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Na lekcji informatyki
- Proszę Pana, nie mogę się zalogować...
- To oczywiste, przecież nie znasz hasła, jeszcze Ci go nie podałem.
- Ale ja już znam. Podpatrzyłem u kolegi. Podpatrzyłem, jak wpisuje 5
gwiazdek i zrobiłem to samo!
Rozmowa z wychowawczynią
- Uff, wczoraj cudem uniknęliśmy katastrofy drogowej!
- Co się stało?
- Tata wracał samochodem z wywiadówki.
Podczas języka polskiego
- Jakie kwiaty lubisz najbardziej?
- Róże.
- Zapisz to słowo na tablicy.
- To ja jednak zdecydowanie wolę maki!

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu

ZDROWIA, SZCZĘŚCIA, ZADOWOLENIA
Z UCZNIÓW ORAZ SPEŁNIENIA MAŁYCH
I WIELKICH MARZEŃ PANI DYREKTOR
I WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM
ŻYCZY

ZESPÓŁ REDAKCYJNY „CZWÓRKI”

Wybrała DOMINIKA BZDOŃ

Z zeszytów szkolnych „Czwórki”

Kartkówka z przyrody

W NUMERZE M.IN.:

 Księżyc to taka planeta, bez której nie istniałaby noc.

 Informacje z życia szkoły

 Księżyc jest planetą, która
wschodzi o godz. 17.00.

Redakcyjna stopka

 Rozmowa z nową przewodniczącą Samorządu

Wydawca: Szkoła Podstawowa nr 4 w
Jarosławiu,
ul. Żeromskiego 4, tel. 621 12 48

 Sport

Zespół redakcyjny:
Członkowie koła dziennikarskiego
Opiekun koła: Piotr Czech
Skład komputerowy: Grażyna Hajduk

Zobacz nas w Internecie: www.sp4j.prv.pl
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 Moda
 Dobre rady
 Szkolna rzeczywistość
 Na czym polega praca farmaceuty
 Humor

Komentarz numeru

WITAJCIE PO WAKACJACH!
Witam Was w pierwszym,
powakacyjnym
numerze
„Czwórki”. Mamy nadzieję, że
każdy dobrze odpoczął i z pełnym
zaangażowaniem rozpoczął kolejny
rok szkolny. My z takim właśnie
zapałem oddajemy do Waszych rąk
pierwszy
numer
„Czwórki.
Czekają na Was pewne zmiany
i niespodzianki...

Spotkania poza szkołą
Staraj się spotykać w rówieśnikami poza szkołą. Jeśli sami Ci tego nie
zaproponowali, zrób to Ty. Wymyśl wspólną, ciekawą zabawę, zaproś do siebie
do domu, podpowiedz spotkanie w parku czy na wspólnych zakupach. Gdy
nadejdzie dla Ciebie ważny dzień, zorganizuj przyjęcie urodzinowe czy
imieninowe. Stań się bardziej otwarty. Nie bój się rozmawiać z innymi
o Waszych problemach. Wysłuchaj, doradź, pociesz. Sam też nie bój się mówić
o tym, co Cię gnębi. Bylebyś tylko nie przynudzał, bo wtedy ktoś może stracić
ochotę do rozmowy i uznać Cię za kogoś, z kim nie jest warto się zdawać.
Pamiętaj, że nie ubiorem czy fryzurą zyskasz dobrych znajomych i przyjaciół,
lecz swoim zachowaniem. Pokaż po prostu, że jesteś kimś, na kogo można
liczyć i nie da się z Tobą nudzić.
EMILIA MATREJEK i MARLENA KREMER
Wystawa ptaków

