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Podczas apelu śpiewaliśmy
pieśni  patriotyczne, które
były poprzedzone krótkimi
opowieściami związanymi
z walkami Polaków o
odzyskanie niepodległości.
Zaczęliśmy od wzmianki na
temat powstania
kościuszkowskiego, a
klasa 5a zaprezentowała
,,Rotę”. Następna scenka
dotyczyła powstania
listopadowego. Klasy
trzecie zaprezentowały
utwór pt. ,,Witaj majowa
jutrzenko’’. Oczywiście nie
mogło zabraknąć 
wspomnień dotyczących
powstania styczniowego.
Dziewczynki z klasy 5
opowiedziały nam wiele na
ten temat, a uczniowie z
klasy 5b zaśpiewali pieśń
pt. ,,Marsz strzelców’’.
Legiony Polskie to  ważny
temat, który także

został uczczony krótkim
występem klas 5-tych.
Klasa 6a wyśpiewała
,,Przybyli ułani’’, a
czwartoklasiści
,,Kadrówkę’’. Zuzanna Z. z
całą swoją klasą 6b
przygotowała pieśń pt. ,,My
pierwsza brygada’’. Naszą
krótką podróż historyczną
zakończyła scenka o tym,
jak współcześnie
obchodzimy Dzień
Niepodległości. Na
zakończenie apelu Emilia
S., Julia M. i Julia Z.,
wykonały utwór pt. ,,Flaga’’.
11 listopada był dniem
wolnym od nauki, dlatego
mogliśmy świętować
razem z innymi
mieszkańcami Gdańska.
Już po raz trzynasty
ulicami naszego miasta
przeszła Parada
Niepodległości, tym razem

pod znakiem Orła Białego.
Uroczystość rozpoczęła
się o godzinie 9.00 przy
ulicy Podwale
Staromiejskie. O godzinie
10.00 wyruszyła z ulicy
Podmłyńskiej, a
zakończyła się  pod
pomnikiem Króla Jana III
Sobieskiego przy Targu
Drzewnym. 
Co roku obchodzimy
Święto Niepodległości i co
roku organizujemy apel z
tej okazji. W tym roku udało
nam się na medal.  Myślę,
że w następnym będzie
jeszcze lepiej. Miejmy
nadzieję, że udział uczniów 
SP 4 w Paradzie
Niepodległości stanie się
również naszym
zwyczajem.
            

 Laura Stefanowska

„11 Listopada” to
święto bardzo ważne
dla wszystkich
Polaków. Nie mogło
wobec tego zabraknąć
obchodów tego święta
w naszej szkole. W
związku z tym, że 11
listopada był dniem
wolnym od zajęć
lekcyjnych,
celebrowanie tej
uroczystości
zaczęliśmy już 10
listopada. Z tej okazji
zorganizowaliśmy apel,
którego celem było
przekazanie młodszym
uczniom, jak bardzo to
święto jest ważne dla
naszej Ojczyzny.
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Cukierek albo psikus

Książki na jesień
Nazwa pochodzi od All
Hallows'E'en, co
oznacza w języku
angielskim wigilię
Wszystkich Świętych.
Jedna z zabaw
Halloween, nazywa się
„cukierek albo psikus”
(j.ang. trick or treat). W
tej zabawie, przebrane
za straszydła, dzieci
pukają do drzwi, a
kiedy ktoś otworzy
wołają: cukierek albo
psikus! Gdy ten ktoś
nie poczęstuje
cukierkiem lub nie
otworzy drzwi
otrzymuje od dzieci
psikusa. Są także inne
zabawy np. „Apple
bobbing”. Zasady są
proste: w wiadrze
wypełnionym wodą
znajdują się jabłka,

które trzeba wyciągać
buzią, bez użycia rąk.
Dzieci w to święto
przebierają się np. za
wampiry, zombie,
czarownice, wilkołaki i
duchy. Kolorami
Halloween są
pomarańczowy i
czarny. Popularną
tradycją Halloween
jest dekorowanie
domów pajęczynami,
dyniami i robalami.
Halloween nie uważa
się za święto
chrześcijańskie, w
związku z tym wielu
ludzi go nie obchodzi
–zwłaszcza w naszym
kraju, w którym jest
uważane za przejaw
pogański. Gdyby
jednak pomyśleć o
tym, co jest w istocie

chrześcijańskie, a co
nie to, należałoby
wypisać z naszej
tradycji pisanki, które
pochodzą właśnie ze
świąt dawnych
Słowian. Według mnie
Halloween to po prostu
dobra zabawa dla
dzieci i nikomu nie
czyni szkody.
Podczas tego święta
lepiej poznajemy
kulturę i historię
państwa, którego
języka uczymy się
prawie codziennie. 

