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Witajcie. Zapraszamy do
zapoznania się z nową odsłoną
znanej Wam gazetki "Czwórka"

"Nauka jest jak
niezmierne morze..."

Nasza redakcja
składa się z
uczniów z klasy
VII A, VII C oraz
VI C.
Zapraszamy
wszystkich
chętnych do
współpracy!

WSZYSTKIEGO       
NAJLEPSZEGO

Redakcja "Czwórki"

Redakcja
"Czwórki" c.d.

Z okazji Dnia
Edukacji
Narodowej
naszym Drogim
Nauczycielom oraz
Wszystkim
Pracownikom
Szkoły
Podstawowej nr 4
im. Stefana
Żeromskiego
życzymy samych
sukcesów,
zadowolenia z nas
- uczniów oraz
optymizmu,

wspaniałych
pomysłów, a także
satysfakcji
z wykonywanej
pracy.
WSZYSTKIEGO
NAJLEPSZEGO

Wdzięczni za cały
trud wychowania  -
Uczniowie 

"Czwórka" to
gazetka szkolna
w której znajdziecie
ciekawe artykuły,
wywiady,
aktualności z życia
szkoły, komiks,
Waszą
twórczość...i wiele,
wiele więcej.
Poruszamy sprawy,
które Was dotyczą.
Zapraszamy do
czytania!!! 
Miłej lektury!

W tym numerze: 

Co nam daje
edukacja/ szkoła?
i za co lubimy
naszych
nauczycieli? - s. 2

Czym jest dla nas
edukacja? - s. 3

Aktualności z życia
szkoły - s. 4-5

Przewodnicy po
naszym życiu - s. 6

Jesienne wędrówki
po parku - s. 7

Komiks - s. 8

*

*

*

*



www.nowiny24.plNowiny | Numer 1 10/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLCzwórka

               CO NAM DAJE EDUKACJA/SZKOŁA?
Zadajemy to pytanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Edukacja w
życiu młodych
ludzi odgrywa
bardzo ważną
rolę. Dzięki
niej umiemy
poradzić sobie
z różnymi
problemami-
nawet tymi
najprostszymi.

Postanowiliśmy
zastanowić się
do czego
potrzebna jest
nam nauka
poszczególnych
przedmiotów.

Zacznijmy od
królowej nauk –
matematyki – z
wykorzystaniem
znajomości
matematyki
możemy
obliczyć, czy
nam wystarczy
pieniędzy na
zakupy, lub,
czy wystarczy
nam pieniędzy
na
najważniejsze
przelewy. Z
kolei język
polski pomaga

nam nie zrobić
z siebie
pośmiewiska w
Internecie, bo
przecież
doskonale
znamy
ortografię i
interpunkcję.
Przyroda
pomoże nam w
np. rozpoznaniu
borowika od
muchomora i
dlatego się nie
zatrujemy, tylko
zjemy pyszne
danie.
Znajomość
języka
angielskiego i
niemieckiego
przyda się
podczas
wyjazdu za
granicę, aby
porozumieć się
z
obcokrajowcami.
Natomiast
religia pomaga
nam pogłębiać
naszą wiarę.
Wychowanie
fizyczne jest
przydatne nie
tylko teraz,
byśmy na co

dzień byli
sprawni, ale też
np. w dorosłym
życiu, gdy
będziemy
chcieli
wystartować w
charytatywnym
biegu.
Zauważamy,
że w
dzisiejszych
czasach
informatyka jest
bardzo
potrzebna do
codziennego
życia, bo teraz
znajomość
obsługi
komputera to
podstawa, a
jeszcze
kilkanaście lat
temu nie był to
tak bardzo
potrzebny
przedmiot.
Każde
państwo, ma
swoją historię i
warto byłoby
znać historię
swojego
państwa, bo
„historia jest
nauczycielką
życia”.

Tak więc,
odpowiadając
na pytanie,
które jest
tytułem
naszego
artykułu,
nasza
odpowiedź
jest
jednoznaczna,
a brzmi ona:
edukacja daje
nam
podstawy, by
być w
przyszłości
nie tylko
mądrym,
znającym
wiele różnych
dziedzin
wiedzy
człowiekiem,
ale też by być
świadomym
obywatelem i
patriotą.

Magdalena
Fornas
Mateusz
Socha
`
ZA CO
PODZIWIAMY
NASZYCH
BELFRÓW?
C.D.

Cenimy
nauczycieli za
to, że uczą nas
nowych rzeczy,
są cierpliwi
rozumieją nas i
pomagają w
trudnych
chwilach, i
wtedy, gdy
czegoś
zapomnimy. 