Po wakacjach wypoczęte wróciły także redaktorki naszego czasopisma
(chłopców jakoś w tym roku w zespole redakcyjnym brakuje). Dlatego od
samego początku roku zabrały się ostro do pracy. Dzięki temu możemy
dziś zaprezentować Wam nowe działy. Mamy nadzieję, że przypadną Wam
one do gustu. I tak, począwszy od tego numeru, będziecie mogli
zapoznawać się z tajemnicami różnych zawodów. Pojawił się też kącik
poświęcony modzie – na dobry początek o tym, co się nosi w szkole. Nie
zabraknie życiowych porad (zaczynamy o tym, jak uniknąć samotności
wśród rówieśników). Oczywiście nie zapomniałyśmy o opisaniu
najważniejszych wydarzeń z życia szkoły, o sondzie, wywiadzie,
odpowiedniej
dawce
dowcipów...
W imieniu całego zespołu redakcyjnego życzę Wam miłej lektury,
a wszystkim Nauczycielom w dniu ich święta wszystkiego, co
najpiękniejsze w życiu zawodowym i osobistym.
EMILIA MATREJEK

SKRZYDLATE „EKSPONATY”
Zastanawiacie się, jak atrakcyjnie
spędzić weekend? Mamy dla Was
propozycję. Jak co roku, Polski
Związek Hodowców Kanarków i
Ptaków Egzotycznych organizuje w
Miejskim Ośrodku Kultury wystawę. Odbędzie się ona w dniach 27 i 28
października. Wstęp w godzinach 10:00-17:00.
Na wystawie będziecie mogli zobaczyć ptaki różnych gatunków; nie
tylko kanarków, ale też kolorowych papug i ptaków egzotycznych. Przed jej
otwarciem odbędzie się konkurs w kategoriach: kanarek kolorowy, kanarek
kształtny, papuga mała, papuga duża i egzotyka, a następnie rozdanie nagród.
Dodatkową atrakcją będzie loteria, w której można wylosować nawet żywego
ptaka. Ponadto będzie można zapytać hodowców o porady w sprawie opieki nad
naszymi skrzydlatymi przyjaciółmi.
EMILIA MATREJEK

Porady „Czwórki”

JAK NIE BYĆ SAMOTNYM?

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013
ODPOWIEDZIALNIE I BEZPIECZNIE

Nowy rok szkolny dla wielu uczniów to czas przystosowywania
się do nieznanych dotąd warunków. Wystarczy pomyśleć o
pierwszoklasistach czy naszych starszych koleżankach i kolegach,
którzy z różnych przyczyn zmienili szkołę lub klasę i nagle znaleźli się
w innym gronie rówieśników. Radzimy więc, jak poradzić sobie w
nowym towarzystwie i nie czuć się odtrąconym. Nasze wskazówki
mogą przydać się również osobom bardzo nieśmiałym, którym do tej
pory właśnie z tego powodu trudno było znaleźć przyjaciół.
Chyba najbardziej znanym problemem wśród młodych ludzi jest
nieśmiałość. Do tej cechy, wspominając szkolne lata, przyznaje się
mnóstwo popularnych osób, m.in. aktorów, piosenkarzy, dziennikarzy.
Potrafili oni jednak pokonać swoją przypadłość i dziś czują się pewniej i są
szczęśliwsi. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że mała nieśmiałość ma swój
urok. Jest lepsza od bezczelności – kiedy ktoś nie wstydzi się niczego
i nikogo. Nieśmiałość staje się problemem, gdy nas paraliżuje,
uniemożliwiając nawiązywanie kontaktów czy komunikowanie się
z innymi. W takich chwilach dręczą nas dziwne myśli typu: „A jeśli mnie
wyśmieją, może powiem coś głupiego?”. I wolimy się nie odzywać.
Klucz do sukcesu
Kluczem do zdobycia zainteresowania wśród kolegów z klasy jest
aktywność – po prostu zgłaszaj się do udziału w różnych akcjach, przynieś
dekoracje na gazetkę, przeprowadź zbiórkę na cel charytatywny... Na
przerwach nie siedź cicho w kącie, jedząc samotnie kanapkę – podziel się
paczką chipsów (choć tego „dania” najlepiej unikać), daj cukierka
koleżance czy koledze, pożycz linijkę. Takie małe z pozoru gesty są mile
widziane. Zyskujesz powoli przyjaciół, a może nawet powodzenie u płci
przeciwnej... Poza tym musisz popracować nad charakterem. Staraj się
mówić o innych miłe rzeczy, a nie szukać w każdym wad i je krytykować.
Nie angażuj się w plotki. Jeśli chcesz być lubiany, staraj się nie kłócić
z nikim, bądź wyrozumiały i pomocny. Lepiej myśli się o osobie, która
czasem pomoże w zadaniu i ochroni przed kolejną jedynką niż samolubnie
schowa zeszyt do plecaka i rzuci gorzkie słowa, by radzić sobie samemu.

