
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 4
Wł. Broniewskiego 5
63-900, Rawicz

Numer 1 10/16

Nasza ekipa - młodzi dziennikarze

Jacek

Kasia

Ola

Michalina

JonaszAnia

Karolina

Mikołaj Wiktoria

JN

KN

ON

ML

JJAS

KS

MF WM



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 1 10/2016 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLŻycie Czwórki

ss

Nasza szkoła Dzień Chłopaka

 Dla wszystkich nauczycieli życzenia te składają
redaktorzy Życia Czwórki.

Wszyscy nasi kochani Nauczyciele, dla swoich
uczniów cierpliwości mają wiele. 
Za naukę, za trud jaki jest wkładany przeogromny
bukiet życzeń składamy.
Życzenia szczere, prawdziwe z uczniowskich serc
płynące jak świeże kwiaty pachnące, kwitnące na
polskiej łące.

UWAGA!
Ruszamy z wydaniem nowej gazetki "Życie czwórki''.
Będzie to dwumiesięcznik, znajdą się tu artykuły
przeznaczone dla młodzieży takie jak:

informacje o konkursach,
ciekawostki, słówka z j.angielskiego,
poezja i literatura,
fakty sportowe,
wywiady z nauczycielami,
informacje i ciekawostki z różnych dziedzin,
i nie tylko!!!!

Nie mogliśmy również zapomnieć o tych
najmłodszych, dlatego też mamy dla nich:

klub malucha - będą tam  np. kolorowanki.
Jeżeli chcecie nałykać się odlotowych faktów...

Bądźcie czujni... Zapraszamy...
Ekipa rewelacyjnej czwórki

Ola Nowak

Nasza przygoda z
dziennikarstwem.

Rozwój, zabawa, pasja...

Szkoła z lotu ptaka

Dzień Chłopaka
Po miesiącu zmagań z nowym rokiem szkolnym
przyszedł wreszcie upragniony czas świętowania. 
Okazja nie byle jaka, wszak to 30 września - Dzień
Chłopca!
Z tej okazji członkinie Rady Samorządu
Uczniowskiego wraz z koleżankami przygotowali
naszym jedynym i niepowtarzalnym Panom miłą
niespodziankę. Przez kilka tygodni niczym pracowite
mróweczki  własnoręcznie tworzyły upominki, by  
móc je wręczyć uczniom naszej szkoły. Zarówno
podczas tworzenia krawatów (bo właśnie takie w
podarku otrzymali chłopcy), jak i w trakcie ich
rozdawania, było bardzo wesoło. 

Katarzyna Niwczyk

Dzień Chłopaka
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Dyskoteka z okazji Dnia
Chłopaka

Szlifuj Swój Angielski

Dyskoteka

Cześć - Hello.
Jak się masz? - How are you?
Hej. - Hi.
Dzień dobry.(rano)- Good morning.

Dzień dobry (po południu). - Good afternoon.
Dobry wieczór. - Good evening.
Pa. - Bye.
Do widzenia. - Goodbye.
Do zobaczenia. - See you.
Dobranoc. - Goodnight.
Co tam? - What's up?
U mnie dobrze. - I'm fine.
Proszę (prośba). - Please.
Świetny pomysł! - Great idea!
A ty? - What about you?
Nie ma sprawy. - No problem.
Pewnie. - Sure.
Nie wiem. - I don't know.
Nie mam pojęcia. - I have no idea.
Słucham? - Pardon?
Gratuluję! - Congratulations!
Nic nie szkodzi. - Never mind.
Pospiesz się. - Hurry up.
Powodzenia. - Good luck.
Nawzajem. - Same to you.
Nie ma za co. - Not at all.
Miłego dnia. - Have a nice day.
Ja wiem. - I know.
Ja nie wiem. - I don't know.
Dziękuję. - Thank you.
Lubię Cię! - I like you!
Proszę bardzo! (przy podawaniu czegoś) - Here you
are.

Jacek Nadrowski

Nasi uczniowie lubią się bawić, dlatego też z inicjatywy
Samorządu Uczniowskiego rozpoczęliśmy cykl
comiesięcznych dyskotek szkolnych. Pierwsza z nich
odbyła się w piątek 7 października i była zwieńczeniem
obchodów Dnia Chłopca. W imprezie uczestniczyło
spore grono uczniów klas 4-6 zabawiane przez
chłopców z klas 6a i 6b. Urozmaicali oni zabawę
rytmiczną muzyką i licznymi konkursami. Nad
bezpieczeństwem uczestników czuwali nasi
niezawodni nauczyciele: p. Wiesława Pospiech, p.
Dariusz Błoniewski, p. Katarzyna Poprawska, p. Artur
Poprawski i p. Katarzyna Niwczyk. Serdecznie im
dziękujemy za poświęcony czas i energię. Z
pewnością miła zabawa pozostanie na długo w pamięci
naszych uczniów! 
Kto nie był - niech żałuje i przybiegnie czym
prędzej na kolejną dyskotekę, która na szczęście
już niebawem, bo pod koniec października.