Dziewczyny
z 5 c

Lubię panią ze
świetlicy za to,
że jest miła. 

Dominika
Socha z III e

Zebrała
Oliwia
Mossoczy

Za co
lubimy i
podziwiamy
naszych
belfrów?
To pytanie 
zadałam
uczniom
naszej
szkoły. Oto
odpowiedzi:
Potrafią
zaciekawić
nas swoją
wiedzą.
Maks
Jabłoński z
6 b

Nauczycieli
doceniam
za to, że są
mili. Jakub

Zebrała
Oliwia
Mossoczy



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 1 10/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Czwórka

Co najbardziej lubisz robić na wf-ie?

  Nie będę ukrywał, że wychowanie fizyczne to mój
ulubiony przedmiot. Bardzo żałuję, że mamy go tylko
dwa razy w tygodniu. Gdyby zależało to ode mnie, to
zajęcia na pewno byłyby codziennie.

  Spośród tak wielu dyscyplin sportowych, najbardziej
lubię piłkę nożną. Gdy gram w piłkę, czuję się
szczęśliwy.  W przyszłości chcę zostać piłkarzem.
Wiem, że przede mną jeszcze wiele ciężkiej pracy, ale
nie poddaję się. 

Moja mama mówi, że cierpliwość i trening czynią
mistrza. Poza tym, moi koledzy z klasy również
bardzo lubią, gdy na zajęciach króluje piłka nożna, bo
wszyscy są wówczas w świetnych nastrojach. Na
zajęciach wf-u bardzo lubię biegać na czas, siatkówkę
oraz mimo że nie jestem bardzo wysoki, koszykówkę.
Z niecierpliwością czekam, aż rozpoczniemy naukę
pływania. Oprócz tego, że możemy nauczyć się
dobrze pływać, to również świetnie się bawimy. 

Nasz nauczyciel zawsze zapewnia nam dużo
ciekawych zajęć, dzięki którym rozwijamy nasze
umiejętności i ciągle uczymy się czegoś nowego. 

Aleksander Wojtuś VI c

  Ciągle
pytamy -
czym jest
dla nas
edukacja?
 
Jest bardzo
ważnym
czynnikiem
naszego
życia.
Dzięki niej
lepiej
poznajemy
siebie i
nasze
otoczenie,
nauczyliśmy
się za jej
pomocą
pisać,
czytać, po
prostu -
wiedzieć
więcej...

O szkole
i edukacji

  Każdy z nas
chodzi do
szkoły. Jedni
robią to chętnie,
inni trochę
mniej.

Dzieją się tu
przeróżne
wydarzenia, nie
tylko ciekawe
lekcje. 

Uczestniczymy
w różnych
apelach, ale
także w
dyskotekach
i akcjach
charytatywnych.
W Szkole
poznajemy
różnych ludzi,
zaczynamy
zawierać nowe
przyjaźnie,
czasem na całe
życie. Rodzą

się pierwsze
nasze kontakty
międzyludzkie.
  

Podsumowując,
dla każdego
szkoła jest
czymś innym
…, a
 edukacja jest
jedną 
z kluczowych
rzeczy
w naszym
życiu.

Artykuł
przygotowali:
Eliza Sękiewicz
Sebastian
Bator

*

      Czym jest dla nas edukacja? Naszych przemyśleń
         z okazji Dnia Edukacji Narodowej ciąg dalszy...

*
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   UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU         
SZKOLNEGO I OTWARCIE SALI KOMPUTEROWEJ

4 września
została otwarta
nowoczesna
pracownia
komputerowa

Tym razem to 4 września był
pierwszym dniem, w którym spotkała

się cała społeczność szkolna już
w ośmioklasowej Szkole

Podstawowej nr 4

Część oficjalną
uświetniła
dodatkowo
wizyta Pana
Wiceburmistrza
dr
DariuszaTracza.
Pani Dyrektor
Filomena
Górecka –
Bedla powitała
wszystkich
zebranych,
przypominając
m. in. słowa
Bolesława

Prusa, że to
„praca rozumna
i wytrwała, która
nie myśli o
zbieraniu
owoców tydzień
po zasiewie,
przebija góry".
Natomiast nasz
gość, Pan
Dariusz Tracz,
odczytał list
Burmistrza
Miasta
Jarosławia.

Otwarcia nowej
sali
komputerowej w
naszej szkole  -
w obecności
dyrekcji,
nauczycieli,
przedstawicieli
uczniów i
rodziców -
dokonał Pan
Wiceburmistrz
dr Dariusz
Tracz.
Teraz
informatyka

jeszcze
bardziej nas
interesuje i
cieszy...,
ponieważ mamy
lepsze warunki
do naszego
rozwoju i
poznawania
najnowszych
technologii
informacyjnych.
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Dyskoteka na
Dzień Chłopaka

Nowy Samorząd
Uczniowski

Zabawa była
bardzo udana!!!