Dobrochna Kóska
źródło: Wikipedia

Halloween jest
świętem
obchodzonym w
wielu krajach 31
października.
Najhuczniej
obchodzi się je w
krajach
anglojęzycznych:
w Stanach
Zjednoczonych,
Kanadzie, Irlandii i
Wielkiej Brytanii.
Święto to pojawiło
się w Polsce
dopiero w latach
90-tych. 

Zabawy w Halloween

Jesienne wieczory są
bardzo długie, ciemne 
i zimne. Można umilić
sobie ten czas 
czytając ciekawą
książkę. Mam dla Was
kilka propozycji. John
Williams, w książce
pod tytułem „Jesień -
modele, projekty,
eksperymenty”
przedstawia nam
propozycje ciekawych
badań
przyrodniczych.  „Głos
Przyrody. Jesień-
Zima”, autorstwa Marii
Kownackiej i Marii

Kowalewskiej, to
książka dla osób
interesujących się
życiem zwierząt i
ptaków. Kolejną
propozycją jest
książka, napisana
przez J. Michała
Czarneckiego,„Bór i
Gaik w barwach
jesieni”. Autor
przenosi  nas  w
Tatry, gdzie będziemy
wędrować z Borem i
Gaikiem. Ciekawostką
jest tu graficzna strona
książki, bardzo
interesujące

połączenie zdjęć z
figurkami i ilustracjami.
Fotografie wykonał M.
Piotr Krzemień, a
ilustracje Marek
Pietrzak. Wszystkie
tytuły możecie znaleźć
w naszej szkolnej
bibliotece. Jeśli jednak
chcielibyście mieć je
we własnej, to udajcie
się do księgarni.
Polecam i zachęcam
do lektury.

Michał Turbiarz

Dobrochna Kóska
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W poszukiwaniu jesieni

Z rana zaczyna
powstawać delikatna
mgła, można także
ujrzeć poranną rosę na
trawie. To wszystko
składa się na piękny
jesienny krajobraz. Dni
stają się coraz krótsze,
ludzie popadają w
smutek, który pobudza
do refleksji nad życiem.
Lecz na Ziemi
występują obszary, na
których nigdy nie ma
jesieni. Przykładem
może być strefa
międzyzwrotnikowa,
rozciągająca się w
środkowym paśmie
Ziemi. Występują tutaj
takie kraje, jak
Brazylia, Indie czy
Meksyk. W
centralnych obszarach
jest tylko jedna pora
roku, sucha i wilgotna. 
Na obrzeżach
naprzemiennie 
występują dwie pory,
sucha i deszczowa. Na
strefach
podbiegunowych
znajdujących

się odpowiednio na
Arktyce i Antarktydzie
jest podobnie. W
tamtych rejonach
można zaobserwować
tylko jedną wielką
lodową pustynię. 
W tym regionie swoje
terytoria mają Kanada,
Rosja oraz Dania
(Grenlandia,
największa wyspa na
Ziemi). A zatem na
jakich obszarach
występuje jesień? Tą
porę roku wraz z
trzema pozostałymi
można dostrzec tylko
w dwóch strefach
umiarkowanych,
usytuowanych
pomiędzy rejonami:
międzyzwrotnikowym
a podbiegunowym. W
nich znajduje się m.in.
Hiszpania, Finlandia,
Litwa no 
i oczywiście, Polska.

Mateusz Biedka

Pierwsze oznaki
jesieni możemy
zauważyć już we
wrześniu. O tej
porze roku
dojrzewają
żołędzie, kasztany,
niektóre owoce i
oczywiście grzyby.
Liście o
bajecznych
kształtach
zaczynają
przyoblekać się w
złoto i purpurę, po
czym opadają na
ziemię, tworząc
wielobarwne
kobierce (dywany)
na trawnikach i
chodnikach.

