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☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
☺ Wycieczka szkolna na wystawie fotografii z Egiptu. Uczniowie oglądają
zdjęcie, na którym autor uwiecznił mumię. Dwóch z nich zaczyna
rozmowę:
- Dlaczego ta mumia ma z boku napis „2466 PNE”?
- Nie wiem, moŜe ten faraon zginął w wypadku. A to pewnie
rejestracja samochodu, który go potrącił.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana śeromskiego w Jarosławiu

☺ Lekcja przyrody.
-

Co wiecie o jaskółkach? – pyta pani.
To bardzo mądre ptaki – wyrywa się jeden chłopiec. – Odlatują,
gdy tylko zaczyna się rok szkolny.

☺ Tata rozmawia ze swoim synkiem:
- Masz tylu kolegów, a ty ciągle zadajesz się z tym łobuzem! PrzecieŜ
on ma najgorsze zachowanie w szkole!
- To z wdzięczności, tato. Gdyby nie chodził do naszej szkoły, ja
byłbym najgorszy.

Z WYRAZAMI WDZIĘCZNOŚCI
WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM I PRACOWNIKOM SZKOŁY
śYCZYMY DUśO ZDROWIA, SIŁ DO PRACY ORAZ
SPEŁNIENIA MARZEŃ

WYBRALI: EDYTA i MATEUSZ MAREK (V e)
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Od redakcji

WITAMY W PIERWSZYM NUMERZE
Jak ten czas szybko płynie! Po wakacjach zostały
tylko
wspomnienia, a my juŜ drugi miesiąc chodzimy do szkoły. A szkoła w tym
roku jest nieco odmieniona. Jak w całej Polsce, obowiązuje nas
ujednolicony ubiór (tzw. mundurki). U nas są to granatowe stroje z logo.
Jako uczniowie, stajemy się teŜ bardziej odpowiedzialni za bezpieczeństwo
w klasach i na korytarzach. Zaczęliśmy bowiem pełnić na przerwach dyŜury
z nauczycielami. Wrzesień przyniósł waŜne wybory : rzecznika praw
ucznia oraz samorządu. Za nami juŜ dyskoteka z okazji Dnia Chłopca.
Między innymi o tych sprawach piszemy w pierwszym tegorocznym
numerze czasopisma „Czwórka”.
W imieniu uczniów z koła dziennikarskiego dziękujemy za zainteresowanie
tym, co przygotowaliśmy dla Was. Chcemy wydawać Wasze
i nasze pismo co miesiąc. Mamy nadzieję, Ŝe nie zabraknie Wam chęci do
czytania przez cały rok.
Październik w szkole kojarzy się przede wszystkim ze Świętem Edukacji.
Z tej okazji Ŝyczymy Pani Dyrektor, wszystkim Nauczycielom oraz
Pracownikom naszej szkoły wszystkiego, co najlepsze. A czego konkretnie?
Trudne pytanie, ale choć częściowo spróbowaliśmy ustalić odpowiedź...
Przeczytajcie przygotowaną przez nas sondę. I pomyślcie, Ŝe niektóre
z Ŝyczeń naszych Pań i Panów my, uczniowie, moŜemy przy odrobinie
chęci spełnić...
Zachęcamy do lektury pierwszego numeru „Czwórki”! Następny ukaŜe się
w listopadzie – z okazji corocznego Święta Szkoły i jej Patrona.
ADRIANNA GAMRAT, JAGODA OSADA, ALEKSANDRA FURGAŁA,
GABRIELA PIŚKO, PIOTR SUBERLAK

ZAGADKA ORTOGRAFICZNA
To juŜ wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym numerze. Do
zobaczenia w listopadzie. W naszych materiałach nie zabrakło wyrazów,
które mogą sprawiać kłopoty w pisowni. Uzupełnijcie poniŜej luki, wpisując
odpowiednie litery (rz, Ŝ, u lub ó). Jeśli uwaŜnie czytaliście ten numer
„Czwórki”, nie sprawi to Wam problemów...
PAPIE......, ......ECZNIK, SAMO......ĄD, STYPENDI......M,
KORYTA...... ,

ED......KACJA, W......ESIEŃ, LEKT......RA, UBI......R, M......ND......REK,

ZBI......RKA, G......RA, POT......EB......JĄCY, ......BOGI ,
WOJEW......DZTWO,

KONK......RS, NA......CZYCIEL, P......EWODNICZĄCA

Dlaczego Dzień Nauczyciela świętujemy 14 października?

Wyniki głosowania do samorządu

TA DATA TO NIE PRZYPADEK
Święto Edukacji Narodowej, popularnie nazywane Dniem
Nauczyciela, obchodzone jest co roku 14 października. Wybór tego dnia to
nie przypadek. Jest to pamiątka powołania 14 października 1773r. Komisji
Edukacji Narodowej. Było to jakby pierwsze Ministerstwo Edukacji i
pierwsza tego typu instytucja w Europie. Komisja zajmowała się
utrzymaniem polskich szkół.
W naszej szkole Dzień Nauczyciela obchodzony był w tym roku w
sobotę, 13 października. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia.
(Red.)

