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GAZETKA KLAS I-III 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIĘCŁAWICACH STARYCH 

 

 

                

 

               Nr  7                                                      Marzec   2015 rok 

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

 
 
 

Kolorowych  jajeczek, 

Rozczochranych owieczek, 

Rozkicanych  króliczków, 

Pyszności w koszyczku 

I mokrego ubranka 

W dniu świątecznego lanka! 

Wesołych Świąt 

 

                                                                                                    
                                              życzy 
 
 
 
 
                                               Redakcja 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W numerze 

 
 

 11.03 – Dzień Kobiet 

 08 –11.03 – Rekolekcje Wielkopostne 

 20.03 – Zaćmienie Słońca 

 17.03 – Konkurs Świetlik  

 20.03 – Powitanie wiosny  

 Wolontariuszka z Japonii 

 Wiosna 

 Symbole świąteczne 

 Wielkanocne zwyczaje 

 Mazurek wielkanocny 

 Kolorowanka  
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ŚWIĘTO KOBIET 

Raz do roku jest taki dzień, 

Który przemija jak piękny sen… 

Wszystkie kobiety, panie i matki 

W dniu tym dostają pachnące kwiatki… 

                                                                                 

               12 marca w klasach I-III  odbył się Szkolny Dzień Kobiet. Chłopcy z  klasy  trzeciej 

i Samorządu Uczniowskiego  klas młodszych przygotowali krótki program artystyczny dla  

kobiet i kobietek oraz piękne laurki z życzeniami dla Pań.  

Koleżankom  w  klasach złożyli życzenia i  podarowali  specjalnie na tę okazję 

przygotowane  „słodkie upominki”. 

                                                                                                      /B. Wysocka,  I. Grymek/ 
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                 NIEKTÓRE ŻYCIOWE ROLE KOBIET 

 

                                                 

                 

 

KOBIETA PRACUJĄCA 

                            

                                                                         

 

                                                        A TO NAJPIĘKNIEJSZA Z RÓL 

                                                                MATKA 

 

ŻONA 

BABCIA 
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Rekolekcje Wielkopostne  

   9-11 marca 2015 roku 
 

                   Zawsze przed Świętami Wielkanocnymi w naszej Parafii odbywają się rekolekcje dla uczniów. 

 W tym roku, z tej okazji, odwiedził nas ksiądz Tomasz. W Kościele ksiądz Tomasz uczył nas różnych 

piosenek. Było wesoło oraz śmiesznie. Ksiądz opowiedział nam ciekawą historię o chłopcu i Panu Jezusie, 

rolę chłopca odgrywał Kuba Wnęk. 

Wszyscy słuchali z zainteresowaniem. Te rekolekcje były bardzo pouczające. 

 

                                                                                                                        Marysia Deka 

                                                                                                                         kl. III 

 

 

WIELKI POST 

 

Post – dobrowolne powstrzymanie się od jedzenia w ogóle, 
 lub od spożywania pewnych rodzajów   pokarmów    
 (np.  mięsa), przez określony czas. Pości się przede wszystkim 
 z przyczyn religijnych. 
 
 
            Wielki post w Kościele jest traktowany jako czas pokuty i nawrócenia. Jego zaleceniami są post, 

jałmużna i modlitwa. W okresie wielkiego postu z kościoła znikają kwiaty przy ołtarzu, nastrój pokuty 

podkreśla skromniejszy wystrój świątyni. Kolorem liturgicznym jest fiolet, a w czwartą niedzielę róż. 

Ważnym elementem obecnym w kościele oraz w życiu parafian jest śpiewanie pieśni pokutnych; 

mówiących o nawróceniu i chrzcie oraz pasyjnych pieśni wielkopostnych takich, jak Wisi na krzyżu, Ludu 

mój ludu, Jezu Chryste Panie miły (podczas nabożeństw pasyjnych: Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa). 

 

Zaćmienie 2015 

              20 marca nad Polską mogliśmy obserwować zaćmienie Słońca. Księżyc przesłonił około 65 do 80 

procent tarczy Słońca. 

