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GAZETKA KLAS I-III 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIĘCŁAWICACH STARYCH 

 

 

                

 

               Nr  4                                                Grudzień   2014 rok 

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

 

 

 

  

 

Święta szybko się zbliżają, w święta ludzie się 

kochają. 

Przy dzieleniu się opłatkiem, płyną z oczu łzy 

ukradkiem. 

Życzymy sobie Wszystkiego Najlepszego, 

dając w policzek całusa wielkiego. 

W nocy Jezus się urodzi i serduszka nam 

odmłodzi. Wesołe święta, oby takie były i oby 

wszystkie życzenia się spełniły. 

 

 

                                                       Redakcja 

 

     

      

   

W numerze: 

 

 Życzenia świąteczne 

 Przysłowia o grudniu 

  kalendarium 

  Wigilia 

  Choinka 

  Tradycje bożonarodzeniowe 

 Wyniki Konkursu Recytatorskiego 

 Zespół Redakcyjny z kl. III 

 Mikołajki 

 Krzyżówka 

 Coś z plastyki i techniki 

 Ogłoszenia 

 Kolorowanka 
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Polskie  przysłowia  ludowe na  grudzień 

1. Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny roczek będzie w biegu. 

2. W pierwszym tygodniu grudnia, gdy pogoda stała, będzie zima długo biała. 

3. Grudzień jaki, czerwiec taki. 

4. Suchy grudzień stoi za to, że sucha wiosna i suche lato. 

5. Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu wciąż plucha. 

6. Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami. 

7. Gdy w adwencie szadź na drzewach się pokazuje, to rok urodzajny nam 

zwiastuje. 

8. Grudzień zimny, śniegiem pokryty, daje rok w zboże obfity. 

9. Czwarty grudzień jaki, cały grudzień taki, piąty grudzień - stycznia czyni 

znaki, szósty grudzień luty przepowiada, siódmy grudzień nam o marcu 

gada. 

Kalendarium grudniowe 

 

4 XII - Dzień Górnika, Barbórka 

6 XII - Św. Mikołaja 

13 XII - Rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 

20 XII - Dzień Ryby 

22 XII - Początek zimy 

24 XII - Wigilia Świąt Bożego Narodzenia 

25 XII - Boże Narodzenie 

26 XII - Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, Świętej Rodziny 

28 XII - Międzynarodowy Dzień Pocałunku 

31 XII - Sylwester 

 

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 

 

Najpiękniejszy dzień w roku. Wyjątkowe potrawy, cudowna atmosfera i ...prezenty! 

 

SKĄD WIGILIA? 

Słowo „ wigilia” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czuwanie. To dzień poprzedzający jakieś 

ważne święto. A dziś Wigilia kojarzy nam się przede wszystkim z Bożym Narodzeniem. 
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"Snuje się po domu zapach cynamonu, gotowanych warzyw, maku, co się parzy, 

igliwia, wanilii to zapach Wigilii ..." 

ABC  DOBREGO WYCHOWANIA 

Zasady zachowania przy stole: 

 * Jedz cicho, nie wypada 

mlaskać ani siorbać. 

* Nie wolno, nabieraj małe 

kęsy. 

* Nie można rozmawiać z 

pełnimi ustami ani dmuchać na 

zbyt gorące potrawy. 

* Nie należy upominać się o 

nastepne danie, jeżeli 

niektórzy jeszcze jedzą 

poprzednie. 

* Nie oblizujemy palców, nie 

liżemy talerza. 

* Nie dzownimy sztućcami o 

talerz. 

* Nie przekrzykujemy się  

nawzajem. 

* Nie wycieramy buzi 

rękawem, do tego służą 

serwetki. 

 

 

 

 

Na  stole biały obrus, opłatek, 

postne potrawy, a przy stole 

cała rodzina.  

Panuje podniosły, świąteczny 

nastrój. Wieczerza wigilijna ma 

charakter uroczysty i poważny. 

 Przy stole należy zachowywać 

się kulturalnie. 

