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GAZETKA KLAS I-III 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIĘCŁAWICACH STARYCH 

 

 

                

 

               Nr  3                                              Listopad   2014 rok 

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

 

 

 

LISTOPADOWE  SWIĘTA 

 

1.11 -  Wszystkich Świętych 

2.11  - Dzień   Zaduszny 

11.11 –  Narodowe Święto  Niepodległości  

19.11 – Światowy Dzień Toalet 

21.11  -   Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 

25.11  - Światowy Dzień Pluszowego Misia i Katarzynki 

30.11 – Andrzejki 
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PRZYSŁOWIA O LISTOPADZIE 

 1.XI. Na Wszystkich Świętych mroźno i sucho, całą zimę będzie biało i głucho.. 

 11.XI. Zwykle w dzień Marcina śnieg prószyć zaczyna. 

 25.XI. Gdy w Katarzynę lód nie stanie – szykuj sanie, gdy w Katarzynę mróz – szykuj wóz. 

 30.XI. Gdy Andrzej z wichrami, złe czasy przed nami. 

 Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe. 

 Dwudziesty pierwszy listopada pogodę zimy zapowiada. 

 Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima. 

 Gdy mróz na świętego Marcina, będzie tęga zima.  

 Listopad ciecze, marzec nie podpiecze. 

 Jaka pogoda listopadowa taka i marcowa. 

 

 

 

 

             31 października uczniowie klasy III SP   pod opieką  wychowawcy – p. B. Wysockiej  

odwiedzili pobliski cmentarz  gdzie uprzątnęli groby, złożyli kwiaty i zapalili znicze na 

grobach poległych żołnierzy , którzy polegli  za wolność naszej Ojczyzny. 

Odwiedzili także groby swoich bliskich.  

 W ten sposób młodzi ludzie  uczą się szacunku dla poległych i zmarłych. 

 

 

                                                                                                                               Redakcja 
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11 listopada 
Dzień 11 listopada jest świętem narodowym, świętem odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 

latach  zaborów (1795r.- 1918r.). Święto Niepodległości w dniu 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm 

PRL ustawą z 15 lutego 1989 pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”. Jest dniem wolnym od pracy. 

Główne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu marsz. 

Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Nasza szkoła uczciła to święto 7.XI 

okolicznościowym programem artystycznym przygotowanym przez uczniów gimnazjum. 

 

                                   

                                                                                                                                        T. Poradzisz – kl. III 

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

21 LISTOPADA ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ 

 

Jak je obchodzić? 

Wystarczy tylko się uśmiechnąć do drugiej osoby. Nic więcej.  
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21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień 

dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Idea tego święta wywodzi się ze Stanów 

Zjednoczonych 

z 1973r., kiedy to dwaj bracia Brian i Michael McCormack postanowili zareagować 

na konflikt zbrojny pomiędzy Egiptem a Izraelem. Chcieli pokazać światu, iż walka 

i zawiść szkodzą, nie budują. Inicjatywa życzliwości miała za zadanie przekonać 

rządzących do rozwiązywania problemów w sposób pokojowy, a nie zbrojny. 

 

 

Oryginalna nazwa święta brzmi Hallo World Day i symbolizuje cel tego dnia, czyli 

mówienie „hallo” (cześć) do przynajmniej dziesięciu osób dziennie. 

Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach. Jego celem jest 

uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych 

emocji. Jest to apel przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości. 

 

 

Przesłanie akcji jest proste – bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta. 

Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi, wraca 

do nas z nawiązką! 
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JESZCZE PARĘ SŁÓW O GRZYBACH 

 

NIGDY NIE ZABIERAJ DO DOMU 

TAKICH GRZYBÓW !!! 

 

     Muchomor  

   sromotnikowy- 

 

 

 

Muchomor  jadowity-      

 

Około 90% śmiertelnych zatruć 
grzybami w Polsce powodują 2 gatunki 

muchomorów: 

sromotnikowy i jadowity 

GRZYBY  JADALNE 

Borowik szlachetny - 

     

 

                                                     Gwiazdosz  

                                                                                        

                                      czteropromienny 

 

  Maślak żółty 

                                                                                                                                                                         O. Cygan – Kl. III 

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

Światowy Dzień Toalet (19.11) 

                  19 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Toalet. Bardzo nietypowe święto... ale chyba każdy 

się zgodzi, że w toalecie spędza się całkiem znaczną część swojego życia:)  

  Drodzy uczniowie, koledzy i koleżanki!                                                                         

     Pamiętajcie by sprzątać po sobie,  gdy załatwicie swoje sprawy w toalecie. Nie bawcie się tam, nie 

wrzucajcie jedzenia do toalety!!! Nie trzaskajcie drzwiami. Używajcie z rozwagą papieru i mydła.                                                                                                                    

                                                                        Wasz higienista - anonim z klasy IV 

http://kalendarium.reklamastron.pl/swiatowy-dzien-toalet
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://grzybowa.strefa.pl/&ei=rQByVIbAMvXGsQSgkIH4CA&bvm=bv.80185997,d.bGQ&psig=AFQjCNFy4SwPC7d8o-DXmBJAcaor3F9oJA&ust=1416843509465479
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                         25 LISTOPADA -   DZIEŃ  PLUSZOWEGO  MISIA 

 

                                                           Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi               

                                                       najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona   

                                                        przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz  

  nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo  

"czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!" 