Uczniowie z naszej szkoły też oglądali  zaćmienie przez  
odpowiednie szkiełko.  
W  sali nr 5 przez okno poprzez załamanie promieni  
słonecznych uchwyciliśmy na suficie ciekawe odbicie 
 zaćmienia.  
 
 
 
 
 
 Pełne zaćmienia w Polsce zaobserwować będzie można dopiero  w 2075 roku! Kolejne częściowe 

zaćmienie już za sześć lat.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Religia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nawr%C3%B3cenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Post
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ja%C5%82mu%C5%BCna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Modlitwa
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pie%C5%9Bni_wielkopostne&action=edit&redlink=1
http://pl.wikisource.org/wiki/Wisi_na_krzy%C5%BCu_Pan_Stw%C3%B3rca_nieba
http://pl.wikisource.org/wiki/Ludu_m%C3%B3j_ludu
http://pl.wikisource.org/wiki/Ludu_m%C3%B3j_ludu
http://pl.wikisource.org/wiki/Jezu_Chryste_Panie_mi%C5%82y
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Powitanie wiosny 

 

            20 marca tradycyjnie jak co roku w naszej szkole uczniowie klas 0 – III obchodzili Pierwszy Dzień 

Wiosny. Przyszli w tym dniu ubrani na żółto – zielono. Każda klasa wykonała plakat dotyczący pierwszych 

oznak wiosny i zaśpiewała wiosenną piosenkę. Było wiele śmiechu i radości. 

                                                                            Wychowawcy klas 0 –III 

 

 

                           

 

Wiosenne plakaty wykonane przez  uczniów klas 0-III 

 

 

     

                  Klasa    Ib                                                                             klasa IIa 
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                                   Klasa    IIb                                                                             klasa 0b 

 

     

                                      Klasa    Ia                                                                     klasa 0a 

 

 

                                                                            Klasa III 
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VIII  EDYCJA KONKURSU  ŚWIETLIK 

17 marca 2015 roku odbyła się już VIII edycja Ogólnopolskiego  Konkursu   Nauk Przyrodniczych 

„Świetlik” .  Głównym celem Konkursu jest rozpowszechnianie nauk  przyrodniczych jako  ciekawego, 

fascynującego źródła wiedzy o  świecie,    dostępnego dla każdego.  Konkurs skierowany jest do dzieci z 

najmłodszych klas, ponieważ to   w tym czasie   procesu kształcenia rozwijają się najważniejsze 

predyspozycje, zainteresowania i talenty.          

Do  konkursu w naszej szkole  przystąpiło 25 uczniów z klas I-III SP: 

 6 uczniów z klas Ia i Ib 

 3 uczniów z klasy IIa i IIb 

 16 uczniów z klasy III 

Ogłoszenie wyników  Testu Konkursowego odbędzie się 11 maja 2015 roku. Czekamy z niecierpliwością! 

         Koordynator:  p. B. Wysocka,   p. E. Machnik             

 

Wolontariuszka z Japonii 

             Przez 2 tygodnie  w naszej w szkole gościliśmy wolontariuszkę  Ayame Shiozawa z Japonii. 

Ayame studiuje w Tokio  i  w ramach wolontariatu przyleciała do Polski. Nigdy nie była w naszym kraju         

i  bardzo chciała go poznać.  Podczas pobytu  odwiedzała nas na zajęciach , opowiadała o swoim kraju          

i kulturze Japonii.  Dzięki takim wymianom możemy  zbierać nowe doświadczenia i uczyć się w ciekawy 

sposób o  innych państwach. 

 

 

                                                                                                                            K. Machnik – kl. III 
 
 

Przysłowia o wiośnie  

 

A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy. 

  Kto w marcu zasieje, ten się na wiosnę śmieje 

  W marcu jak w garncu.  

 Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. 

 Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek w komorze.  

  Jak przygrzeje słonko, przyjdzie kwiecień łąką. 

  Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to długie chłody się zapowiadają. 

