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GAZETKA KLAS I-III 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIĘCŁAWICACH STARYCH 

 

 

                

 

               Nr  2                                              Pazdziernik   2014 rok 

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

 

 
 

 

      

 

 

W numerze: 

 

 

  Życzenia dla Nauczycieli! 

  Kalendarium  

  Nasz papież 

  Odblaskowa szkoła 

  Wywiad z p. Ewą Gołąb 

 Ciekawostki 

 Kolorowanka 
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Co się działo w  październiku? 
 

 10 X odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Do grona uczniów naszej szkoły przyjęliśmy  

29 uczniów. Uczniowie przedstawili program artystyczny, który przygotowali wspólnie ze swoimi 

wychowawczyniami panią Elżbietą Machnik i panią Agatą Mozdyniewicz. Zanim złożyli uroczyste 

ślubowanie uczniowie klasy szóstej przygotowali dla nich krótki program i piosenki oraz życzenia. 

Aktu ślubowania dokonała pani dyrektor Monika Wołek.  

Wszystkie dzieci otrzymały od starszych kolegów drobne upominki, 

a później zostały zaproszone na poczęstunek przygotowany przez rodziców. 

W tym dniu odbyła się również uroczystość z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej, 

którą przygotowali uczniowie klasy VI pod opieką pani Jolanty Soboty. 

 

          

 

 30 IX dziewczynki nie zapomniały o swoich chłopcach. Każdy z nich otrzymał wymarzonego resoraka. 

Wszystkim osłodził życie lizak. 

 

 

Rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża 

 
 
 
 
 
 
                               16 października minęła kolejna rocznica wyboru Karola Wojtyły na  papieża. Jan Paweł II 

był papieżem niezwykłym. Nasi najmłodsi uczniowie wykonali piękne prace plastyczne poświęcone naszemu 

Świętemu. Można je oglądać na dolnym korytarzu, gdzie uczą się uczniowie klas I-III. Pomysłodawcą 

konkursu była pani katechetka Justyna Tarnawska.               
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 Z życiem Ojca Świętego  wiąże się wiele anegdot. Oto kilka z nich-przeczytajcie 
 

Papieskie anegdoty  
 
Telefonistka - cesarzowa 
Niedługo  po tym, jak Jan Paweł II został papieżem, zatroskany o zdrowie przyjaciela, biskupa Andrzeja 
Deskura, osobiście zatelefonował do szwajcarskiej kliniki, w której leczył się Deskur. Gdy telefonistka w 
szpitalu w Zurychu usłyszała w słuchawce: „Jestem papieżem,  dzwonię z Watykanu”, odpowiedziała: - 
Taaak? A ja jestem cesarzową Chin! 
 
Podryw na księdza 
Pewnego razu Karol Wojtyła wybrał się na samotną wycieczkę w góry. Ubrany sportowo,  
wyglądał tak, jak wielu innych turystów. W trakcie wędrówki spostrzegł, że zapomniał  
zegarka, podszedł więc do opalającej się na uboczu młodej kobiety i już miał zapytać o  
godzinę, gdy ta uśmiechnęła się. 
-Zapomniał pan zegarka, co? 
-A skąd pani wie?  -zapytał zaskoczony Wojtyła. 
-Z doświadczenia -odrzekła                                                                                                                               
 -Jest pan dziś już dziesiątym mężczyzną, który zapomniał zegarka. Zaczyna się od zegarka, potem proponuje 
się winko, wieczorem dansing... 
-Ależ proszę pani, ja jestem księdzem -przerwał jej zawstydzony Wojtyła. 
-Wie pan -odpowiedziała rozbawiona nieznajoma  
-Podrywano mnie w różny sposób, ale na księdza to pierwszy raz.  
 

Ojciec Święty bardzo dużo się modlił i zachęcał do modlitwy różańcowej, a październik to miesiąc Różańca. 

