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Wszystkiego najlepszego 

w Nowym Roku 2015  

wszystkim Czytelnikom  

                                                życzy 

                                                                                  

                                                   Redakcja 

 

  W numerze 

 

 11.01 - 23 FINAŁ  WOŚP 

 23.01 – dzień Babci i Dziadka 

 29.01 – Bal Karnawałowy kl. O-III 

 16.01 – dzień Babci i Dziadka 

  02.02 - Małopolski Konkurs 

Pięknego Czytania 

 Ogólnopolski Konkurs Dyktando   

(nie tylko) dla Mistrzów. 

 Biała szkoła w Porębie 

 Kolędnicy w szkole 

 Dokarmianie ptaków 

 Sukcesy naszych  sportowców 

 Bezpieczna szkoła, bezpieczny 

uczeń 

 Walentynki 

 O bezpieczeństwie podczas ferii 

 

 

 

 

 



Gazetka  klas  I-III SP Więcławice  Stare Strona 2 
  
 

   WIELKA ORKIESTRA    

    ŚWIATECZNEJ POMOCY  

              23.  FINAŁ 
 
 
,,TYLE JESTEŚ WART, ILE MOŻESZ DAĆ DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI” 
 

                                                                                                Janusz Korczak 
 
 

                Za nami już kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasi uczniowie już po 

 raz szesnasty zbierali pieniądze do puszek, które zostały przekazane na pomoc w diagnozowaniu chorych 

dzieci oraz godną opiekę medyczną dla osób starszych. W tym roku zebraliśmy kwotę 4.638, 44 zł ,6 euro 

 i 5 centów. 

                 Pragniemy podziękować wspaniałym darczyńcom, którzy nie przeszli obojętnie obok 

wolontariuszy i przekazali symboliczną złotówkę na pomoc chorym i potrzebującym. Zebrane pieniądze 

zostały przekazane do sztabu w Nowohuckim Centrum Kultury. 

              Słowa podziękowania kierujemy do małych wolnotariuszy: Zosi Masternak, Joasi Wyrwy, Oliwii 

Zębali, Karoliny Machnik, Wiktorii Krawczyk, Ani Grymek, Angeliki Krokosz, Zuzi Wysockiej, Janusza 

Dyląga, Michała Machnika i Wojtka Wyrwy za poświęcony czas i zaangażowanie. 

              Dziękujemy naszym sponsorom: pani Stefanii Komenda, panu Władysławowi Piwowarczykowi  

 i panu Januszowi Machnikowi sklep ,,OD i DO” Pielgrzymowice. Dzięki nim wolontariusze mogli zjeść 

posiłek 

 i napić się ciepłej herbaty. 

             Od samego początku są z nami księża naszej parafii Więcławice – z tego miejsca składamy 

podziękowanie na ręce księdza proboszcza Ryszarda Honkisza za wspieranie naszej akcji.  Serdeczne 

podziękowania za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem dla panów policjantów z komisariatu                 

w Zielonkach. 

Organizatorami były: pani Elżbieta Machnik, pani Barbara Wysocka i pani Irena Grymek. 

 

 

 

 

http://zswieclawice.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=42
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Dzień Babci  i Dziadka 

23.01.2015r.  

Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. W tych dniach Babcie i Dziadkowie obdarzani 
są szczególnymi dowodami miłości.               

 23 stycznia 2015  roku w godzinach popołudniowych w Zespole Szkół w Więcławicach Starych 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby 
podziwiać występy swoich wnucząt. Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Monika Wołek.        

Dla kochanych Gości przygotowano poczęstunek oraz wspaniały program artystyczny. 
Przedszkolaki zaprezentowały „Jasełka”, a klasy I, II i III wierszem, śpiewem i tańcem wyraziły 
swoją wdzięczność, której dopełnieniem były własnoręcznie wykonane upominki. Święto Babci      
i Dziadka było doskonałym pretekstem do zaprezentowania talentów aktorskich i tanecznych 
naszych najmłodszych uczniów. Zaprezentowała się również grupa taneczna ,,Flow”.  
W intencji Gości ks. proboszcz Ryszard Honkisz odprawił Mszę Świętą.  Kochanym Babciom            
i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli 
dumni ze swych wnuków jak w tym dniu.          