Justyna Zapała i Klaudia Franczak 
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WIOSNA 

 

Wiosna to przepiękna pora roku. Można  świetnie spędzić czas na świeżym powietrzu niż siedzieć przed 

komputerem. Zachęcam was do grania w piłkę, skakania na skakance, spacerów, jazdy na rowerze.                                                                                                                          

JAK ROZPOZNAĆ WIOSNĘ?: 

1) Leszczyny – jest to roślina, która zakwita najwcześniej w lasach. Kwitnie niezwykle wdzięcznie, 

ponieważ na leszczynie pojawiają się bazie i drobne pączki z czerwonymi nitkami, które są tak 

zwanymi leszczynowymi kwiatkami.  

 

 

 

2) Krokusy - to kolorowe kwiaty (białe, żółte, fioletowe) zwane również szafranami. 

 

 

3) Przebiśniegi - kwiaty te mają białe dzwoneczki i kwitną jako pierwsze.  

 

 

4) Przylaszczki to kwiaty rosnące w lasach i budzące się do życia wraz z nadchodzącą wiosną.  

 

 

5) Zawilce kwitną w lasach od marca aż do kwietnia.          

 

 

6) Niektóre z tych roślin są pod ochroną!!!      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

Zuzia Dyrkacz klasa IV 
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WIELKANOCNE      ZWYCZAJE 

                                    

               
              Świąteczny stół                

 

Świąteczny stół gospodynie przykrywały białym obrusem, na środku stawiały koszyk wypełniony 

kolorowymi kraszankami, kokoszką z kurczakami lub figurą baranka.   

 

Baranek to najbardziej znany symbol świąt wielkanocnych — wśród chrześcijan uosabia zwycięstwo 

Chrystusa, który jak ofiarny baranek oddał swoje życie za ludzi, by następnie zmartwychwstać i odnieść 

zwycięstwo nad grzechem, złem i śmiercią.        

                                                

                  

                           

 

            Symbole świąteczne                          

          Kolorowe jajko      

http://wielkanoc.interia.pl/zwyczaje/news?inf=605997Malujemy je farbkami, flamastrami, 

barwimy na różne kolory, naklejamy wycinanki - zdobienie pisanek ma w Polsce bardzo 

długą tradycję i jest nieodłączną częścią przygotowań do świąt wielkanocnych. Jajko 

pomalowane na czerwono miało chronić  człowieka  przed złymi siłami. 

                                                                       

                                 Palma 

Palma to pamiątka uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. 

 Palmy miały chronić przed chorobami i zapewnić dobre plony.  

Obecnie palmy robi się z suszonych kwiatów, mchów, traw.                   

Wykorzystuje się gałązki wierzby, bukszpanu, borówek, które są znakiem pokoju, 

 przynoszonego przez Chrystusa. W Polsce bukszpan wkłada się do koszyczka zamiast 

gałązki oliwnej. 

     

http://wielkanoc.interia.pl/zwyczaje/news?inf=605997
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    Święcone            

Święcone, zwane też święconką, ma swoje początki w VIII wieku.  

Do Polski zwyczaj ten dotarł w XIV stuleciu. Najpierw do święcenia 

 noszono tylko baranka z chleba, później dokładano kolejno: ser, masło, 

 ryby, olej, mięso, ciasto, wino, jajka i inne pokarmy. Rodzaj święconych pokarmów był 

różny - w zależności od tradycji ludowych i chrześcijańskiej symboliki produktów, zmieniającej się na 

przestrzeni wieków. Teraz w zasadzie nie ma znaczenia, jakie pokarmy włożymy do koszyka. Ważne jest, 

żeby było w nim siedem podstawowych - chleb, jajko, ser, wędlina, chrzan, ciasto i sól. 

 

Chleb 

  W tradycji chrześcijańskiej jest najważniejszym z symboli, ponieważ przedstawia ciało Chrystusa. We wszystkich 

kulturach jest pokarmem niezbędnym do życia. Chleb zawsze gwarantował pomyślność i dobrobyt. Jeżeli gospodarze 

piekli na Wielkanoc wiele odmian chleba, do koszyka wkładali po kromce każdej z nich. W całości święcono specjalny 

chlebek – paschę.                                                      

                                                                            Jajko              

  Symbol odradzającego się życia i zwycięstwa życia nad śmiercią. Wierzono, że 

podzielenie się jajkiem z bliskimi umacnia więzi rodzinne. Dotykanie zwierząt 

poświęconym jajkiem chronić je miało przed chorobami i złymi urokami.    