 

 

 

 

 

 

 

Każdej potrawy należy 

spróbować, choć troszeczkę. 

 Na wigilijnym stole nie może 

zabraknąć opłatka, dodatkowego 

nakrycia dla nieoczekiwanego 

gościa, sianka pod obrusem. 

 Po wieczerzy wigilijnej śpiewamy 

kolędy. Wieczerzę wigilijną 

rozpoczynamy, gdy na niebie 

pojawi się pierwsza gwiazdka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHOINKA 

 

Choinka to nazwa świątecznego drzewka. 

W lasach nie rosną choinki.  

Choinką może być każde drzewo iglaste, najczęściej zielony, pachnący 

świerk, czasem kłująca jodła.  

Dopiero wystrojone drzewko iglaste to choinka.    . 
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Skąd wziął się zwyczaj ubierania choinki? 

 
Piękna góralska legenda mówi, że choinkę bożonarodzeniową zawdzięczamy... niedźwiedziowi. 

Gdy doszła do niego wieść o narodzeniu Jezusa, pobiegł czym prędzej do Betlejem.  

Martwił się tylko biedny miś, że nie miał dla Dzieciątka żadnego godnego prezentu. 

Postanowił ofiarować to, co było do zdobycia w lesie. 

Ułamał piękną choinkę i powlókł za sobą.  

Po drodze przechodził przez potoki, w których zamoczyły się gałązki drzewka, krople wody zamarzły na 

jego igiełkach i świeciły jak diamenty.  

Na gałęziach zasiadły ptaszki a niedźwiedź wszystko to zaniósł do szopki i przed Dzieciątkiem postawił. 

I od tej pory dzieci stroją choinki i wieszają na nich różne świecidełka. 

 

Choinkowy kalendarz 

 
Zgodnie z tradycją choinkę ubiera się w przeddzień Wigilii. 

Ustrojone drzewko będzie pachnieć i cieszyć oczy do 6 stycznia, 

czyli święta Trzech Króli. 

Ostateczną datą rozbierania choinki jest dzień 2 lutego, święto Matki Boskiej Gromnicznej. 
 
 

                                            Tradycje bożonarodzeniowe 

Pierwsza Gwiazda                                                                                   
Szopka 

Prezenty. Obdarowujemy się nimi z ludźmi którzy są nam bardzo bliscy. 

Śpiewanie kolęd.  

Śpiewamy je przed choinką. 

Kolacja wigilijna. 

Jemy ją z najbliższymi i dzielimy się opłatkiem. 

Wolne miejsce przy stole 

 

 

Pasterka. Modlimy się na niej i świętujemy Boże Narodzenie. 

Strojenie domów.  

Ubieramy choinkę i stroimy dom kolorowymi światełkami. 

 

                                                                                                 Tradycje zebrali Jan Kulesza i Janusz Dyląg z  kl. IV 
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Szkolny Konkurs Recytatorski klas 0-III 

W dniu 28.11.2014 w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski klas 0-III pod hasłem 

 ,,Jesień w poezji dziecięcej”. Organizatorem konkursu była p. Elżbieta Machnik. Udział w konkursie 

umożliwił dzieciom obcowanie z pięknem i kulturą słowa oraz wzbogacanie wyobraźni dziecięcej. 

 

Do konkursu przystąpiło aż 45 uczniów. Jury w składzie : p. dyr. Monika Wołek, p. Jolanta Kociarz i  

p. Elżbieta Bednarczyk oceniało u wykonawców dobór repertuaru i rekwizyty , wyrazistość i dykcję, 

pamięciowe opanowanie tekstu i ogólne wrażenie artystyczne. Wszyscy uczestnicy pięknie zaprezentowali 

przygotowane utwory, było barwnie, jesiennie i w pogodnym nastroju pożegnaliśmy odchodzącą powoli 

jesień. 

