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:: HUMOR SZKOLNY ::
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Humor o dziewczętach
☺ Małgosia była grzeczna, dlatego dostała od mamy dwa złote. Zapomniała jednak podziękować.
- Nie masz mi nic do powiedzenia? - podpuszcza ją mama.
Dziewczynka milczy.
- A co ja zawsze mówię tacie, kiedy daje mi pieniądze – dalej pyta mama.
- "Tylko tyle"?- odpowiada córka po zastanowieniu.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana śeromskiego w Jarosławiu

☺ - Mamo, chłopcy mnie podrywają- krzyczy od drzwi Ania.
- A w jaki sposób? – pyta zaciekawiona mama.
- Rzucają we mnie kamieniami!

☺ - Małgosiu wstawaj – upomina rano babcia Zosię.
- Nie, muszę dokończyć sen – odpowiada stanowczo dziewczynka.
- Ale ty juŜ nie śpisz!
- Bo teraz jest przerwa na reklamy!
☺ W kościele za chwilę ma się odbyć ślub. Młoda para zbliŜa się powoli do ołtarza.
Wśród zebranych gości jest mała dziewczynka, która szeptem pyta swoją mamę:
- Mamusiu, a dlaczego panna młoda jest tak ślicznie ubrana w białą sukienkę?
-Widzisz, córeczko, ona chce wszystkim pokazać, jak bardzo jest szczęśliwa tego dnia.
- To dlaczego pan młody jest ubrany na czarno?

☺ - Dlaczego płaczesz – pytają na ulicy ludzie małą dziewczynkę.
- Bo się zgubiłam.
- A jak się nazywasz?
- Basia.
- A nazwisko?
- Nie wiem.
- A jak się nazywa Twoja mama?
- Nie pamiętam.
- A znasz swój adres?
- Tak: basienka@poczta.onet.pl

Wszystkim Paniom i Dziewczętom życzymy, by zawsze były
najcudowniejsze dla swoich najbliższych
Zespół redakcyjny „Czwórki”

Rozwiązanie krzyŜówki : WIOSNA,
NOTEBOOK

W numerze m.in.:
- Dzień Matematyki w szkole
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:: o nas czek ::
kwiecień – Sprawdzian szóstoklasistów
Do zobaczenia
przed świętami
Wielkanocnymi

Redakcyjna stopka

- Najtrudniejsze było czekanie – rozmowa z finalistką wojewódzkiego

Wydawca: Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarosławiu,
ul. śeromskiego 4, tel. 16 621 12 48

konkursu z przyrody

Zespół redakcyjny:
Członkowie koła dziennikarskiego
Opiekun koła: Piotr Czech
Skład komputerowy: Grzegorz Kulas

- Pragnąć tylko gwiazd (zwycięstwo w konkursie o A. Jenke)
- RóŜe „Czwórki”
- Karnawałowo, walentynkowo...

Zobacz nas w Internecie: www.sp4j.prv.pl

Napisz do nas: gazetkaczworka@interia.pl

- Dobry prezent (poradnik „Czwórki”)
- KrzyŜówki

MOIM ZDANIEM

INFORMACJE Z śYCIA SZKOŁY

KOSZMARNA KRAINA LENIUCHOWANIA

Zabawa i dyskoteka szkolna

Nieraz marzymy o tym, by nie mieć zadania, nie pomagać rodzicom, nie
uczyć się. A gdyby tak nasze pragnienia się spełniły? Wyobraźmy sobie taką
historię...

KARNAWAŁOWO, WALENTYNKOWO...