W czwartek
28.09
społeczność
szkolna bawiła
się w
tanecznych
rytmach na
pierwszej 
dyskotece
w tym roku
szkolnym.

*

*
Przewodnicząca:

ELIZA
SĘKIEWICZ
(zdjęcie obok)
Nazywam się
Eliza. Interesuję
się zwierzętami
- mam kota - 
oraz muzyką

- uczęszczam
do szkoły
muzycznej.
Bardzo lubię też
śpiew, języki
obce oraz
sporty zimowe.
<br>

W tym
numerze
chcemy Wam
przedstawić
dwie osoby
z Samorządu
Uczniowskiego. 
Są to

przewodnicząca
i zastępca:
Weronika
Drozd (zdjęcie
poniżej)
Mam na imię
Weronika.
Interesuję

się muzyką
oraz tańcem
nowoczesnym
i towarzyskim.
Chodzę z Elizą
do szkoły
muzycznej.
(W kolejnym

poznacie
następnych
uczniów  z SU)

Cześć, z tej strony Sebastian Bator- dziś opowiem Wam
o zainteresowaniach uczniów naszej szkoły. Zapytałem moją redakcyjną
koleżankę Julię Sieńko (z którą przeprowadzałem dalsze
wywiady),kolegę z klasy - Jakuba Chodania, Kingę Jamrozik, Michała
Pajdę iTyberiusza Bojarskiego.
-Co lubisz robić po lekcjach?
-Głównie to ćwiczę karate; po lekcjach uczęszczam na basen; po lekcjach
idę do szkoły muzycznej, gdzie gram na skrzypcach i na fortepianie;
interesuję się piłką nożną; gram na Xboxie i uczęszczam na bagmintona.
-Od jak dawna uprawiasz ten sport?
-Od około 5 lat; od 3 lat: od 8 lat; od 4 lat; od miesiąca.
-Czy lubisz się tym zajmować, jeśli tak to powiedz dlaczego?
-Kocham ten sport, ponieważ mogę wyładować złe emocje; lubię się tym
zajmować, bo pływanie rozwija moje zainteresowania; ponieważ to moja
pasja; ponieważ kocham pracę zespołową; bo to dla mnie coś nowego.

Cześć, z tej strony Sebastian Bator  -
dziś opowiem Wam o hobby uczniów
naszej szkoły.  Jakub Chodań i
Tyberiusz Bojarski odpowiadają:
-Co lubisz robić po lekcjach?
- chodzę na basen, gram na Xboxie
i w badmintona.
-Od jak dawna uprawiasz ten sport?
-od około 3 lat, od miesiąca.
-Czemu to lubisz?bo bardzo się tym
interesuję, bo to coś nowego.

HUMOR
SZKOLNY
Nauczyciel
sprawdza
zadanie
domowe...
- Otwórzcie
zeszyty...
Jagoda, kiedy
odrabiasz
lekcje?

- Po obiedzie.
- To czemu tej
pracy domowej
nie odrobiłaś?
- Bo jestem na
diecie. 
Wyszukał -
Arkadiusz Kluz
(źródło - www.
dowcipy24.pl)

*

*

*

*
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                 PRZEWODNICY PO NASZYM ŻYCIU

Lektury szkolne są przewodnikami po życiu - polecam czytanie - Emilia Sało

 
Od klasy
pierwszej
czytaliście
wiele
książek
różnych
autorów.
Wiecie, że
każda z
nich
poruszała
inne tematy.
 
Niektórzy
z Was na
pewno
zadawali
sobie
pytanie:
„W czym
nam
pomagają
lektury
szkolne?”

W tym artykule 
chciałabym
odpowiedzieć
na to pytanie.
Uważam, że
lektury mogą
być dla nas
przewodnikami
po życiu.
Świadczą o
tym różne
cytaty.
Wybrałam kilka
z książki pt.
„Chłopcy
z Placu Broni” –
„Czym
właściwie jest
życie, w którym
smutki i radości
tak dziwnie
splatają się w
jeden wspólny
los”, „Walczyć
i zwyciężać
można tylko
wtedy, jeśli
panuje zgoda”.