 

25 listopada obchodzony będzie w naszej szkole Dzień Pluszowego Misia 

Wszyscy uczniowie przynoszą w tym dniu swoją ulubioną przytulankę z dzieciństwa. 

 

 

                                                                                                 OPIEKUN SU klas  I-III 

 

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

Andrzejkowe wróżby dla dużego i małego.       

                                               

 KUBKI PRZYSZŁOŚCI 

Do wykonania wróżby potrzebujemy czterech kubków lub miseczek, obrączki, krzyżyka i 
monety. Na stole pod kubkami lub miseczkami kładziemy losowo przygotowane przedmioty, 
jeden kubeczek pozostawiając pusty. Osoba, której wróżymy, wskazuje wybrany kubek. 

 
Znaczenie przedmiotów jest następujące: 

 Obrączka – małżeństwo w przyszłości,  
 Krzyż – ksiądz, zakonnica, ciągłe modlitwy,  
 Moneta - zostaniesz bardzo bogata/bogaty,  

Pusty kubek – zostaniesz starą panną lub starym kawalerem. 

 

ANDRZEJKOWE SERCE. Aby wykonać tę wróżbę należy wyciąć serce z papieru i napisać na nim imiona 

chłopców i dziewczynek. Następnie trzeba serce odwrócić zapisaną stroną do dołu i przekłuć je igłą. Imię na 

które natrafimy należy do naszego przyszłego ukochanego/ukochanej. 

Będziesz potrzebować: kolorowy papier (lub biały papier i farby), nożyczki, długopis, szpilka 

http://miastodzieci.pl/zabawy_dla_dzieci/zabawa/19:zabawy-dla-dzieci-andrzejki-dla-dzieci/5364:serce-na-andrzejki
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MAGICZNY KRĄG NA ANDRZEJKI.    Będziesz potrzebować: kostki do gry, kolorowy karton, nożyczki.  

Dzieci siadają wokół kręgu - każde po kolei rzuca dwiema kostkami do gry tak by trafić w karton.  

Po rzucie liczymy oczka, bez tych, które poleciały poza kartonowy krąg. 

 

Wynik to wróżba na przyszły rok 

1. w tym roku znajdziesz nową pasję lub talent 

2. poznasz nowego przyjaciela lub... wreszcie dostaniesz zwierzątko 

3. niedługo dostaniesz naprawdę wspaniały prezent 

4. wycieczki i wesołe przygody  

5. piątki w szkole, pochwały w przedszkolu! 

6. nauczysz się nowego sportu (może jazdy na rolkach lub na nartach?) i będziesz zachwycony/a! 

7. zostaniesz królową lub królem karnawałowego balu! Szykuj już kostium! 

8. w tym roku polubisz coś czego nie znosiłaś/eś (szpinak? czytanie? wizyty w operze?) 

9. czekają cię cudowne i pełne przygód ferie zimowe 

10. w tym roku szczęście będzie Ci dopisywać we wszelkich konkursach  

11. pogodzisz się z kimś kogo nie lubiłeś/łaś 

12. w tym roku czekają cię same wspaniałe chwile i drobne kłopoty nie zdołają zepsuć Ci humoru 

 

                                                                                                                Natalia Busłowicz kl 4 

                                                                                                                 Justyna Zapała kl 4 

 

 

WYCHODZENIE BUTÓW ZA PRÓG 

 

 

 

 

 

     

           

                                                                                                                                            Paulina Bukowska – klasa III SP      

                              

        

                                                                                                                                                        Paulina  Bukowska – kl. III 

 

http://miastodzieci.pl/zabawy_dla_dzieci/zabawa/19:zabawy-dla-dzieci-andrzejki-dla-dzieci/5595:magiczny-krag-na-andrzejki-wrozba-na-caly-rok
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OGŁOSZENIA                   

28 listopada w piątek uczniowie klas młodszych  będą: 

 wróżyć sobie  z wychowawcami w klasach,  

 po  emocjach związanych z przyszłością  rodzice przygotują dzieciakom  coś dla 

podniebienia, 

 odbędzie się także Konkurs Recytatorski – „Jesień w poezji” 

                                                                                                                      Redakcja 

  

Katarzynki 

 
 

       W nocy z 24 na 25 listopada obchodzone są Katarzynki, czyli wróżby młodych 

 mężczyzn dotyczące ich ożenku. Jest to męski odpowiednik Andrzejek , który został nieco zapomniany. 