Mszą św. w parafii Matki Bożej
Bolesnej oraz spotkaniem z Panią Dyrektor
i wychowawcami rozpoczął się 3 września
nowy rok edukacji w Szkole Podstawowej
nr 4.
Podczas Mszy św. o. Jacek Skupień,
w nawiązaniu do Ewangelii, apelował do
uczniów o rozwijanie swoich talentów
i obranie za przewodnika w coziennym życiu Pana Boga. Z kolei w czasie
spotkania z uczniami Pani Dyrektor Filomena Górecka – Bedla zapewniła, że
jak zawsze celem naszej szkoły jest troska o każdego ucznia. Wyraziła także
nadzieję, iż nowy rok szkolny przyniesie wszystkim dobre oceny z nauki
i zachowania. Jednocześnie każdy będzie na tyle odpowiedzialny, by nasza
szkoła była miejscem w pełni bezpiecznym. Kluczem do naukowych sukcesów,
o których marzą nauczyciele, rodzice i uczniowie, stanie się zaś sumienna,
systematyczna praca.
DOMINIKA BZDOŃ

Nasza sonda

ŻYCZENIA DLA NAUCZYCIELI
Składamy je co roku Wam,
drodzy Nauczyciele. Tym razem
zapytaliśmy naszych Czytelników,
czego chcieliby życzyć każdemu
Pedagogowi Szkoły Podstawowej nr 4.

Katarzyna Duszyńska (VI b)
Myślę, że przede wszystkim pragnę życzyć dużo zdrowia, codziennego
szczęścia i pomyślności w prywatnym życiu. Oczywiście życzę pociechy
z nas, uczniów, oraz tego, abyśmy jak najlepiej spisali się w
organizowanych konkursach i olimpiadach.
Michał Biliński (VI c)
Podejrzewam, iż moje życzenia nie będą oryginalne. Jeśli jednak
pragniemy dla naszych nauczycieli tego, co dobre, to trudno zrezygnować
z popularnych życzeń szczęścia i zdrowia. Do tego radości z
wykonywanego zawodu oraz jak najmniej problemów z uczniami.
Julia Wygnaniec (II c)
Życzę wszystkim nauczycielom zdrowia i szczęścia oraz jak największej
pociechy z dzieci. I żeby było Państwu po prostu dobrze.
Zebrała MARLENA KREMER

Lekcje przyrody to podstawa
Młodzi ludzie, którzy chcieliby w przyszłości
zostać aptekarzami, powinni już w szkole podstawowej
zainteresować się lekcjami przyrody i matematyki, a w
przyszłości - poza wspomnianą matematyką - biologią,
chemią i fizyką. Na studiach najwięcej trzeba uczyć się
chemii. Praca farmaceuty to nie tylko stanie za ladą
i sprzedaż. Taki człowiek musi mieć ogromną wiedzę medyczną. Ponadto
konieczna jest u niego cierpliwość, opiekuńczość (klientami są ludzie
potrzebujący porady, opieki) i wyrozumiałość. Powinien kierować się przede
wszystkim dobrem pacjenta. Trzeba być ostrożnym, niejednokrotnie zadawać
dużo pytań choremu, by ten nie kupił przez przypadek nieodpowiedniego leku,
który zna np. ze słyszenia. – Pewna pani przyszła kiedyś do apteki i poprosiła
lek o nazwie „ABE”. Jest to płyn na odciski, silnie żrący. Klientka jednak
myślała, że stosuje się go na ból ucha. Gdybym nie zapytała, czy na pewno chce
leczyć odciski, zapewne wypaliłaby sobie uszy. Okazało się, że miał to być płyn
„CUE”, a pani skojarzyło się „ABE”. To dowód na to, że w każdej sytuacji
trzeba wykazać się wiedzą i nie podawać tylko produktów z półki, ale też
zainteresować się dolegliwościami pacjenta – mówi Pani Agata.
Chodzi o ludzkie życie
Po studiach farmaceutycznych można też pracować w laboratorium
analizy leków, w koncernach farmaceutycznych lub zajmować się pracą
naukową na uczelni. Takie zajęcie polega na testowaniu lub wymyślaniu
nowych lekarstw. – Jak dla mnie praca w aptece jest bardzo ciekawa i
urozmaicona – zdradza nasza rozmówczyni. - Mam kontakt z różnymi ludźmi,
mogę im pomóc, doradzić. Ważna jest także umiejętność prowadzenia apteki
jako firmy. Jest to praca bardzo odpowiedzialna. Kiedy wydaję leki, muszę cały
czas sprawdzać, czy nie nastąpiła jakakolwiek pomyłka. Z tym nie ma żartów,
chodzi przecież o zdrowie i życie ludzkie.
EMILIA MATREJEK