  

Zwycięzcy konkursu: 

  

Klasy 0a i 0b,  Klasy Ia i Ib 

I miejsce – Jan Milbałer kl 0a I miejsce – Teresa Milbałer kl I b 

II miejsce- Zuzanna Napora kl 0b II miejsce – Milena Sokół i Dorota Warchoł kl Ib 

III miejsce- Bartłomiej Szewczyk kl 0b III miejsce – Paulina Kłapcia kl Ia 

Wyróżnienie - Antoni Bełz – kl Ib 

  

Klasy IIa i II b 

I miejsce- Maja Biale kl IIa i Dagmara Cupiał kl II b 

II miejsce- Weronika Zbroja i Kacper Ciaranek kl IIb 

III miejsce – Izabela Dziarkowska kl II a i Kinga Warchoł kl IIb 

Wyróżnienia – Katarzyna i Klaudia Podsiadło kl IIb i Julia Machnik kl IIa 

  

Klasa III 

I miejsce – Aleksandra Franczak 

II miejsce – Maria Deka 

III miejsce – Oliwia Cygan 

  

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Gratulujemy wszystkim laureatom i pozostałym 

uczestnikom konkursu:) 
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Koło dziennikarskie  „KLEKS” – zespół redakcyjny z klasy III-ej: 

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

 P. Bukowska, N. Musiał O. Cygan 

 

A oto kilka słów  o każdym z nas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mnie 

Jestem Tomek mam 9 lat i bardzo lubię sport. Moją ulubioną potrawą są gołąbki. W przyszłości chciałbym 

pracować w NASA jako astronauta. Lubię zwierzęta, szczególnie koty. Lubię grać w FIFA 15 i na komputerze. 

Mój ulubiony kolor to zielony. Uwielbiam piłkę nożną.                                                                          

                                                                                                                                                             Tomasz Poradzisz  

 

Ola Franczak 

Mam na imię Ola, mam 9 lat. 

Mam dwie siostry Oliwie i Wiktorię. 

Moje ulubione zajęcie to jazda na rowerze. 

Moja ulubione gra to bilard i bingo. 

Ulubiona potrawa to pierogi z grzybami. 

                                                                                    Aleksandra Franczak 
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Cześć to ja  – Karolina. Mam  9 lat i chodzę do klasy III.  Lubię tańczyć, śpiewać i jeździć na 

rowerze. Lubię też słuchać muzyki, rysować i czytać książki.  

Należę do koła dziennikarskiego.  

                                                                                                    Karolina Machnik  

 

              
                                                                                                                     Maria Deka   

 

Oto ja 

Cześć mam na imię  Oliwia. 

Mam dziewięć lat urodziłam się pierwszego lutego. 

Najbardziej lubię konie i węże. 

Jeżdżę konno od 3 lat. 

Mam własne konie Etolę ,Fifi i Faraona. 

Bardzo lubię się nimi zajmować.                                                                                                                                                                                              

                                                                                                             Oliwia Cygan 

Chodzę do klasy trzeciej i mam brata Dawida . 

Jestem wesoła i uśmiechnięta , bardzo lubię zwierzęta. 

Uwielbiam tańczyć i rysować .                                                        Paulina Bukowska  

 

Mam na imię  Natalka, chodzę do klasy trzeciej. 

Lubię rysować i projektować. Bardzo kocham zwierzęta i lubię się o nie troszczyć. 

                                                                                                                                   Natalia Musiał  

 

 

Cześć , jestem Klaudia. 

Lubię rysować i projektować modne ubrania. 

Bardzo lubię zajmować się zwierzętami- mam nowego psa. 

Jestem zwinna i sprytna, z łatwością wykonuje różne ćwiczenia gimnastyczne. 

                                                                                                                                Klaudia Kulesza 
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     --------------------Mikołajki ------------------- 
5.XII św. Mikołaj odwiedził klasy młodsze w naszej klasie. Każdy dostał paczkę ze słodyczami, chrupkami 

itd. Wszyscy się zaskoczyli, wchodząc do klas. Po lekcjach rozdano paczki mikołajowe z akcji: „I ty możesz 

zostać Świętym Mikołajem”. Klasa III dostała list o treści: 

                                                                                                                                               T. Poradzisz 

 

 

     Drogie dzieci z klasy Trzeciej! 