Jesień w moim mieście

Kolory jesieni

Jesienna moda

Kolory jesieni
Kalendarzowa jesień
dawno już się zaczęła.
Pogoda raz nas
rozpieszcza, serwując
temperatury do 16 st.
Celsjusza, a innym
razem przynosi
deszcz wiatr i niskie
temperatury. Zanim na
dobre wprowadzicie do
swojej garderoby
grube swetry i kalosze
– przeczytajcie ten
artykuł i dowiedzcie

się jak wyglądać
modnie pochmurną
jesienią.
Dziewczyny niech
postawią na jesienne
wzory, takie jak kwiaty
i owoce na
spódnicach, narzutach
oraz chustach.
Popularna w tym
sezonie jest też kratka
na przeróżnych 
koszulach,
płaszczach, czy
spodniach. Skórzane

kurtki nie muszą być
tylko czarne lub
brązowe. W tyz liści,
aż po przeróżne
odcienie niebieskiego.
Przejdźmal. Teraz
trrzy, więc nie
zapomnijcie się
śmiać, bawić i
korzystać z życia.
Natalia Gozłowska

Kalendarzowa jesień
dawno już się zaczęła.
Pogoda raz nas
rozpieszcza, serwując
temperatury do 16°, a
innym razem przynosi
deszcz wiatr i zimno.
Zanim na dobre
wprowadzicie do
swojej garderoby
grube swetry i kalosze
przeczytajcie ten
artykuł. Na początek
pytanie: jak modnie
wyglądać pochmurną
jesienią? Drogie
Czytelniczki, przede
wszystkim postawcie
na jesienne wzory,
takie jak kwiaty i
owoce. Świetnie
wyglądają na chustach
i narzutach. Popularna
w tym sezonie, jako
dodatek,  jest także
kratka na przeróżnych 
koszulach, płaszczach
i spodniach. Skórzane

kurtki nie muszą być
tylko czarne lub
brązowe. W tym
sezonie na topie są
kolorowe skóry:
niebieskie, zielone i
fioletowe. Dzięki takiej
kurtce każda, nawet
najprostsza stylizacja,
nabierze smaku. Jeżeli
chodzi o buty, to w tym
sezonie najmodniejsze
są botki i kozaki. Nie
może zabraknąć futra
(oczywiście
ekologicznych
imitacji!) w postaci
dodatków na
torebkach,
kamizelkach i
czapkach. Jeżeli
chodzi  o kolory, to
przede wszystkim
króluje mroczna czerń,
przez brąz liści, aż po
przeróżne odcienie
niebieskiego.
Przejdźmy

do chłopaków – o nich
przecież też nie
można zapomnieć.
Chłopcy najlepiej będą 
prezentować się  w
ciepłej kurtce, najlepiej
czarnej lub granatowej.
Całości  dopełni
modny szal. Teraz
trochę o butach, w tym
sezonie najmodniejsze
są tzw. „timberlandy”.
Pamiętajcie jednak, że
najlepiej wygląda się z
uśmiechem na twarzy,
więc nie zapomnijcie o
uśmiechu :) i bawcie
się modą.

Natalia Gozłowska

Mateusz Biedka

Natalia Gozłowska
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Wicher wieje, deszcz zacina,
Jesień, jesień już!

Jesień jest piękną i zaskakującą porą
roku. Tego samego ranka jest mgła, za
chwilę pada deszcz, a za moment
świeci słońce. Jesienny krajobraz jest
bardzo ładny, wszędzie są piękne i
kolorowe liście. Jednak są też smutne
oznaki jesieni, takie jak zimno i szybko
zapadające  ciemności. Jesień ma różne
twarze, które można w ciekawy sposób
utrwalić na rolce aparatu. 

Ten wspólny fotoreportaż jest dziełem
mojego autorstwa oraz naszych
nauczycielek P. Joanny Świebody 
i P. Iwony Grzywaczewskiej. 

Julia Turbiarz
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