W pewnym mieście Ŝyła sobie trójka rodzeństwa: Rozalka, Łucja
i Ksawery. Łucja była najmłodsza. Dzieci wcale nie były zadowolone, Ŝe muszą
chodzić do szkoły i pomagać rodzicom. Ciągle narzekały, Ŝe są zmęczone albo się
nudzą. Pewnego dnia, w drodze do domu, rodzeństwo spotkało dziwnego
człowieka. Wyglądał jak czarodziej. Po chwili rozmowy, jedno przez drugie
dziecko zaczęło skarŜyć się na problemy z nauczycielami i rodzicami, którzy
uwzięli się i wymagają zdecydowanie za duŜo. Wtem czarodziej zaproponował
coś niesamowitego: podróŜ do Krainy Leniuchowania. Rodzeństwo natychmiast
się zgodziło. W jednej chwili wszyscy znaleźli się przed kryształowym pałacem.
Gdy dzieci weszły do środka, zobaczyły mnóstwo słuŜących. Zaraz jeden z nich
zaprowadził nowych przybyszów do komnaty. ŁóŜka były juŜ pościelone, więc
szybko mali podróŜnicy połoŜyli się spać. Nazajutrz Rozalka, Łucja i Ksawery,
jak kaŜdego ranka, chcieli się ubrać. Tymczasem, ku ich wielkiemu zdziwieniu, to
słuŜba ubrała ich od stóp do głów. Co chwilę okazywało się, Ŝe Kraina
Leniuchowania rządzi się swoimi prawami – dosłownie nie moŜna niczego robić.
Próba przejścia kilku kroków albo podbiegnięcia zakończyła się
niepowodzeniem. SłuŜący oznajmił, Ŝe tutaj kaŜdy gość jest wszędzie woŜony –
samodzielne poruszanie przecieŜ moŜe doprowadzić do zmęczenia. Kiedy
Ksawery sięgnął po ksiąŜkę, od razu ktoś z obsługi zaczął na głos czytać, nie
pozwalając, by chłopiec zrobił to samodzielnie. KaŜde przebywające tu dziecko
bez przerwy słyszało, Ŝe ma odpoczywać: nie czytać, nie pisać, nie ćwiczyć, nie
chodzić, nie biegać, nie myć naczyń, nie wiązać sznurówek, nie nalewać wody do
wanny, nie ubierać się, nie włączać telewizora... przecieŜ od tego jest słuŜba!
Uciekinierzy ze zwykłego świata czuli się coraz bardziej zmęczeni. Zaczęli
tęsknić za szkołą, nauką, zabawą z kolegami, za pracą, zmęczeniem i zasłuŜonym
po nim odpoczynkiem. Coraz bardziej brakowało im rodziców i prac, w których
im pomagali. Mała Łucja zaczęła głośno szlochać, Ŝe nie chce juŜ leniuchować.
Tak głośno, Ŝe... obudziła się. – Uff, na szczęście zaraz idziemy do szkoły. A po
południu odrobię zadanie, pomogę mamie i pobawię się z przyjaciółmi. Co za
szczęście, Ŝe Kraina Leniuchowania to tylko zły sen. Okropne byłoby takie Ŝycie –
pomyślała dziewczynka, radośnie biegnąc do kuchni.

Wszyscy uczniowie w rytmie tańca świętowali 3 lutego karnawał oraz
walentynki. Z tej okazji w sali gimnastycznej odbył się bal kostiumowy
dla młodszych uczniów i dyskoteka dla starszych.
Uczniowie z klas I-III bawili się przed południem, przebrani w róŜne
pomysłowe
kostiumy.
Sala
była
przystrojona
kolorowo
i odświętnie. W przerwie między jednym tańcem a drugim
w klasach czekały na uczniów róŜne smakołyki. Przygotowali je oczywiście
rodzice. Z kolei uczniowie klas IV-VI rozpoczęli swoją dyskotekę po
południu. Nowością było to, Ŝe do tańca przygrywał nam zespół
z Siennowa na przemian z przebojami „puszczanymi” przez Pana
Grzegorza Kulasa. W przerwach moŜna było kupić napoje, kanapki oraz
wypieki przygotowane przez rodziców uczniów klas VI.

Tyle opowiadanie. Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer czasopisma
„Czwórka”. Opisujemy w nim m.in. róŜne sukcesy naszych koleŜanek i kolegów.
Nigdy nie odnieśliby ich w Krainie Leniuchowania. Pomyślcie o tym...
WERONIKA BRZOZOWSKA (IV b)

NATALIA SOŁTYS (V a)
…………………………………………………………..