Pobyt na obozie językowym
MIĘDZYNARODOWO I WESOŁO
Grupa piąto- i szóstoklasistów
z naszej szkoły wyjechała 7 września na
międzynarodowy obóz językowy pod
nazwą Euro Week – Szkoła Liderów.
Zajęcia prowadzone przez wolontariuszy z
różnych stron świata trwały przez tydzień.
Wszystko odbywało się w Długopolu na
terenie Kotliny Kłodzkiej. Zajęcia prowadzone były przez wolontariuszy
z różnych państw: Serbii, Turcji, Mołdawii, Hiszpanii, Kolumbii, Francji,
Niemiec, Finlandii, Litwy i Indonezji. Porozumiewaliśmy się w języku
angielskim. Przechodziliśmy różne szkolenia, np. z zakresu pracy
w grupach oraz kierowania i prowadzenia prezentacji w języku angielskim.
Choć większość czasu upływała nam na specyficznych lekcjach, to
wszyscy byli zadowoleni z miłej atmosfery oraz niepowtarzalnej okazji
„szlifowania” języka obcego.
Każdy dzień kończyła dyskoteka,
podczas której poznawaliśmy tańce
różnych krajów. Między zajęciami
chodziliśmy
na
basen
lub
spacerowaliśmy
po
okolicy.
Wybraliśmy się także na szczyt
Marii Śnieżnej. Droga na szczyt
okazała się męcząca, ale warto
było. Widoki z góry zrekompensowały nam trud. Na zakończenie pobytu
dyrektor Europejskiego Forum Młodzieży wraz z wolontariuszami wręczył
wszystkim Certyfikaty Euro Week - Szkoły Liderów.

POZYTYWNE ZASKOCZENIE
Wywiad
z
Weroniką
Brzozowską, nową przewodniczącą
Samorządu Uczniowskiego
- Właśnie zostałaś przewodniczącą
naszej szkoły. Jak się z tym czujesz?
- Jestem szczęśliwa, bardzo tego pragnęłam. Boję się jednak, że nie podołam tak
odpowiedzialnemu zadaniu. Cieszę się, że aż tyle osób na mnie głosowało.
- Spodziewałaś się takiego wyboru?
- Nie. Ta wygrana była dla mnie wielkim zaskoczeniem, mimo że cała klasa
i kilka innych osób obiecało na mnie głosować.
- Jaka była reakcja Twoich koleżanek i kolegów z klasy?
- Byli bardzo zadowoleni i cieszyli się razem ze mną, ale tak naprawdę nie
wiem, co czuli. Myślę, że miło było się dowiedzieć o tym, że to osoba właśnie z
ich klasy została reprezentantem szkoły.
- Jakie masz plany jako nowa przewodnicząca?
- Najbardziej chciałabym postarać się o wprowadzenie jednego dnia w miesiącu
wolnego od pytania i ubioru szkolnego. Obiecywałam to w prezentacji swojej
kandydatury i będę próbowała moją obietnicę zrealizować. Poza tym mam
wiele innych marzeń, ale na pewno wszystkich nie da się spełnić.
- Ten dzień bez pytania to bardzo interesujący pomysł i na pewno
przysporzył Ci głosów...
- Chyba tak. Myślę, że jeden dzień na cały miesiąc wolny od pytania, kartkówek
i sprawdzianów nie byłby zbytnim problemem dla nauczycieli, a przyniósłby
wielką frajdę uczniom.
- Chciałabyś coś przekazać tym, którzy na Ciebie głosowali?
- Przede wszystkim każdej takiej osobie bardzo dziękuję. Cieszę się, że
spodobały się Wam moje pomysły. Obiecuję też, że postaram się jak najlepiej
reprezentować szkołę i Was.
- Dziękuję za rozmowę i powodzenia!
Rozmawiała EMILIA MATREJEK