 

Wędlina 

    Jej obecność w koszyku miała zapewniać płodność i zdrowie. Była symbolem dostatku, bo nie każdy 

mógł sobie na nią pozwolić. Od XIX wieku do koszyka wkłada się tradycyjną polską kiełbasę.     

Sól 

       Życiodajny minerał. Uznawano ją za symbol oczyszczenia, za sedno istnienia i prawdy. Wierzono, że 

posiada właściwości odstraszania zła. Sól chroni mięso przed zepsuciem. Poświęcona, ma chronić przed 

złem i zepsuciem nasze dusze.                    

Chrzan 

     Obrazował ludzką siłę i krzepę fizyczną. Miał również wspomagać skuteczność innych święconych pokarmów.     

Ciasto 

Do święconki ciasto zostało włączone jako ostatnie. Symbolizowało umiejętności i 

doskonałość. Najczęściej była to wielkanocna baba. Należało pamiętać, że nie może być to 

produkt kupiony, ale własnoręcznie upieczony. Osoba, która wkładała ciasto do pieca, 

przez cały czas pieczenia nie mogła usiąść, bo ciasto mogłoby opaść i wyszedłby zakalec.  
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   Wielka Sobota        

                      W Wielką Sobotę przez cały dzień trwa adoracja Chrystusa złożonego do grobu. Przygotowuje się tego 

dnia Święconkę, czyli małe porcje pokarmów, które znajdą się później na świątecznym stole. Święconkę, włożoną do 

koszyczka ozdobionego zielonymi listkami i białymi serwetkami, zanosi się do kościoła, aby ksiądz pobłogosławił.  

   Niedziela Wielkanocna  

Jest radosnym, długo oczekiwanym dniem, który spędza się w rodzinnym gronie. Dzień ten rozpoczyna się poranną 

Mszą świętą zwaną Rezurekcją, którą poprzedza uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Po 

porannej Mszy spożywa się świąteczne śniadanie, w trakcie którego członkowie rodziny składają sobie życzenia, 

dzieląc się święconym jajkiem. Wśród smakołyków na świątecznym stole nie może zabraknąć wielkanocnych 

baranków i zajączków wykonanych z cukru, masła lub upieczonych z ciasta oraz wielkanocnych bab i mazurków. 

                                           

           Lany poniedziałek 

Woda życia wypłynęła z boku Chrystusa w Wielki Piątek, choć dopiero Wielkanoc ujawnia w pełni 

jej moc oczyszczania i wspomagania odradzającego się życia. Jak żartobliwie określano lany 

poniedziałek, nikomu nie mógł ujść na sucho. Wśród pisków, krzyków, szamotaniny i śmiechu 

najchętniej urządzano dyngus ładnym i lubianym pannom. Ta z dziewcząt, której nie oblano 

wiadrem wody albo nie wrzucono do rzeki, stawu czy chociażby koryta do pojenia bydła, czuła 

się obrażona.               

                                                                                                                  Zebrały   Natalia Busłowicz i Maja Pawłowska kl. IV 

 

Przepis świąteczny 

Mazurek kajmakowy 

Składniki:  CIASTO KRUCHE 

 30 dag mąki                   

 20 dag masła 

 10 dag cukru pudru (1 szklanka) 

 3 żółtka ugotowane na twardo przetrzeć przez sitko 

 1 cukier waniliowy 

  

 KAJMAK 

 1 puszka masy kajmakowej 

 bakalie 

    Sposób 

wykonania:    

Posiekać dokładnie wszystkie składniki - ja ucieram w 

makutrze. Wstawić na 30 minut do lodówki. Potem 

rozwałkować na 1 cm. Piec około 25 minut w temperaturze 

180 - 220 stopni C. Na ciasto rozsmarować masę. 

 K. Kulesza – kl. III 
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 KOLOROWANKA 

 
 

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 
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