              Katarzynki przypadają na dzień świętej Katarzyny (patronki cnotliwych 

 kawalerów, którzy pragną poznać pannę i wejść z nią w szczęśliwy związek małżeński). 

              Katarzynki to dzień, w którym na stronach internetowych odwiedzanych przez młodzież (szczególnie  

młodych nieżonatych mężczyzn) można umieścić wróżby dla chłopców. 

 

„GÓRA GROSZA” 

  

            W naszej szkole co roku uczniowie włączają się w ogólnopolską akcję „Góra Grosza”. Dzieci i młodzież ze 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wspólnie starają się pomagać rówieśnikom, którzy znaleźli się w trudnej 

sytuacji. Akcja „Góra Grosza” prowadzona jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz Domów 

dla Dzieci i zawodowych rodzin zastępczych. 

            Uczniowie samodzielnie organizują zbiórkę grosików, a później liczą powiększającą się górę 

najdrobniejszych monet. Każdy grosz jest darem serca, a przez to  uczą się, że nawet najmniejszy dar jest ważny 

i może sprawić radość innym. 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WŁĄCZENIA SIĘ DO TEJ  AKCJI ! 

                                                                                                                                    Opiekun SU kl. IV-VI 

                                                                                                                                   mgr  Małgorzata Łabuda 
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HUMOR 

1.Jadą samochodem informatyk, mechanik 

i chemik. Nagle staje im auto i mechanik powiada: 

-Coś z silnikiem! 

Chemik na to: 

-Paliwo jest złej jakości 

Informatyk: 

-Wsiądźmy i wysiądźmy może to coś da... 

2. Nauczycielka pyta się Kasi: - Kasiu dlaczego Twoje wypracowanie jest bezbłędne? - Bo akurat wtedy taty 

nie było w domu. 

3. Tylko Chuck Norris potrafi grać w hokeja na lodzie w rolkach 

4. Przychodzi Jasiu do domu szczęśliwy i mówi: 

- Nauczyłem się liczyć do dziesięciu:2,3,4,5,6,7,8,9,10 

- Jasiu a gdzie jedynka?-pyta tata 

- Jedynka jest w dzienniczku 

5. Jasiu przychodzi do domu i mówi do mamy: 

- Mamo dostałem 5 w szkole. 

Mama: 

- Naprawdę. 

Jasiu: 

- Tak, dwójkę z matematyki, dwójkę z historii i jedynkę z polskiego... 

7. Jasio ma 3 złote. Idzie na zakupy i chce swojej dziewczynie kupić bluzkę za 300zł, a zera skreśla kredą. 

Przychodzi policja i mówi do Jasia: 

- Jasiu pójdziesz za to do więzienia 

- To moja nauczycielka powinna iść do więzienia, bo mnie nauczyła, że zawsze zera się skreśla 

8. Pani się pyta Jasia: 

- jak podzielić 8 jabłek na 4 osoby? 

Jasiu: 

- najlepiej ugotować kompot 

9. Na lekcji polskiego. 

Pani pyta Jasia: 

- Jasiu czemu napisałeś kura przez ó zamknięte 

Jasio odpowiada: 

- bo wymienia się na kogut                                           

                                                                                         

                                                                                                                                                           Miłosz Kulesza kl 4 

 

http://dowcipy-komputerowe.humoris.pl/
http://gry-logiczne.humoris.pl/darmowa-gra-flash-online-logiczna/444/mechanik
http://gry-logiczne.humoris.pl/darmowa-gra-flash-online-logiczna/444/mechanik
http://dowcipy-komputerowe.humoris.pl/
http://gry-ubieranki.humoris.pl/darmowa-gra-flash-online-ubieranka/13932/nauczycielka
http://gry-bijatyki.humoris.pl/darmowa-gra-flash-online-bijatyka/19/chuck-norris
http://dowcipy-o-jasiu.humoris.pl/
http://dowcipy-o-jasiu.humoris.pl/
http://dowcipy-o-jasiu.humoris.pl/
http://dowcipy-o-jasiu.humoris.pl/
http://dowcipy-o-jasiu.humoris.pl/
http://gry-dla-dziewczyn.humoris.pl/darmowa-gra-flash-online-dla-dziewczyn/12354/zakupy
http://dowcipy-o-policjanach.humoris.pl/
http://dowcipy-o-jasiu.humoris.pl/
http://gry-ubieranki.humoris.pl/darmowa-gra-flash-online-ubieranka/13932/nauczycielka
http://dowcipy-o-jasiu.humoris.pl/
http://dowcipy-o-jasiu.humoris.pl/
http://dowcipy-o-jasiu.humoris.pl/
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KOLOROWANKA 
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https://zswieclawice.edupage.org/
mailto:machnikela@poczta.fm
mailto:bawy@op.pl
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