Potańcówka z okazji Dnia Chłopca

NIE TYLKO STANIE ZA LADĄ
Niejeden raz marzycie o jakimś zawodzie, nie do końca
wiedząc, na czym polega jego wykonywanie. W najbliższych numerach
„Czwórki” postaramy się Wam rozjaśnić wszelkie wątpliwości.
Zaczynamy od pracy farmaceuty. W tym celu udaliśmy się do jednej z
jarosławskich aptek i porozmawialiśmy z Panią kierownik Agatą
Matrejek.
By zostać pracownikiem apteki, należy ukończyć Akademię
Medyczną albo Uniwersytet Medyczny, ewentualnie studium
farmaceutyczne. W dwóch pierwszych przypadkach uzyskuje się tytuł
magistra farmacji, w ostatnim – technika. Magister ma nieco inne
uprawnienia niż technik. Ten pierwszy może m.in. być kierownikiem
apteki albo pracować samodzielnie. Natomiast technik nie ma prawa
wydawać leków silnie działających, nie wolno mu pełnić dyżurów
nocnych i nie powinien pracować bez obecności magistra. Technik
najczęściej zajmuje się sprzedawaniem prostszych leków i sporządzaniem
lekarstw recepturowych. Te ostatnie wykonuje się nie w fabryce, ale na
zapleczu
apteki, łącząc wymagane substancje w odpowiednich
proporcjach. W ten sposób robi się syropy, płyny do użytku zewnętrznego,
maści, czopki, proszki.

MISTER DYSKOTEKI
Pierwsza w tym roku szkolnym dyskoteka odbyła się 2 października.
Okazją był obchodzony dwa dni wcześniej Dzień Chłopca. Podczas zabawy
po raz pierwszy dziewczęta wybierały Mistera klas czwartych, piątych
i szóstych.
Dyskoteka trwała od godziny 16.15 do
19.00. Oprócz sali gimnastycznej, gdzie
„skakaliśmy”
w
rytm
muzyki,
powodzeniem cieszył się sklepik szkolny
oraz stoliki, przy których uczniowie
konsumowali to, na co wydali swoje
oszczędności. Nową atrakcją corocznej
imprezy z okazji Dnia Chłopca był
wybór Mistera, przygotowany przez
Samorząd
Uczniowski.
Wszystkie
uczennice, po ogłoszeniu konkursu,
obserwowały swoich kolegów, biorąc
pod uwagę ich wygląd, strój, sposób zachowania, umiejętności taneczne oraz
szarmanckość. Następnie każda mogła oddać głos na wybranego kandydata.
Przed godz. 19 muzyka ucichła i zastąpiły ją emocje związane z ogłoszeniem
wyników. Okazało się, że Misterem klas IV został Karol Pieszko. Wśród
piątoklasistów chłopcem, który zasłużył sobie na ten tytuł, był Mateusz
Żołyniak. Misterem klas VI ogłoszono natomiast Wiktora Pasternaka. Nasi
koledzy
otrzymali
słodkie
nagrody
oraz
gromkie
brawa.
Wszystkie dziewczyny, które zazdrościły wyborów i nagród płci
przeciwnej, informujemy, że podczas dyskoteki karnawałowej wybierzemy
Miss klas czwartych, piątych i szóstych. Uzbrójcie się więc w cierpliwość...
KLAUDIA SZKOŁA