Katarzyna Niwczyk

Dyskoteka
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 Klub Malucha
Pokoloruj Masze!
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Programowanie jako
język przyszłości

Scratch

Anita Włodarczyk zdobyła złoty medal w rzucie
młotem   podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de
Janeiro. Mało tego! W swojej trzeciej finałowej próbie
(82,29 m) poprawiła należący do niej rekord świata
(81,08 m).
Polka była bliska poprawienia tego wyniku w piątej
kolejce – młot poszybował na odległość 81,79 m.
W finale wystąpiła druga z reprezentantek Polski,
Joanna Fiodorow, która ukończyła zawody na 9.
pozycji, z wynikiem 69,87 m. 
Srebrny medal zdobyła Chinka Wenxiu Zhang, jej
wynik to 76,75 m, brązową medalistką została Brytyjka
Sophie Hitchon, która w ostatniej kolejce uzyskała
 wynik 74,54 m. 
To piąty polski medal zdobyty w Rio de Janeiro.
Wcześniej złoto wywalczyły wioślarki Magdalena
Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj w dwójce
podwójnej, brąz ich koleżanki: Monika Ciaciuch,
Agnieszka Kobus, Maria Springwald i Joanna  
Leszczyńska w czwórce podwójnej oraz w wyścigu ze
startu wspólnego kolarz Rafał Majka, a w sobotę
wicemistrzem olimpijskim został dyskobol Piotr
Małachowski.
Anita Włodarczyk została pierwszą kobietą w historii,
która wygrała konkurs rzutu młotem podczas Igrzysk
Olimpijskich z lepszym wynikiem niż triumfator wśród
mężczyzn.

Michalina Leciejewska

Anita Włodarczyk -
mistrzyni naszą

absolwentką

Języki programistyczne nie są już domeną
informatyków, a narzędziem, które pozwala uczniom
rozwijać myślenie kreatywne, doskonalić umiejętności
analityczne, nadążać za postępem techniki i z owoców
tego postępu świadomie korzystać. Programowanie
stało się – obok języka ojczystego i jednego języka
obcego – trzecim językiem, który każdy człowiek
powinien znać, choć na podstawowym poziomie, by
rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim
zmiany.
Scratch to bardzo fajny program do tworzenia różnych
historyjek z żółtym kotem w roli głównej Program jest
od lat 7 do lat 99+. Aby programować w tym języku
wystarczy wejść na stronę www.sctarch.mit.edu i
kliknąć na WYPRÓBUJ. Warto także wspomnieć o
aplikacji na systemy mobilne android o nazwie Scratch
Junior, która jest dostępna już od przedszkola do lat 6. 
Na lekcjach zajęć komputerowych w naszej szkole z
pewnością dowiecie się jak poprawnie korzystać z
tego bardzo fajnego programu.                                        
     

Mikołaj Fengler

Scratch
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Gwiazda numeru

Dzień dobry. Nazywam się Jonasz Jóska. Czy
mógłbym z Panem przeprowadzić wywiad? Ależ
oczywiście będzie mi bardzo przyjemnie .

Dzisiejszą gwiazdą numeru będzie Pan Dariusz
Błoniewski - nauczyciel.

1.Jaka jest Pana ulubiona dyscyplina sportowa, jakie
sporty Pan uprawia?
Moją ulubiona dyscypliną sportową jest siatkówka,
kocham ten sport i uprawiam go dwa razy w
tygodniu.

2.Co Pana skłoniło do studiowania wychowania
fizycznego?
Skłoniło mnie zamiłowanie do aktywności
ruchowej.

3.Co najbardziej lubi Pan w swojej pracy?Najbardziej
w swojej pracy lubię uśmiech dziecka.

4.Czy uczył Pan Anitę Włodarczyk lub Michała
Chudego? 
Osobiście ich nie uczyłem, ale pamiętam ich
doskonale ze szkoły.

5.Co jest Pana pasją poza sportem ?
Moją drugą pasją jest czytanie i języki obce.

6.Gdyby miał Pan drugi raz wybierać to czy zmieniłby
Pan swój zawód?
Nie. Zdecydowanie nie!