Wychowawcy bardzo dziękują Rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie imprezy. Serdeczne 
podziękowanie składamy na ręce ks. proboszcza za udostępnienie ławek i stołów. 

       Wychowawcy klas 0-III SP Więcławice Stare 
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Bal  Karnawałowy  

 

          

  

Karnawał to czas wspaniałej, radosnej zabawy. W czwartek 29 stycznia 2015 roku w naszej szkole odbył się 

niesamowity bal karnawałowy dla klas 0-III. Tego dnia sala gimnastyczna zamieniła się w salę balową. 

Dzieci w strojach księżniczek, królów, kowbojów, Indian, rycerzy, biedronek itp. bawiły się doskonale przy 

prowadzących zabawę wodzirejach. Był to bal pełen niespodzianek: była bitwa na kulki, deszcz mydlanych 

baniek, balony wyczarowywane z kuferka… 

Samorząd uczniowski przygotował loterię fantową, a Rodzice poczęstunek -  serdecznie dziękujemy. 

 

 

                                                                     Wychowawcy klas 0-III 
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Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania 

ELIMINACJE SZKOLNE – 2 LUTEGO 2015 R. 

        
 2 lutego w bibliotece szkolnej, w otoczeniu książek i atmosferze życzliwości, uczniowie bardzo 
przejęci czytali przygotowane fragmenty tekstów. Z klas I – III aż 14 uczniów walczyło o tytuł 
Mistrza Czytania. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Ocenie podlegały: dykcja, interpretacja 
tekstu, a także zachowanie limitu czasu. 

 
I miejsce zdobyła Teresa Milbałer z kl. I A 
II miejsce zdobyła Anna Szczepanek z kl. II A 
III miejsce zajęła Julia Baran z kl. I A. 

 
Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić także uczennicę klasy III – Marię Dekę. 

  
Następnie do konkursowych zmagań przystąpili uczniowie klas IV – VI. Poziom zmagań także był 
wysoki. Aż 18 uczniów przygotowało się do konkursu. Interpretacja tekstów była bardzo dojrzała. 

 
I miejsce zajęła Justyna Szewczyk z kl. V 
II miejsce zajęła Natalia Busłowicz z kl. IV 
III miejsce zdobyła Zofia Szczepanek z kl. V. 

 
Wyróżniono także, za ciekawą interpretację utworów 3 uczniów. Wyróżnienia otrzymały: Zuzanna 
Dyrkacz, Maja Pawłowska i Julia Przeździk. 

  
 Naszą szkołę w II etapie konkursu zgodnie z regulaminem może reprezentować czworo uczniów. 
Przesłuchanie finalistów etapu szkolnego odbędzie się 11 marca 2015 r. w Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej w Krakowie. Do II etapu Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania 
przeszły:  Teresa Milbałer, Anna Szczepanek, Justyna Szewczyk i Natalia Busłowicz. 
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Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów – 15 grudnia 

 
                     Dyktando (nie tylko)  dla Mistrzów to  ogólnopolskie zawody ogłoszone przez Instytut 

Rozwoju Oświaty. Celem było praktyczne wykorzystanie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych w 

formie zabawy edukacyjnej.  

Już po raz drugi 16  uczniów naszej szkoły z klasy I -  III SP  brało udział w tym dyktandzie.  

                   Uczniowie pisali  test składający się z dwóch części: dyktando w 30 wyrazach testu   i  10 pytań 

z zasad i ćwiczeń ortograficznych. 

                    Laureatami  zostali  uczniowie klasy trzeciej Igor Korolczuk i Tomasz Poradzisz, a wyróżnienie 

otrzymała Karolina Machnik. 

 

 

                          
 

GRATULACJE dla wszystkich uczestników! 

 

                                                                                                                        Koordynator - Barbara Wysocka 

 

 

 Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń 
 
Nasza szkoła bierze udział w IV Ogólnopolskim Konkursie "BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY 

UCZEŃ" organizowanym przez Fundację Państwo Obywatelskie i MEN. 

Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja. 

Uczniowie klas I-III również przyłączyli się do konkursu  ucząc się zasad właściwego zachowania              

w rodzinie, w grupie koleżeńskiej. Wspólnie ustalaliśmy co jest ważne, by każdy uczeń czuł się w szkole 

bezpieczny. Zebrane wnioski zostały umieszczone na gazetce szkolnej  „W mojej szkole jestem 

bezpieczny”.  Wszyscy znamy magiczne słowa i używamy ich na co dzień. 
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 Proszę, dziękuję, przepraszam - to magiczne słowa-klucze, które otworzą prawie każde drzwi 

Uczniowie  klasy III SP podczas zajęć rozmawiali  na temat  przyjaźni  i kultury zachowania. 

Ten, kto umie się zachować,  

Na sympatię zasługuje. 

Dobrze więc pamiętaj słowa: 

Przepraszam, proszę, dziękuję. 

Wykonali  oni  w grupach plakaty o stosowaniu czarodziejskich słów, których warto używać na co dzień . 

Jak więc już wiesz, dobre maniery są dla Ciebie tym, czym lakier dla karoserii samochodu - one dodadzą  

Ci blasku! 

 

BĄDŹ UPRZEJMY A ŚWIAT BĘDZIE PIĘKNIEJSZY!! 

To się opłaci! 

 

       

Odbył się również konkurs plastyczny w klasie Ia i, Ib i III – „W mojej szkole jestem bezpieczny” 
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JESTEM KULTURALNY 

I JEST MI Z TYM DOBRZE!! 

 Nie używam wulgarnych słów.  

 Nie przeszkadzam podczas lekcji.  

 Nie biję się, nie dokuczam innym.  

 Nie niszczę mienia szkolnego i 

cudzej własności.  

 Często używam słów "proszę", 

"dziękuję", "przepraszam". 

 Pomagam innym, zwłaszcza 

starszym osobom.  

 Jestem punktualny.  

 Umiem słuchać innych.  

 Dbam o higienę osobistą.  

 Nie wyśmiewam się z innych. 

I DLATEGO: 

 Zdobywam pewność siebie.  

 Łatwo nawiązuję znajomości.  

 Unikam kłopotliwych sytuacji. 

 Odnoszę sukcesy. 

 Jestem lubiany.  
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             BIAŁA SZKOŁA W PORĘBIE WIELKIEJ 

 

Na białej szkole jeździliśmy na nartach i snowboardzie  

w Ludzimierzu.  W ośrodku wieczorami organizowane 

 były dyskoteki i zajęcia sportowe, w czasie których 

 można było zdobywać dyplomy w różnych konkurencjach . 

 W ostatnim dniu pobytu byliśmy na lodowisku  

w Rabce Zdrój.  Wszyscy dobrze się bawili i zadowoleni wrócili do domu.  

                                                                                                                                                     Z .Dyrkacz i M.Pawłowska 

 

 Kolędnicy 

1 lutego w naszej szkole wystąpiła grupa kolędnicza „Herody’’ z Pielgrzymowic i Masłomiącej odtworzona 

po 20 latach.  Do sali gimnastycznej przybyło wielu gości m.in. Wójt naszej gminy, Dyrekcja ZS 

Więcławice, przedstawiciele CKIP, Radni gminy i sponsorzy. W grupie kolędniczej występują: Król, 

Marszałek, Hetman, Ułan , Turek, Anioł, Diabeł, Śmierć, Żyd Rabin, Żyd Jankuś, Koza oraz Grajek. Humor 

publiczności zapewniali m.in. dwaj Żydzi. Przedstawienie się udało. Kolędnicy zebrali dużo gratulacji           

i braw. Mam nadzieję, że Herody jaszcze kiedyś wystąpią w naszej szkole.       