Szkolna moda

Nasze dyktando
.... istoria ksi...cia L....cjana

GRANAT NA TOPIE
Wstaw brakujące litery, a poznasz dzieje naszego bohatera.
Skończyły się wakacje. Wielu z nas zadaje sobie odwieczne
pytanie „Co na siebie włożyć?”. A przecież odpowiedź jest taka
prosta. Od 3 września znów najmodniejszy jest granat i twarzowa
broszka z wizerunkiem dwojga dzieci i napisem
„Szkoła z klasą”.
Z końcem wakacji ponownie w naszej
szkole trendy stały się wszelkie odcienie granatu.
Strój w stonowanej kolorystyce idealnie uzupełnia
broszka w kształcie tarczy, przedstawiająca dwie
roześmiane
buzie
uczniów
–
chłopca
i dziewczynki. Na żółtym tle wydrukowana jest
duża liczba „4”i napis ,,SZKOŁA Z KLASĄ”,
a także imię i nazwisko patrona (Stefana Żeromskiego) i nazwa naszego
miasta. Ta szykowna broszka, zwana często „logo”, dostępna jest dla
każdej
kieszeni.
Kosztuje
tylko
4
złote.
Tak właśnie wygląda prawdziwy uczeń Szkoły Podstawowej nr 4
w Jarosławiu. Jeśli nie chce prezentować się jak wszyscy, czyli być
modny, będzie go to trochę kosztowało. Znacznie więcej niż granatowa
bluzka i logo z sekretariatu. Zarobi punkty ujemne, a z nimi trudno
o dobre zachowanie. Ubierajmy się jak czwórkowa moda nakazuje, bo
nieprzestrzeganie regulaminu i w związku z tym złe zachowanie, nie jest
w modzie.
JULIA TROJNIAK

Dawno, dawno tem..., za g…rami, za lasami, mieszkał ksią…ę L…cjan.
M…gł on ot…ymać d……e c…downe kr…listwo, kt…re le…ało na
ogromnym wzg… … ….. Jego ojciec kr…l E…sta…y III postawił mu jeden
war…nek ,,M...sisz pojąć za …onę jedną z kandydatek. Przybędą one j…tro o
t…eciej po poł…dni...”. Ksią…ę , nie…ętnie, ale zgodził się na wym…g taty.
Z samego rana do pokoj… p…yszłego władcy tron... zapukała kr…lowa matka.
Syn monar…y szybko zało...ył siedemnastowieczne szaty i r...szył do sali
balowej. O …m…wionej godzinie zjawiły się zainteresowane księ…niczki.
Ka…da z nich pragnęła zasiąść na tronie. To oczywiste , …e p…yszłe głowy
państwa miały nienaganną …rodę. Księci.... jednak na tym nie zale…ało. Jego
mał…onka m…siała …mieć st…elać z ł…k…. A tu ....adna nie miała poj...cia,
jak t…ymać taką broń. Jednak była wśród nich Kata…yna. Okazała się pi...ną
kobietą
i
znała
się
na
st…elnictwie.
Ksią…e L…cjan wziął za …onę Katarzynę, a potem …yli dł…go i
szcz...śliwie.
JULIA TROJNIAK