Różaniec –z pozoru to zwykła modlitwa. Modlitwa długa i nużąca. Tak jednak nie jest!  
Różaniec to nie zwykła modlitwa –to sposób na życie! 
Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki –całe nasze –życie Maryi. 
 Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za nami 
 u Swego Syna. 
Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa.  
Odmówienie całej części różańca trwa 25 minut... To jedyne 25 minut z 1440 –które otrzymujemy od Boga 
każdego dnia!           
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By poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego, nasz szkoła  bierze udział w akcji "Odblaskowa 

szkoła" organizowanej przez Małopolską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolską 

Policję oraz Kuratorium Oświaty.                                                              

               W ramach programu  na spotkanie z dziećmi klasa 0-III  do szkoły przyjechali policjanci z 

Komendy Policji w Krakowie  w celu przeprowadzenia  lekcji  interaktywnej na temat przepisów 

ruchu drogowego i sposobów bezpiecznego zachowania się na drodze.  Spotkanie zostało 

zorganizowane dzięki pomocy  taty Miłosza - pana Piotra Kuleszy. Dzieci otrzymały odblaski, które 

powinny nosić na sobie każdego dnia, by być widocznym i bezpiecznym  na drodze. 

Kolejne spotkanie w ramach akcji ,,Odblaskowa szkoła” odbyło się z udziałem przedstawicieli 

Straży Miejskiej i MPK w Krakowie . Panowie przyjechali do naszej szkoły by opowiedzieć 

uczniom o tym , jak zadbać o swoje bezpieczeństwo na drodze i w środkach komunikacji miejskiej. 

Dzieci mogły obejrzeć filmy i zadawać pytania. Najmłodsi uczestnicy spotkania otrzymali od 

prowadzących również ratujące życie odblaski.  

Tu pragniemy podziękować panu Grzegorzowi Dyrkaczowi- tacie naszej redakcyjnej koleżanki 

Zuzi, który pomógł zorganizować to spotkanie. 

Koordynator akcji pani Joanna Paluch zaprosiła dzieci klas młodszych do udziału w konkursie 

plastycznym ,,Z odblaskiem bezpieczniej” .Wpłynęło bardzo dużo prac, które zostały 

zaprezentowane  na wystawie na korytarzach szkolnych. Prace  konkursowe  były przygotowane 

różnymi technikami plastycznymi, w różnym formacie. Na  wszystkich pracach były 

wyeksponowane ratujące życie odblaski.  Najciekawsze prac zostaną nagrodzone. 

Pod koniec października uczniowie naszej szkoły i zaproszonych szkół z Michałowic i Raciborowic 

mogli uczestniczyć w pokazach ratownictwa drogowego i nauce udzielania pierwszej pomocy. Było 

to również dla wszystkich zebranych bardzo ważne i ciekawe spotkanie. Mamy nadzieję, że każdy z 

nas w razie konieczności  będzie potrafił pomóc drugiemu człowiekowi. Jak powiedział jeden ze 

strażaków – ratowników : ,,Nie można bać się pomagać, lepiej pomóc niedbale, niż w ogóle. Ważne, 

żeby nie zostać obojętnym”. 
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Podziękowanie dla wszystkich strażaków składamy na ręce pana Macieja Podymkiewicza- 

naczelnika OSP Więcławice, który był organizatorem tych zajęć. 

 

 

      

 

O noszeniu odblasków przypominają nam  informacje zamieszczone na naszych szkolnych 

gazetkach. 

 

                                                                                                                                    Redakcja 
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Wywiad z panią Ewą Gołąb- 

nauczycielką języka angielskiego 

 

-Gdzie Pani spędziła wakacje? 

-Odwiedziłam Portugalię, Włochy i  Austrię.  

-Czy lubi Pani swój zawód? 

-Tak, bardzo lubię.  

-Jak długo Pani pracuje w naszej szkole? 

-21 rok. 

-Czy chciała Pani zostać nauczycielką języka angielskiego? 

-Tak zawsze chciałam.  

-Jaki kraje Pani zwiedziła w swoim życiu? 

-Wszystkie kraje europejskie i część afrykańskich. 

-Dziękuję za wywiad. 

 

                                                                                                                       Natalia Busłowicz klasa IV 

 

 

 

                  JAK NIE DAĆ SIĘ PRZEZIĘBIENIU JESIENIĄ: 

 

  

- Zasłaniać dłonią usta i nos, gdy kichasz lub kaszlesz. Zapobiegasz  

   wtedy rozsiewaniu zarazków. 