Laureaci i finaliści konkursów wojewódzkich
J. polski: nie ogłoszono jeszcze wyników
Historia: nie ogłoszono jeszcze wyników
Przyroda: Monika Makar , klasa VI e - laureat
Matematyka: Jakub Blok, klasa VI d - laureat, Kamil Maczuga, klasa
VI c – finalista, Damian Sobolewski, klasa V a – finalista,
J. angielski: Iwona Bieniasz, klasa VI a - laureat
J. niemiecki: Magdalena Domszy, klasa VI c

KONKURS O ANNIE JENKE

DZIEŃ KOBIET

śYCZENIA I KWIATY

PRAGNĄĆ TYLKO GWIAZD
Pod takim tytułem, 9 lutego w RogóŜnie koło Łańcuta odbył się
IX Konkurs Recytatorski o Annie Jenke. Pierwsze miejsce w kategorii
„inscenizacja” zdobyły nasze koleŜanki z klas : VI c i VI e. Przed jury
zaprezentowały się dzieci z powiatu łańcuckiego, jarosławskiego
i przeworskiego.
Organizatorem konkursu, jak co roku, była Szkoła Podstawowa im.
Anny Jenke w RogóŜnie. Młodzi artyści zaprezentowali wiersze, piosenki
oraz inscenizacje poświęcone jarosławskiej nauczycielce. W tej ostatniej
kategorii zwycięŜył zespół z jarosławskiej „czwórki” w składzie: Partycja
Stec, Magdalena Domszy, Monika Makar i Justyna CuŜytek.
Przedstawiły one wycinek z Ŝycia kandydatki na ołtarze, pokazujący jej
walkę z chorobą oraz oddanie młodzieŜy. W omawianej kategorii, oprócz
pierwszego miejsca, jury przyznało szczególne wyróŜnienie dla Patrycji
Stec za odegranie roli głównej bohaterki. W komisji konkursowej zasiedli
nauczyciele, aktor Teatru „Maska” oraz ks. Tadeusz Biały, wicedyrektor
Wydziału Nauki Katolickiej w Przemyślu. Wśród gości przyglądających
się rywalizacji być moŜe przyszłych aktorów znaleźli się m.in. kapłani,
przedstawiciele władz lokalnych oraz pani Ewa Dziaduś, prezes
Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke w Jarosławiu.

ZbliŜa się 8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet. W tym dniu nie
naleŜy zapominać o Ŝadnej z pań. Chłopcy w szkole wręczą kwiaty naszym
nauczycielkom, a ich koleŜanki otrzymają drobne upominki. Nie są to zwykle
ogromne i kosztowne prezenty, lecz symboliczne podarunki, będące wyrazem
pamięci i sympatii. Do tego kaŜdy męŜczyzna (duŜy czy mały) powinien
dołączyć Ŝyczenia. W szkole odbędzie się teŜ specjalny apel, podczas którego
ujrzymy okolicznościowe przedstawienie.
Za pierwowzór Dnia Kobiet moŜemy uznać obchodzone w staroŜytnym
Rzymie w pierwszym tygodniu marca święto o nazwie Matronalia. Było ono
związane z początkiem Nowego Roku oraz z macierzyństwem. Podobnie jak
w dzisiejszych czasach, męŜczyźni obdarowywali wtedy kobiety upominkami, ale
takŜe spełniali ich Ŝyczenia. Dotyczyło to szczególnie małŜeństw. Dzień Kobiet
pojawił się w 1910 roku, a jego początki wywodzą się z ruchów robotniczych
w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody z tej okazji odbyły się 28
lutego 1909r. w Stanach Zjednoczonych. Upamiętniały one nowojorski strajk
pracownic przemysłu odzieŜowego sprzed roku. Kobiety te domagały się lepszych
warunków pracy. Zostały one jednak zamknięte w budynku przez właściciela
fabryki. Wybuchł tam poŜar, w którym zginęło 126 pracownic. Po pewnym czasie
został ustanowiony Dzień Kobiet – jednak bez jego dokładnej daty. Jakiś czas
potem przyjął się termin 8 marca i tak juŜ zostało do dziś.
MONIKA MAKAR (VI e)