Udział szóstoklasistów w miejskiej akcji
BEZ SAMOCHODU, ALE ROWEREM
Uczniowie klas VI b i VI d mieli okazję
uczestniczyć
21
września
w
niecodziennej
i pouczającej lekcji. Od godziny 11 do 13 brali udział
w zorganizowanej na Rynku imprezie z okazji „Dnia
bez samochodu”. Zgromadzeni uczniowie szkół
podstawowych jeździli na rowerach, pokonywali tor
przeszkód, a nawet rzucali piłkami do kosza podczas
jazdy na jednośladach. Chwilami przesiadali się też
na gokarty i wypełniali testy ze znajomości
przepisów ruchu drogowego.
Obchody „Dnia bez samochodu” rozpoczęła
przejażdżka
na
rowerach
wokół
Rynku
i sąsiednich uliczek. Na czele peletonu podążał Pan
Burmistrz Andrzej Wyczawski. Wszyscy uczniowie
dopingowali dzielnych cyklistów. Następnie każdy
z nas mógł spróbować swoich sił w teście
sprawdzającym wiedzę o znakach drogowych
i przepisach kodeksu drogowego. Szczególną
atrakcją okazała się jazda na rowerach po miniaturowym miasteczku. Na
wyłożonych specjalnych matach wyrysowano i ustawiono elementy
typowe dla jezdni. Nie brakowało ronda, skrzyżowań, ostrych zakrętów,
zwężenia jezdni, sygnalizacji świetlnej i oczywiście szeregu znaków
drogowych. Poruszanie się rowerem zgodnie z obowiązującymi przepisami
oceniali policjanci. Wielu uczniów ustawiło się też w kolejce do jazdy na
czas gokartami. Dla prawdziwych poszukiwaczy wyzwań przygotowano
kosz do rzutów piłką w trakcie jazdy rowerem oraz specjalny tor przeszkód
dla cyklistów. Każdy, kto wziął udział w wymienionych konkurencjach,
otrzymał drobne upominki w postaci baloników oraz odblaskowych
bransoletek i kamizelek, które przydadzą się na drodze po zmroku.
Zwycięzcy poszczególnych zawodów zostali uhonorowani nagrodami
o większej wartości. Wśród laureatów było sporo kolegów i koleżanek
z naszej szkoły. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Najważniejszym
celem akcji było jednak pokazanie, że rower bardzo często może zastąpić
poruszanie się po mieście samochodem. Jest zdrowszy, ekonomiczniejszy,
nie wymaga stania w korkach, a sama jazda należy do przyjemności.
Oczywiście należy zawsze pamiętać o tym, aby być na drodze widocznym
i poruszać się zgodnie z przepisami.
JULIA TROJNIAK

Do swoich domów wróciliśmy zadowoleni, z apetytami na podobny wyjazd za
rok. Euro Week organizuje takie zajęcia nie tylko dla uczniów szkół
podstawowych, ale i starszych. Aleksandra Iwanowicz z klasy VI d, jedna z
uczestniczek wyjazdu, uważa czas spędzony w Długopolu za bardzo udany. –
Zdobyliśmy sporo nowej wiedzy i poznaliśmy wiele osób z różnych krajów.
Kultura znaczącej grupy państw przestała mieć przed nami tajemnice –
podsumowuje Ola.

ADRIANNA STANOWSKA

Wyniki wyborów
Niemiecka pisarka w naszej szkole
MUZYKANCI Z BREMY
Taki tytuł nosi jedna z bajek niemieckiej pisarki Urlike
Hovelman, która 24 września gościła w naszej szkole. Towarzyszyli jej
przedstawiciele Goethe – Institut w Krakowie.
W spotkaniu udział wzięli uczniowie „Czwórki” dwóch
najstarszych roczników oraz dzieci ze szkoły w Manasterzu. Pani Urlike
Hovelman przedstawiła nam właśnie bajkę „Muzykanci z Bremy”.
Następnie odbyły się gry i konkursy dotyczące znajomości
zaprezentowanego utworu. Jedną z zabawniejszych konkurencji było
naśladowanie odgłosów zwierząt – na wzór bohaterów z Bremy.
Taki
„koncert”
trwał
2
minuty.
Spotkanie to uświadomiło nam, że warto czytać książki i uczyć się
języka niemieckiego.