  Podane
przeze mnie
cytaty
wskazują na to,
że w wielu
chwilach
naszego życia
lektury szkolne
mogą być dla
nas jak
przewodniki.
Książki uczą
nas, upominają
i często
prowadzą nas
przez życie.
Według mnie
najbardziej
pomagają
ludziom książki
poruszające
tematy
dotyczące
życia
codziennego.
Ja lubię czytać
książki
dotyczące
dzieci

i młodzieży.  Po
przeczytaniu
tych opowieści
zauważam, że
w życiu często
zdarzają się
chwile, gdy
swoją postawą
mogę
naśladować
moich
ulubionych
bohaterów
lektur
szkolnych.
Każdemu z
Was życzę
tego, abyście w
czasie czytania
lektur umieli
łatwo
zrozumieć
płynące z nich
nauki. Im
więcej książek
przeczytacie,
tym łatwiej
będzie wam to
przychodziło.

  Ja bardzo
dużo
nauczyłam się
z lektury
„Chłopców
z Placu Broni”,
którą już
czytaliście lub
poznacie
w najbliższym
czasie. Jest
w niej opisane
życie młodych
chłopaków,
którzy
przeżywali
wiele
szczęśliwych
chwil, ale
musieli się
także zmierzyć
z różnymi
trudnościami.
Przeżywali
smutek i
radość – tak jak
my.
Uczyli się
porozumiewania

dla osiągnięcia
wspólnego celu
- podobnie do
nas.
Po
przeczytaniu
lektur możemy
oceniać
postępowanie
bohaterów,
szukać
podobieństwa
do naszych
spraw
i zmieniać
swoje życie na
lepsze.

Emilia Sało

*
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JESIENNE WĘDRÓWKI PO PARKU, CZYLI ZOBACZ
COŚ  NIEZWYKŁEGO W CODZIENNOŚCI...

Mój sen
Wstałem
wcześnie
rano.
Szedłem
przez
ponury
park.
Włączyłem
pokemony.
Były takie
słabe, że
nie chciało
mi się ich
łapać. Gdy
trafił mi się
dobry
pokemon,
deszcz zalał
mi telefon
i nie
mogłem go
złapać.  
Nagle 
przypo-
-mniałem
sobie, że
muszę iść
do szkoły.
Miałem 3
minuty na
dojście.

*

Gdy
stwierdziłem,
że nie pójdę, bo
wolę wrócić do
domu i zagrać
w jakąś grę, 
jakiś kilometr
ode mnie
uderzył  piorun,
ale
zignorowałem
ten znak. A
potem - jak
wracałem do
domu, zamiast
pójść do szkoły
-pogoda nagle
się zmieniła -
jakby chciała
mnie
"nagrodzić" za
mój genialny
pomysł... Ptaki
śpiewały,
zrobiło się
cieplej i nagle
ten sam ponury
park jakby się
odmienił...
Zacząłem
wymyślać
kolejne

pomysły, a
pogoda
jakby mi
wtórowała -
albo świeciło
słonce, albo
padał deszcz.
Następnego
dnia, gdy
poszedłem do
szkoły,
dostałem
punkty ujemne
za wagary.
Pamiętajcie -
nigdy nie
chodźcie na
wagary, nawet
jeśli pogoda
powie, że to
genialny
pomysł.
(Dobrze, że to
był tylko sen...)
Miłosz Kopek

JESIENNY
PARK
Wchodzę do
parku.
Miedziana
furtka lekko

skrzypi po jej
uchyleniu.
Stąpam po
wilgotnej ziemi
pokrytej szaro-
rudymi
liśćmi.Nad
moją głową
unosi się mgła.
Korony drzew
są pozbawione
połowy liści.
Chłód ogarnia
moje ciało, więc
wkładam ręce
do kieszeni.
Skręcam w
malutką alejkę,
potykając się
o konar
wielkiego
dębu.Jest
jeszcze
ciemno, latarnia
delikatnie się
tli...Przede
mną  przebiega
rude
stworzonko,
pewnie
wiewiórka.
Kieruję

się ścieżką w
kierunku
wyjścia, ale na
chwilę
siadam na
zimnej ławce
 i myśli kłębią
się w mojej
głowie. Po
chwili wstaję.
Spoglądam
kątem oka na
telefon - "mam
jeszcze czas" -
mówię do
siebie i wracam
do obserwacji
parku.Na trawie
pokrytej rosą
odpoczywają
kasztany i kilka
kolorowych
liści.
Na niebie
zaczyna
przedzierać się
słońce, które
i tak słabo już
grzeje.Zaczyna
wiać lekki,lecz
chłodny wiatr,
więc

przyspieszam
kroku, by jak
najszybciej
znaleźć się
w szkole.Park
o tej porze roku
wygląda
pięknie.
Szybkim
ruchem
pociągam za 
klamkę od 
furtki
i pozostawiam
w tyle to
cudowne
miejsce.
Eliza
Sękiewicz

*
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