w pierwszych grali: Polska, Serbia, 

Argentyna, Australia, Wenezuela i Kamerun. Pierwszy mecz na rozpoczęcie mistrzostw rozegrany został na 

Stadionie Narodowym w Warszawie. Pozostałe odbyły się we Wrocławiu. W drugiej grupie grali: Brazylia, 

Finlandia, Niemcy, Kuba, Korea Południowa, Tunezja. Mecze te rozegrały się w Katowicach. Trzecia grupa to: 

Rosja, Kanada, Bułgaria, Chiny, Meksyk i Egipt. Drużyny te rozegrały swoje mecze w Gdańsku. Ostatnia 

grupa rozegrała swoje mecze w naszym Krakowie. Grały tu Francja, USA, Iran, Włochy, Belgia, Portoryko. 

Miałem to szczęście, że byłem na jednym z meczów: Francja - Belgia. Było to niesamowite wydarzenie. 

Następne mecze w eliminacjach rozegrane były w Łodzi, Bydgoszczy, a półfinały i finał w Katowickim Spodku 

nazwany "Polską Świątynią Siatkówki". Mistrzami świata zostali po 40 latach Polacy- Gratulacje !!!!!!  

                                                                                               ~Miłosz Kulesza~ kl. IV 
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OPIEKUN SAMORZĄDU WYBRANY 

 
          Dnia 11 września 2014 r. odbyły się wybory opiekuna samorządu szkoły podstawowej. Tajnie 

głosowali uczniowie klas IV-VI. Następnie przedstawiciele uczniów z pomocą pani Edyty Kuraś- 

nauczycielki języka polskiego- przeliczyli glosy. Opiekunem samorządu klas IV-VI została pani Małgorzata 

Łabuda, która uzyskała najwięcej głosów. Mamy nadzieję, że pani Małgosi  będzie się dobrze pracowało w 

naszym samorządzie. 

 

                                                                                                                        Michał Machnik kl VI 

 

SZKOLA  MOICH  MARZEN   

 

      Uczniowie  z klasy III wykonali prace plastyczne  w grupach – jak sobie wyobrażają szkołę swoich 

marzeń. Pomysłów było mnóstwo , a oto gotowe prace, spójrzcie sami .    

                           
R.Siudek, W. Baran, A. Nowak ,                                   R. Nosek, D. Bukowski, T. Poradzisz, A. Więcławski 

                         

A. Nowak, P. Drobniak, K. Rudziński, N. Klupa                         P. Bukowska, K. Figiel, P. Janas, W. Wyrwa 
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     K. Machnik, K. Kulesza, O. Cygan, M. Deka,                         I. Korolczuk, J. Żylski, G. Kulesza, W. Juszczyk 

       N. Musiał , A. Franczak 

 

 

  

D. Patecki 
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     KOLOROWANKA                                                                                                                             
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Drodzy uczniowie! 

w roku szkolnym 2014/2015 życzymy Wam wytrwałości w 

dążeniu do celu, samych dobrych ocen i jak najmniej uwag w 

dzienniku.  

Drodzy nauczyciele,  

Wam z kolei życzymy dużo cierpliwości dla swoich 

wychowanków oraz zadowolenia z wykonywanej pracy. 
 

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                         Redakcja 
 

 

KLEKS  – MIESIĘCZNIK  klas edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w  Więcławicach Starych       

Opiekunowie redakcji:   op. kl. IV – mgr Elżbieta Machnik 
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