 

 

           Bardzo dziękuję wam za życzenia, cieszę się, że myślicie też o mnie. W tym roku mam jeszcze więcej 

pracy, dlatego pozwoliłem sobie zostawić skromne paczki dla Was w szkole. Przyglądałem się Wam przez 

cały rok i nie zawsze byliście grzeczni, ale staracie się poprawić i to mnie cieszy. Jesteście już coraz starsi i 

musicie pamiętać aby poprawić swoje zachowanie – pewnych rzeczy nie wypada już robić! Myślę że 

odwiedzę was z prezentami w domu….. 

 

                                                                                        Pozdrawiam Was ciepło i serdecznie!   

                                                                                                       Św. Mikołaj 

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRZED NAMI CZAS ADWENTU – 

      RADOSNEGO PRZYGOTOWANIA NA  

      NARODZINY PANA JEZUSA!!!  

 

      Gorąco zachęcam wszystkich  najmłodszych uczniów naszej  

      szkoły i rodziców do wykonania ozdób choinkowych, którymi  

      ubierzemy choinki przy jednym z ołtarzy w naszym kościele.  

      zapraszam do twórczego działania!!!  

       

 

      wykonane ozdoby można składać do wychowawców klas  

      i p. katechetki do 15 grudnia  miło nam będzie w święta  

      zobaczyć nasze rękodzieło!!!  

 

                        ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY   

                                                                                                                           Katech. J. Tarnawska 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://chomikuj.pl/SW_MIKOLAJ_BISKUP/9+-+FILMY+O+SW.+MIKO*c5*81AJU/FILMY+RYSUNKOWE+O+SW.+MIKO*c5*81AJU/Film+rysunkowy+o+prawdziwym+*c5*9bw.+Miko*c5*82aju/Poznaj+prawdziw*c4*85+histori*c4*99+*c5*9bw.+Miko*c5*82aja+-+film&ei=kmiPVPO7LMz4UvDOgsgO&bvm=bv.81828268,d.d24&psig=AFQjCNGbQ7Q30FXX2QOxybF_ZKrGxhAuGA&ust=1418770957042378
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KRZYŻÓWKA 

 

 

 

                         

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    T. Poradzisz – kl. III 
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    5. 

Pionowo                                                         

1. okres 4 tygodni przed Bożym Narodzeniem 

2. wisi na choince i nie wybucha  

3. na szczycie choinki 

4. tylko dla grzecznych dzieci, pod choinką 

 

Poziomo 

1. przynosi  prezenty 

2. najlepsza, prosto z lasu 

3. dzień przed Bożym Narodzeniem 

4. – ryba  

5. … pełny prezentów nosi go Św. Mikołaj  

  1      2   3   4   5   6   7   8 
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Prace plastyczno – techniczne, które możesz zrobić sam(a) 
 
 

1. Ze spaceru przynieś jak najdłuższą szyszkę.  

2. Poproś mamę o zakrętkę po słoiku.  

3. Wypełnij zakrętkę plasteliną.  

4. Teraz wbij w nią szyszkę.  

5. Ozdób jak choinkę, pamiętaj jednak,  

 
że elementy muszą być mniejsze.  
To może być łańcuch z kolorowego papieru, bibuła,  
Kupione kolorowe koraliki, malutkie guziki.  
Jeśli się nie trzyma – użyj kleju lub plasteliny. A może stworzysz cały las…  
 
 
 

                        OGŁOSZENIA  

      W ramach akcji „Wszystkie kolory świata” prowadzonej przez UNICEF, społeczność naszej szkoły 

zaangażowała się w szycie lalek, które będziemy sprzedawać podczas spotkania z Rodzicami w dn. 22.01.2015.     

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w tą akcje. Projekty lalek są wywieszone w naszej szkole. Lalki te się szyje, 

może to być  np. lalka pielęgniarka, lalka strażak, lalka kucharka, krakowianka, Chinka itp.    