- Zawsze myć ręce przed jedzeniem. Unikniesz dzięki temu wielu groźnych chorób. 

- Samowolnie nie zażywać leków. Mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc. 

- Ubierać się stosownie do pogody. Zmarznięcie, ale także przegrzanie się mogą 

   spowodować przeziębienie lub inne choroby. 

                                                                                                             

 

                                                                                                                                  Klaudia Kusia kl IV 
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Ciekawostki 

Czworonogi lubią dotyk 

                Udomowione psy przedkładają kontakt fizyczny nad głosowy – udowodnili uczeni z                                                            

University of Florida. Naukowcy zaobserwowali przy tym, że pieski nigdy nie mają dość i gdy przychodzi do 

głaskania, starają się zachować jak największą bliskość  z człowiekiem. 

 

Co innego w przypadku kontaktu poprzez mowę – w takich chwilach reagują 

 wyłącznie na znane im głosy.   

 

Jednak ulubioną rozrywką naszych pupili jest jedzenie – gdy pojawia się w misce, psy wolą zająć się 

posiłkiem, niż być dotykane czy wołane. Dopiero gdy dostęp do pożywienia zostanie  ograniczony, zaczynają 

okazywać większą czułość.   

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Jak kolory wpływają na ludzi  

       

Kolory specyficznie oddziałują na psychikę człowieka, otaczają nas z każdej strony,  mają 

wpływ na nasze samopoczucie, nastrój, nawet na  dokonywane przez nas wybory i podejmowane 

decyzje. Zdarzają się przypadki „uczulenia” na daną barwę, jak również za ich pomocą można 

uzdrawiać.  

Teoria kolorów wg. Goethego mówi że wszystkie ciemne odcienie działają uspakajająco, a 

jasne pobudzająco. Podstawowymi barwami w tych dwóch grupach to granat i żółć – reszta kolorów 

jest ich połączeniem.   

   Jak postrzegamy poszczególne kolory:  

 

         biały -  oznacza czystość, równość i natchnienie; 

        czarny-  to jego przeciwieństwo- oznacza mrok, wiedzę tajemną, bród a dla innych elegancje;  

        szary – wyraża samotność;  

        srebrny – wskazuje na zdolności do łagodzenia napięć, sporów;  

         perłowy – jest oznaką luksusu, wzmacnia organizm i oczyszcza umysł;  
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        czerwony -  jest synonimem władzy, uwielbiają go ludzie aktywni;  

         pomarańczowy – wzbudza podobne doznania jak czerwony lecz pozbawiony jest agresji;  

         żółć – mądrość, symbol słońca, ciepła i wiosny; 

         zieleń – to spokój i pełna energia.  

 

Patrząc z przymrużeniem oka na znaczenie kolorów – to przecież nasz świat i nasze życie 

dzięki nam może być KOLOROWE  !!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

                                                                                                    streszczenie Zuzia Dyrkacz kl. IV  

 

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

 

 

 

 

 

Od  31 sierpnia 2014r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, która  

nakłada na pieszego poruszającego się po zmierzchu po drodze poza obszarem 

zabudowanym obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla 

innych uczestników ruchu. 

Nowe przepisy mają na celu ograniczenie liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych. 

         Jesienią właśnie oni bardzo często stają się ofiarami wypadków. Jeżeli kierowca wcześniej 

zauważy pieszego, jest w stanie szybciej zareagować. Jadąc z prędkością 80 km/h widzi pieszego 

ubranego na ciemno z odległości 30 - 40 metrów. 

 Już jeden element odblaskowy powoduje, że pieszy widoczny jest z odległości 120-160 metrów. 

 

Pamiętajcie o noszeniu odblasków!!! 

                                                                                                                                                   Redakcja 
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Kolorowanka 

 

 

 

KLEKS  – MIESIĘCZNIK  klas edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w  Więcławicach Starych       

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

                                       wych. kl. III -  mgr Barbara Wysocka    

 Zespół redakcyjny: uczniowie kl. III  i II 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 
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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