KATARZYNA DUSZYŃSKA
i DOMINIKA WOŁCZYK (IV b)

foto: P. Czech

Wywiad

NAJGORSZE BYŁO CZEKANIE
Rozmowa z Moniką Makar z kl. VI e, laureatką wojewódzkiego
konkursu z przyrody
- Zostałaś laureatką konkursu przyrodniczego, zajmując trzecie miejsce
w całym województwie. Jakie to uczucie odnieść taki sukces ?
- Bardzo się cieszę. Nie uwaŜam jednak tego za coś nadzwyczajnego. Nie tylko ja
z naszej szkoły sięgnęłam w tym roku po tytuł laureata. Myślę, Ŝe jeszcze więcej
osób mogłoby tego dokonać – gdyby tylko poświęciły temu sporo czasu.
- Jest jeszcze jeden powód Twojej radości …
- Tak, chodzi o zwolnienie z kwietniowego testu szóstoklasistów i otrzymanie
z niego maksymalnej ilości punktów (40) . Przyznaję, Ŝe w związku z konkursem
poświęcałam na naukę dość duŜo czasu. Opłaciło się. Teraz mogę nieco
odpocząć. Nieco, bo przecieŜ nauka trwa nadal, a do wakacji jeszcze ponad 3
miesiące. Na pewno nie muszę juŜ tyle „siedzieć” nad przyrodą.
- Co najtrudniejszego było w tym konkursie ?
-Turniej przebiegał w 3 etapach : szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Tak
naprawdę najgorsze było za kaŜdym razem czekanie na wejście do ,,sali tortur
umysłowych’’, czyli tam, gdzie pisaliśmy test. Jednak kiedy juŜ miałam
sprawdzian przed oczyma, to chociaŜ nie byłam pewna niektórych odpowiedzi,
uspokajałam się. Poza tym codziennie musiałam duŜo uczyć się przyrody. Bywało
mi z tym cięŜko.
- A sam materiał? Podaj przykład jakiegoś trudnego pytania.
- Trzeba było wykazać się znajomością skamieniałości przewodnich od ordowiku
przez sylur do dewonu.
- Czym interesujesz się poza przyrodą?
- Bardzo lubię w wolnym czasie wychodzić na lodowisko oraz spotykać się
z koleŜankami i kolegami.
- A kim chciałabyś zostać w przyszłości?
- Chciałabym zostać lekarzem, jeszcze nie wiem dokładnie jakiej specjalizacji, ale
chętnie będę pomagała innym. Poza tym medycyna wiąŜe się z nauką tego, co
poznajemy na lekcjach przyrody – oczywiście w znacznie rozszerzonym stopniu.
- Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiały: JUSTYNA CUśYTEK i MARTYNA SZCZEPANIK (VI e)

Poradnik „Czwórki”

DOBRY PREZENT
Jest mnóstwo okazji, kiedy moŜna obdarować kogoś prezentem. Jak
wybrać ten najodpowiedniejszy?
Podarunek wyraŜa naszą pamięć o kimś i sympatię wobec tej osoby.
Bywa teŜ formą podziękowania lub przeprosin. Czasami, co jest chyba
najmilsze, wręczany jest bez okazji i staje się szczególną niespodzianką.
Wcale nie jest łatwo wybrać odpowiedni upominek. Na pewno musi być
dostosowany do okazji i gustu obdarowywanego. Trzeba zatem dyskretnie
dowiedzieć się, o czym ktoś marzy i czego nie lubi. Nie naleŜy dawać
prezentów zobowiązujących, tzn. takich, które zmuszają do rewanŜu.
Podarek nie powinien być zbyt drogi, poniewaŜ otrzymujący go poczuje się
skrępowany. WaŜny jest oczywiście sposób wręczania prezentów. Na
przykład kwiaty dajemy zawsze łodygami w dół. Jeśli są zawinięte
w papier, naleŜy go wcześniej zdjąć. Inne rzeczy powinny być elegancko
zapakowane. Krótko mówiąc, Ŝeby sprawić komuś radość, trzeba włoŜyć
w to choć odrobinę wysiłku i serca.
NINA FRENDO i REGINA KOZDĘBA (V a)

REKLAMA ☺REKLAMA☺
☺ REKLAMA☺
☺ REKLAMA
Czwartoklasiści tworzyli reklamy matematyki. Przedstawiamy
najciekawsze.

DZIEŃ MATEMATYKI W NASZEJ SZKOLE

KRÓLOWA NAUK PANOWAŁA
Matematyka jest wszechobecna i potrzebna w kaŜdej sytuacji Ŝyciowej – takie
wnioski wyciągnęliśmy po specjalnym dniu poświęconym często mało
lubianemu i rozumianemu przedmiotowi. Szkolny Dzień Matematyki, który w
tym roku odbył się 25 lutego sprawił, Ŝe królowa nauk była obecna na kaŜdej
lekcji.