7.Czy pamięta Pan jakieś miłe wspomnienia z Pana
szkoły?
Generalnie wszystko wspominam mile z mojej
szkoły.

8.Jakie było Pana największe osiągnięcie sportowe?
Moje największe osiągnięcie to Wielkopolskie
Mistrzostwa Siatkówki Nauczycieli.

9.Od ilu lat pracuje Pan w naszej szkole?
Pracuję w naszej szkole od około 30 lat.

10.Czy uczył Pan czegoś innego oprócz WF?
Tak, uczyłem również języka angielskiego.

11.Praca WF-isty jest trudna?
Praca WF-isty jest trudna, ale przyjemna.

Dziękuje za udzielenie wywiadu do zobaczenia!
Bardzo miło było z Panem porozmawiać.
Dziękuje bardzo i pozdrawiam wszystkich naszych
wspaniałych uczniów!

Jonasz Jóska

Festyn rodzinny
Dnia 17 września w naszej szkole odbył się festyn, na
który licznie przybyli uczniowie wraz ze swoimi
rodzicami. W „czwórce” tego dnia już od wczesnych
godzin porannych widać było ogromne poruszenie.
Wszyscy krzątali się tu i ówdzie, dekorując boisko,
przygotowując stoiska – tak, aby wszystko wyglądało
jak najlepiej.

JJ
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Festyn w Domu Kultury
w Rawiczu

Marek Ostrowski kilka tygodni temu uległ wypadkowi.
Podczas zabawy w wodzie ze swoimi dziećmi
nieszczęśliwie zanurkował. Wypadek spowodował
złamanie kręgosłupa na odcinku szyjnym i
czterokomórkowy paraliż ciała. Konieczna jest
rehabilitacja - długa i mozolna.
W akcję "Pomoc dla Marka Ostrowskiego"
zaangażowało się wiele osób. To lokalni
przedsiębiorcy, samorządowcy, osoby prywatne,
koledzy i koleżanki z pracy Marka, pszczelarze,
hotelarze, projektanci mody - Gosia Baczyńska i
Maciej Zień, a także Top Chef 2015 - Tomasz Purol
oraz juror Programu Master Chef Polska - Michel
Moran. Podczas festynu udało się zdobyć prawie 70
tys. złotych.

Michalina Leciejewska

Dzień Dobry mam na imię Jonasz Jóska czy mógłbym
z Panem przeprowadzić wywiad ?
Ależ oczywiście będzie mi bardzo przyjemnie .
1.Jaka jest Pana ulubiona dyscyplina sportowa,jakie
sporty Pan uprawia ?
Moją ulubiona dyscypliną sportową jest siatkówka ,
kocham ten sport i uprawiam go dwa razy w tygodniu.
2.Co Pana skłoniło do studiowania wychowania
fizycznego ?
Skłoniło mnie zamiłowanie do aktywności ruchowej.

SP4 też biega
W ramach akcji: „Cała Polska Biega – Rawicz też”
uczniowie naszej szkoły wzięli w niej bardzo liczny 
udział. Biegi podzielone zostały na kategorie wiekowe.
Klasy I-III dziewczynki i chłopcy oraz IV-IV
dziewczyny i chłopacy.
Trzecie miejsce w kategorii klas I-III zajęła  Nina
Banaszczak.  Natomiast w kategorii klas IV-VI w
grupie dziewczyn  I miejsce Martyna Kajak, II miejsce
Karolina Lipczyńska, a wśród chłopaków I miejsce
Dawid Krakowski,a miejsce III Franciszek Garbaliński.
SP 4 było tak licznie reprezentowane, że w ramach
podziękowań otrzymaliśmy cały wór piłek, które będą
wykorzystane na lekcjach wychowania fizycznego i nie
tylko. Impreza bardzo się udała, o czym świadczyły
zadowolone miny uczestników. Oby więcej takich
inicjatyw. 
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Krzyżówka
Zachęcamy do rozwiązania krzyżówki. Nagroda główna: bon o wartości 5 zł do wykorzystania na zakupy w
naszym sklepiku szkolnym.
Kupon z hasłem można wrzucać do urny w sali nr 13 u p. Anny Salamońskiej od dnia 17.10.2016 r. do 03.11.2016
r. Losowanie odbędzie się 04.11.2016 r o godz. 9.45. 
Imię i nazwisko oraz klasa zwycięzcy zostanie wywieszone na gazetce obok sali nr 13.

Samorząd Uczniowski i redaktorzy

KUPON 1/SP4 HASŁO........................................
Imię i nazwisko ..................................................
Klasa ..................................
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