WYBRALIŚMY SAMI
Adrianna Gamrat z klasy VI a została przewodnicząca
Samorządu Uczniowskiego. Jak co roku, wybory odbyły się we
wrześniu. Uczestniczyli w nich uczniowie klas piątych i szóstych.
Do samorządu kandydowało po dwóch uczniów z kaŜdej piątej
i szóstej klasy. Nad przebiegiem głosowania czuwali: Pani Irena Kornak oraz
Pan Wojciech Mazur, opiekunowie samorządu. - Głosowanie odbyło się na
kartkach. KaŜdy mógł postawić krzyŜyk przy nazwisku jednego kandydata, którego
uwaŜał za najlepszego – powiedział nam p. Wojciech Mazur. Wybory wygrała
Adrianna Gamrat z klasy (VI a). Jej zastępcami zostali: Aleksandra Drapała
z (VI d) oraz Gabriela Piśko z V e. W skład samorządu weszli równieŜ:
Marta Wyszyńska (V d), Ewelina Dejnaka (VI d) oraz Grzegorz Dudek (VI c).
Nowa przewodnicząca od wczesnego dzieciństwa marzy o tym, by zostać aktorką
lub fotografem. Lubi teŜ zwierzęta. UwaŜa, Ŝe wszyscy uczniowie są równi.
JAGODA OSADA,
JUSTYNA STEPAŃCZAK (VI c)

Informacje o działalności samorządu uczniowskiego moŜna znaleźć na tablicy
II piętra.

Pan Wojciech Mazur nadal będzie nas reprezentował

Fot 1. Uczniowie klasy V „a”, V „b” i VI „a” podczas uroczystej akademii

NASZ RZECZNIK
Po raz kolejny wybraliśmy na rzecznika praw ucznia Pana
Wojciecha Mazura. Coroczne wybory odbyły się we wrześniu.

NOWI NAUCZYCIELE
Od września w naszej szkole pracuje troje nowych nauczycieli: Panie Agnieszka
Bereza i Joanna Matusz oraz Ksiądz Bogdan Czerwiński. Serdecznie witamy.
W imieniu zespołu redakcyjnego Ŝyczymy przyjemnego wypełniania swoich obowiązków
i jak najlepszych uczniów.
(Red.)

KaŜdy uczeń głosował na kartce na jednego z kandydatów: Panią
pedagog Anetę Kisiel lub nauczyciela matematyki, Pana Wojciecha Mazura. Po
podliczeniu głosów okazało się, Ŝe Pan Mazur ponownie został rzecznikiem. Do
jego obowiązków naleŜy rozwiązywanie ewentualnych problemów uczniów.
GABRIELA PIŚKO (V e)

Obchody Dnia Chłopca

Warto wiedzieć

PIERWSZA DYSKOTEKA

VII DZIEŃ PAPIESKI

Z wielkim zadowoleniem przyjęli wszyscy uczniowie wiadomość
o szkolnej dyskotece z okazji Dnia Chłopca, obchodzonego w niedzielę,
30 września. Impreza odbyła się 25 września (wtorek).
Przez trzy godziny mieliśmy okazję bawić się w sali gimnastycznej w rytm muzyki, którą sami wybraliśmy, przynosząc nasze ulubione płyty.
Następna dyskoteka planowana jest na listopad. Będzie to zabawa
„andrzejkowa”.
ADA GAMRAT (VI a)

14 października po raz siódmy obchodziliśmy
Dzień Papieski. Tym razem przyświecało mu hasło
“Jan Paweł II – obrońca godności człowieka”.
RównieŜ w szkole nie zapomnieliśmy o tym dniu,
przygotowując programy artystyczne o PapieŜu –
Polaku.
Jak powiedział nam katecheta, o. Michał Stawarski,
Dzień Papieski obchodzony jest w Polsce w niedzielę
poprzedzającą 16 października – czyli rocznicę
wyboru Karola Wojtyły na Ojca Świętego. W tym
roku mija 29 lat od chwili, gdy Polak został papieŜem. Głową Kościoła Jan
Paweł II był ponad 26 lat. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku, przeszło miesiąc
przed 85. urodzinami. Obecnie toczy się proces, który ma pozwolić oficjalnie
ogłosić Jana Pawła II świętym.
Dzień Papieski co roku ma być okazją do budowania tzw. Ŝywego
pomnika Janowi Pawłowi II. Chodzi o to, by zamiast postumentu
z kamienia, utrwalać pamięć PapieŜa – Polaka przez pomoc potrzebującym,
czyli dzieła miłosierdzia. Z okazji Dnia Papieskiego ludzie składają datki na
stypendia dla ubogich i zdolnych uczniów. Dzięki temu, obdarowane osoby
mogą kupić sobie np. podręczniki, ubrania czy zapłacić za dojazdy do
szkoły. Obecnie taką pomoc otrzymuje ok. 1700 młodych ludzi w całej
Polsce, z tego 40 na Podkarpaciu.
W naszej szkole z tej okazji odbyły się uroczyste apele. Dla klas IV - VI
apel odbył się 15 października. Natomiast dla klas I – III dzień później.
GABRIELA PIŚKO (V e)