                                                                                              Karolina Machnik   - kl. III   

Polscy Sportowcy i ich osiągnięcia 

                             
Polscy Sportowcy w minionym miesiącu dali nam mnóstwo emocji. Najważniejsze z ich wyczynów to: 

 Zwycięstwo Kamila Stocha w Willingen HS145 

 Polscy szczypiorniści zdobywają 3. Miejsce w MŚ w Katarze, po emocjonującym meczu          

z Hiszpanami. Trzeba było dogrywki! 

 Kamil Stoch awansował  na 10. Miejsce w Klasyfikacji Generalnej PŚ. 

 

                                                                                                       Tomasz Poradzisz- kl. III 
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JAK  DOKARMIAĆ  PTAKI ? 

Ptaki są często dokarmiane w sposób przypadkowy i nieprzemyślany, a niewłaściwy rodzaj pokarmu 

powoduje więcej szkód niż pożytku. Duża ilość chleba w pożywieniu wywołuje poważną chorobę – 

kwasicę, nieuleczalny u dorosłych ptaków zespół anielskiego skrzydła oraz biegunki, a zjedzenie pokarmu 

solonego często prowadzi do śmierci wskutek zaburzenia gospodarki wodnej organizmu. 

W polskich warunkach podstawowe rodzaje karmy dla ptaków to: 

 nasiona oleiste, zwłaszcza słonecznik – zjadane przez sikory, wróblowate oraz łuszczaki, 

np. dzwońce, zięby, grubodzioby, gile, 

 niesolone słonina, łój lub smalec – dla sikor, dzięciołów, kowalików, 

 nasiona zbóż (owsa, prosa itp.) – dla trznadli, 

 orzechy – dla sikor, dzięciołów, kowalików, 

 mieszanki tłuszczowo-nasienne (np. kule z łoju oraz nasion słonecznika, lnu, prosa itp.), 

 owoce: jabłka, jarzębina, rodzynki – dla miękkojadów, przede wszystkim z rodziny drozdowatych, 

jak kos i kwiczoł. 

                                                                                                                                     Oliwia Cygan – kl. III 

                                   

 

Walentynki! Ach, Walentynki! 
 
Nie trzeba tego zbyt serio brać,                                                                  
Ale fajnie jest w upominku 

Serduszko dostać albo dać! 
 

Pamiętajcie! W tym dniu nie róbcie nikomu złośliwych lub głupich dowcipów.                 

Jest to dzień dobrych uczuć ! 

                                                                                                                                                            Justyna Zapała kl IV 

 

Bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych 

 

1. Pamiętaj o tym, żeby do zjazdu na sankach  wybierać górki daleko położone od drogi. 

2. Ubieraj się stosownie do pogody. 

3. Nie rzucaj śnieżką w twarz bo to niebezpieczne. 

                                                                                                                            Ola Franczak – kl. III 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Anielskie_skrzyd%C5%82o
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82onecznik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sikory_(ptaki)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wr%C3%B3blowate
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81uszczaki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzwoniec_zwyczajny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zi%C4%99ba_zwyczajna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grubodzi%C3%B3b_zwyczajny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gil_zwyczajny
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82onina
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3j_(kuchnia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Smalec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzi%C4%99cio%C5%82owate
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kowalik_zwyczajny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbo%C5%BCa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Owies
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proso
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trznadlowate
http://pl.wikipedia.org/wiki/Len
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proso
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jarz%C4%85b_pospolity
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzynki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drozdowate
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kos
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwiczo%C5%82
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DOBRE RADY NA FERIE I ZIMOWE WYPADY  
 

Postaraj się, aby ferie były wspaniałe i bezpieczne!!! 

 

Nie ślizgaj się po zamarzniętych stawach, jeziorach i rzekach! 

 

Nie zjeżdżaj z górek w pobliżu  ulicy! 

 

Nie zjeżdżaj z górek porośniętych drzewami! 

Nie zjeżdżaj z górek po nieznanych trasach! 

Uprawiając sporty zimowe ubieraj się ciepło, lecz w lekkie ubiory! 

                                                                                                                                                                        Klaudia Kusia  - kl. IV 
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                                PAMIĘTAJ   

                              O  BEZPIECZEŃSTWIE 

                                    PODCZAS FERII ! 

                              

 

 

 

 

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/
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