     

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                Z. Dyrkacz  i  M. Pawłowska   z kl. IV     
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Dnia 23 listopada obchodziliśmy  w naszej szkole Światowy Dzień Pluszowego Misia w  klasach   

O-III. 

Tego dnia wszyscy mogliśmy podziwiać pluszowych 

 ulubieńców . 

A oto wspólne zdjęcie naszych największych  

pluszaków. 

 

 

 

                                                                                                                    Organizator: B. Wysocka  

 

 ANDRZEJKI 

Dnia 28 listopada dobyły się andrzejki w klasach O-III 

Uczniowie wspólnie z wychowawcami w klasach  przeprowadzali wróżby andrzejkowe, gry i zabawy. 

Dzięki pomocy rodziców nie zabrakło też smakołyków 

 

 AKCJA „ ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM” – zakończona 
 

Jak się okazuje wcale nie tak trudno być Świętym Mikołajem. 

Uczniowie naszej szkoły wzięły udział w akcji charytatywnej polegającej na zbiórce zabawek, słodyczy i 

przyborów szkolnych. 

Wykonane paczki przez uczniów  SU – zostały przekazane innym potrzebującym dzieciom. 

 

                                                                                                                Serdeczne podziękowania  

                                                                                                                 Pedagog -    Jolanta Kociarz 

 

 

 Wizyta świętego Mikołaja w klasie  czwartej 

W dniu 5 grudnia przywitał nas święty Mikołaj i przygotował dla nas różne zadania. Należało  powiedzieć 

wiersz, zaśpiewać...Niektórzy się wahali, lecz wykonali polecenia . Gdy zadania były za nami każdy z nas 

dostał po paczce słodyczy. Byliśmy bardzo szczęśliwi, że nas  

odwiedził.  

                                                                                                                  Justyna Zapała kl IV 

 

 

 Przypominamy o stronie internetowej naszej szkoły – zaglądajcie tam! 

Można tam śledzić na bieżąco wydarzenia z naszej szkolnej społeczności i podziwiać wiele  

ciekawych zdjęć w galerii. 

                                                                                                               Redakcja  
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 PODZIEKOWANIE 

 

             Serdeczne podziękowania dla Pana Krzysztofa Kucali i firmy przewozowej  „Stefan”, za 

„Mikołajowy prezent” dla naszych dzieciaków z klas Ia, Ib, IIa, IIb i III SP w formie darmowego przejazdu 

dwóch autokarów na basen w dniu 3 grudnia 2014r. 

                                                                                                             

                                                                                                                                                          Wychowawcy klas I-III SP 

 

 Teatrzyk pt. „Najjaśniejsza gwiazda” 

11 grudnia oglądaliśmy teatrzyk pt. „Najjaśniejsza gwiazda”. 

Spektakl opowiadał o dobrym chłopcu Pawełku , który uratował świat. 

Odwiedził dzieciaki tez św. Mikołaj i poczęstował każdego „małym , słodkim co – nieco”  

 

 

              
 

 Wigilijne spotkanie w klasach 

         W piątek 19.12  uczniowie  spotkają się w swoich klasach, aby złożyć sobie świąteczne życzenia i 
skosztować przygotowanych przez rodziców i dzieci potraw. 

             Klasy O-III będą miały swoje spotkania wigilijne w klasach wspólnie z rodzicami dla których 
przygotowały tradycyjne już „Jasełka” 

          Klasy 2a i 2b zapraszają  cała społeczność na Jasełka, które wystawią na sali gimnastycznej.                                                            
Grupa reporterska życzy Wam Wesołych Świąt a, także chcemy życzyć Naszym Nauczycielom, żeby wytrwali 
z nami następny rok szkolny.                                 

                                                                                                                       Wasz kolega redakcyjny  Jan Kulesza kl IV   

 Szkolne Jasełka w wykonaniu uczniów z kl. II A i II B SP będzie można zobaczyć 

jeszcze raz  w naszym Kościele 6 stycznia  o godz. 16.00.  

                                                                                                                                   Zapraszamy!!!  

                                                                                                                            Katech. J. Tarnawska 
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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 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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