Sonda „Czwórki”

Uczniowskie dyŜury

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO
CZEGO śYCZYĆ NAUCZYCIELOM?
Od tego roku szkolnego uczniowie pełnią dyŜury podczas
przerw. W ten sposób wspomagają nauczycieli i uczą się
odpowiedzialności za bezpieczeństwo w szkole.
We wrześniu pojawił się wykaz, kiedy dana klasa ma pełnić
dyŜury. Wyznaczeni uczniowie, po dzwonku na przerwę zgłaszają się do
nauczycieli dyŜurujących na danym piętrze i pomagają w wypełnianiu
obowiązków. Po zakończeniu swojego dyŜuru w ciągu dnia, są oceniani
przez nauczycieli.
ADA GAMRAT (VI a),
GABRIELA PIŚKO (V e)

…………………………….::::::::…………………………….

Z okazji Święta Edukacji składamy uczącym nas najlepsze
Ŝyczenia. Czego moŜna Ŝyczyć Nauczycielom, czego sami Ŝyczyliby
sobie? Zapytaliśmy kilku z nich.
Pani Anna Antosz: Przede wszystkim Ŝyczyłabym sobie duŜo zdrowia
oraz wspaniałych, mądrych i chętnych do pracy uczniów. Takich, którzy
potrafią docenić pracę nauczycieli.
Pani Ewa Pogłodzińska: Na pewno chciałabym zawsze mieć siły do
pracy. I Ŝeby dzieciom nie brakowało chęci do nauki. A prywatnie marzę
o jakiejś miłej, dalekiej podróŜy.
Pan Wojciech Mazur : Niczego innego nie trzeba mi Ŝyczyć, tylko tego,
by wszystkie dzieci w szkole chciały się uczyć i dobrze zachowywać.
Pan Jacek Bronowski : Czego mi Ŝyczyć? DuŜo zdrowia i cierpliwości –
to w zawodzie nauczyciela jest najwaŜniejsze.

Pomoc dla sierot, nagrody dla szkół
GÓRA GROSZA

Z nauczycielami rozmawiali :
GABRIELA PIŚKO i JOANNA SROKA (V e),
EDYTA MAREK (V e),
JAGODA OSADA i JUSTYNA STEPAŃCZAK (VI c) ,
PIOTR SUBERLAK (VI c)

Pod takim właśnie hasłem, juŜ po raz ósmy
w drugiej połowie października odbywa się ogólnopolska
akcja na rzecz podopiecznych domów dziecka. Jak zwykle,
nasza szkoła bierze udział w tej zbiórce.
Od 15 do 26 października będziemy zbierać drobne
monety. W ten sposób pokaŜemy, Ŝe nawet niewielka pomoc (na miarę naszych
moŜliwości) wiele znaczy .
Z zebranych w całym kraju monet organizatorzy usypią wielką ”Górę Grosza”.
Nastąpi to 27 listopada w Warszawie. Pieniądze trafią do najbardziej
potrzebujących sierocińców. Pomogą teŜ stworzyć rodzinnie domy dziecka.
Szkoły, które zbiorą najwięcej w przeliczeniu na jednego ucznia, otrzymają
nagrody.

Przyłączcie się do akcji !
ADA GAMRAT (VI a)

Jak widzą nauczycieli uczniowie klas I , II i III.

konkursy konkursy konkursy konkursy konkursy

Konkurs zorganizowała klasa III b wraz z wychowawcą p. Anną Skowrońską

WOJEWÓDZKIE KONKURSY
W
październiku
i
listopadzie
uczniowie zmierzą się z pierwszym,
szkolnym etapem wojewódzkich
konkursów kuratoryjnych. Na terenie
całego Podkarpacia, w kaŜdej szkole
odbędą się eliminacje do II etapu
konkursu
humanistycznego,
matematyczno – przyrodniczego oraz
z języków obcych.

Najlepsi spotkają się na wiosnę
w Rzeszowie. KaŜdy szóstoklasista,
który tam osiągnie tytuł laureata,
będzie zwolniony z ogólnopolskiego
testu na koniec szkoły podstawowej.
Automatycznie otrzyma 40 punktów
(maksymalną liczbę) z tego testu.
śyczymy owocnych przygotowań do
konkursów i powodzenia!
(Red.)

KRZYśÓWKA
Przeczytaliście uwaŜnie nasze pismo? To teraz uzupełnijcie
krzyŜowkę. Miłej zabawy! Pionowo, w oznaczonych polach odczytacie
na koniec hasło.

1.
2.
3.
4.

Dzień...obchodzony 30 września.
Dzień października, w którym świętują nauczyciele.
......Szkoły i jej Patrona, będziemy przeŜywać je w listopadzie.
Pierwsze słowo w nazwie akcji charytatywnej, do której
przyłączamy się co roku, zbierając monety.
5. ...praw ucznia.
6. Imię nowej przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego.