Nawias, kąt oraz ułamek...
I juŜ z głowy mam poranek.
Minus... dodać... razy dwa,
Teraz mnóstwo pracy mam.
śeby z „matmy” piątkę mieć,
Trzeba tylko mocno chcieć.
MnoŜyć, dzielić i dodawać –
To jest bardzo prosta sprawa.
Czasem sprawia to trudności,
Więcej jednak przyjemności.
EMILIA MATREJEK (IV b)

Królowa nauk to matematyka,
Bo z matematyki wszystko wynika!!!
KATARZYNA DUSZYŃSKA (IV b)

Podczas języka polskiego uczniowie tworzyli hasła reklamowe związane
z matematyką, pisali geometryczne dyktando oraz poznawali nowe związki
frazeologiczne z liczbami. Na religii zaznajamiali się m.in. z symboliką liczb
obecnych w Biblii. Działania matematyczne towarzyszyły dzieciom takŜe na
wszystkich innych przedmiotach. Poza lekcjami odbyły się róŜnego rodzaju
konkursy ściśle związane z matematyką oraz promujące ten przedmiot. Głównym
celem obchodów tego nietypowego święta było uzmysłowienie uczniom, Ŝe
znajomość podstaw matematyki jest potrzebna w codziennym Ŝyciu. Bez tego
trudno załatwić cokolwiek w urzędzie, banku czy na poczcie. Bez królowej nauk
trudno teŜ byłoby obejść się podczas zakupów, pracy w kuchni czy na budowie.
Kulminacją corocznych obchodów Dnia Matematyki był konkurs o Puchar Alfy
i Omegi dla szóstoklasistów. Emocje były niemałe. Aby wyłonić zwycięzcę,
organizatorzy musieli zarządzić dogrywkę między klasami: VI a i VI b. – Dobrym
pomysłem było to, Ŝe o punkty dla klasy rywalizowały nie tylko kilkuosobowe
druŜyny, ale równieŜ publiczność. Nauczyciele matematyki nie zapomnieli
o zadaniach dla widowni – podkreśla Krystian Leszczyński z kl. VI e. Z kolei
jego klasowa koleŜanka Natalia Foryś zagustowała w konkurencji, w której
naleŜało wymyślać tytuły ksiąŜek, filmów, piosenek i seriali związanych
z liczbami.
MONIKA MAKAR (VI e)

Wyniki matematycznych konkursów

Dzień Matematyki w naszej szkole

Foto: G. Kulas

Międzyklasowy konkurs wiedzy klas VI o Puchar Alfy i Omegi:
I miejsce: kl. VI a
II miejsce: Kl. VI b
III miejsce: kl. VI c i Vi d
IV miejsce: kl. VI e
W matematycznej Bajlandii – konkurs dla uczniów klas IV
I miejsce: Piotr Kaliciak (IV a)
II miejsce: Jakub Flis (IV c), Przemysław Flis (IV a), Aleksandra Karcińska (IV a),
Kacper Greń (IV a)
III miejsce: Bartosz Cisek (IV b), Michał Parzniewski (IV a)

KRZYśÓWKA WIOSENNA

KrzyŜówka informatyczna
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NAJWIĘKSZE ŚWIĘTO CHRZEŚCIJAŃSKIE.
WIOSENNY FIOLETOWY KWIAT.
MIERZYMY NIM TEMPERATURĘ.
WIOSENNY KWIATUSZEK.
….. PONIEDZIAŁEK – DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT.
SYMBOL ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.

1. Dokument producenta zezwalający na legalne uŜywanie komputera.
2. NajwaŜniejsze urządzenie wyjściowe. SłuŜy komputerowi do
porozumienia się z człowiekiem.

3. Podstawowe urządzenie wejściowe, słuŜące do porozumienia się
z komputerem.

4. Jest miejscem wydzielonym w pamięci operacyjnej komputera,
przeznaczonym do tymczasowego przechowywania informacji.

5. Jednostka uŜywana w informatyce oznaczająca ~ milion.
6. Otwarty to ten, do którego komputer ma w danej chwili dostęp. MoŜe
odczytywać z niego i zapisywać w nim dane.

Kamila Krok (VI e)

7. Twórczość np. muzyczna, plastyczna, filmowa i programistyczna.
8. Program działający w środowisku Windows.
Natalia Foryś (VI e)