ALEKSANDRA IWANOWICZ

MAMY SAMORZĄD I RZECZNIKA
Już wszystko wiadomo. 28 września uczniowie klas V i VI
zadecydowali, kto w tym roku szkolnym będzie ich reprezentował w
Samorządzie Uczniowskim. Głosowali także na rzecznika praw ucznia.
Ostatni piątek września był bardzo emocjonujący nie tylko dla
samych kandydatów, ale także dla wyborców. Każdy chciał, żeby to
właśnie jego koleżanka czy kolega reprezentował szkołę i przez niego
wybrany nauczyciel został rzecznikiem praw ucznia. W wyborach udział
wzięło 151 uczniów dwóch najstarszych roczników. Każdy miał prawo
zaznaczyć 3 nazwiska uczniów i jednego nauczyciela. Nową
przewodniczącą naszej szkoły została Weronika Brzozowska z klasy VI
b. Funkcję jej zastępców zdobyli: Katarzyna Cużytek z klasy V c i
Michał Biliński z VI c. W skład zarządu weszli: Patrycja Kudyba (VI b),
Jagoda Kudyba (V a), Kamil Wlazło (V b), Oliwia Gładysz (VI a),
Weronika Głowacka (V a) i Aleksandra Iwanowicz (VI d). Rzecznikiem
praw ucznia znów został Pan Wojciech Mazur, nauczyciel matematyki. –
Jestem zadowolony, że po raz kolejny obdarzyliście mnie swoim zaufaniem.
Postaram się wypełniać moje obowiązki jak najlepiej, wspierając uczniów
w rozwiązywaniu ich problemów – skomentował wyniki wyborów nasz
matematyk. Wszystkim osobom gratulujemy.
EMILIA MATREJEK

Sukces w ogólnopolskich zawodach
Nasi przedstawiciele na historycznej uroczystości
PAMIĘCI POMORDOWANYCH
ŻYDÓW
Pierwsze wyjście nowego pocztu
sztandarowego w tym roku szkolnym
odbyło się 10 września. Nasi przedstawiciele
uczestniczyli w historycznym wydarzeniu –
uroczystym
odsłonięciu
tablicy
pamiątkowej poświęconej pomordowanym
w Jarosławiu podczas II wojny światowej
Żydom.
Tablica pamiątkowa została wmurowana na budynku dawnej
świątyni żydowskiej (synagogi) przy ul. Opolskiej. Uroczystość była
okazją do przeżycia niezwykłej lekcji historii i szacunku dla innej wiary.
Podczas przemówień przybyłych gości dowiedzieliśmy się, iż lata wojenne
odebrały życie około 10 tys. Żydom mieszkającym w naszym mieście i
okolicach. Spotkanie Polaków oraz przedstawicieli narodu izraelskiego
zakończyła wspólna modlitwa intencji pomordowanych.

KATARZYNA DUSZYŃSKA

KOSZYKARKI „CZWÓRKI” SIÓDME W POLSCE
Siódme miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Basketmania
zdobyły dziewczęta z naszej szkoły. Wcześniej koszykarki z sukcesem
przeszły przez rozgrywki miejskie i wojewódzkie. Mecze finałowe
odbywały się od 28 do 30 września w Zielonej Górze.
Organizatorem Basketmanii jest Ministerstwo Sportu, Fundacja
„Koszykówka Polska” oraz Tauron Polska Energia. Zawody odbyły się już
po raz drugi. W rozgrywkach mogły uczestniczyć dziewczęta oraz chłopcy
urodzeni w latach 1998 – 2001. Osobne rozgrywki odbywały się w
kategorii gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych. Warunkiem
przystąpienia do zawodów było zebranie drużyny, która w czasie lekcji lub
dodatkowych zajęć trenuje koszykówkę pod okiem trenera.
Podczas rozgrywanych w Łańcucie eliminacji wojewódzkich (20-21
września) nasze uczennice „nawrzucały” przeciwnikom tyle piłek do kosza,
że zakwalifikowały się do etapu ogólnopolskiego. 27 września wieczorem
wyruszyły w długą podróż do Zielonej Góry. Tam rozegrały decydujące
mecze. W pierwszy dzień uległy zawodniczkom ze Zgorzelca oraz
pokonały Opole Lubelskie. Sobota przyniosła niestety dwie przegrane: z
drużynami ze Szczecina i Zielonej Góry. Niedzielny mecz z roczyniankami
okazał się zwycięski i przyniósł w ostatecznym podsumowaniu drużynie ze
Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosławiu siódme miejsce w Polsce.

