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W piątek 17 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyło się
Uroczyste Pasowanie na Ucznia Klasy I.
Na ceremonię przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta
Lędziny pani Krystyna Wróbel, Dyrekcja i Grono
Pedagogiczne SP 4, Rodzice pierwszoklasistów oraz
Uczniowie klas trzecich. Do tej uroczystości pierwszaki ze
szkoły podstawowej razem z wych. D. Karkoszką
przygotowywali się od pierwszych dni września.
Zaprezentowali program artystyczny: wiersze, piosenki,
taniec. Uczniowie klasy I zostali uroczyście pasowani przez
panią Burmistrz, otrzymali dyplomy, legitymacje szkolne oraz
okolicznościowe prezenty. Uroczystość została zakończona
poczęstunkiem dla zaproszonych gości i uczniów. Naszym
najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów i radości
ze zdobywanej wiedzy.
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14. listopada w ramach projektu edukacyjnego
„Deutsche Bräuche zum St. Martinstag in Lendzin”
obchodziliśmy kolejny już raz dzień św. Marcina.
Organizatorem uroczystości byłoTowarzystwo
Społeczno - Kulturalne Niemców woj. śląskiego 
na czele z prezesem Oddziału DFK Tychy panem
Oskarem Mandla. Fundatorem nagród za konkursy
zorganizowane podczas realizacji projektu był Konsulat
Generalny Niemiec we Wrocławiu i w Opolu.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich
współorganizatorów imprezy, przede wszystkim dla
Państwa Ścierskich, Państwa Rudnickich, Pani Socha
i Pana Mrowca.
koordynator projektu: Lucyna Patałąg
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                               O święty Marcinie
 
O święty Marcinie wiersz ułożyć trzeba, w głowie
pustka – o wysokie nieba. Długo nic o Tobie nie
wiedziałem, dopiero w szkole o święcie Twoim
usłyszałem. Żywot Twój przeczytałem i dużo się
dowiedziałem. Byłeś biedakiem i wojakiem, Bogu
wierny byłeś i zaszczytu dostąpiłeś. Chociaż diabeł
Cię kusił, pokonałeś go do niczego Cię nie zmusił. Za
to, że dobre miałeś serce, piszę dla Ciebie list w
podzięce. Święty Marcin jedzie na koniu białym.
Spotyka w bramie żebraka ze zmarzniętym ciałem.
Ściąga płaszcz swój jedyny, by ochronić biednego od
zimy. 

Tradycją na świętego Marcina jest spożywanie gęsiny 
i wina. Dzieci lampiony zaświecają i w pochód za
świętym ruszają. Lampiony świecą jak ogniki, dzieci
cieszą się na pyszne rogaliki.Dobrze święty Marcinie,
że jesteś z nami, bo świetnie się bawimy 
i o Tobie pamiętamy. Święty Marcinie, święty
Marcinie bądź ze mną w każdym dniu     
 i każdej godzinie.
                                         Dawid Grzybek

Św. Marcin - 
człowiek, który dobrocią
przewyższał innych ludzi!
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Nasze osiągnięcia

. .

. .

KONKURS NA
ZAKŁADKĘ
Dnia
11.12.2017
dwie
uczennice
naszej szkoły
(Maja
Rogowska kl
VII oraz
Weronika
Młoczek kl III
gim) miały
przyjemność
uczestniczyć
w rozdaniu

nagród za
konkurs
plastyczny pt.
„Niech radość
nigdy nie minie
– stop
przemocy w
rodzinie”
zorganizowanym
przez Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Lędzinach,
Zespół
Interdyscyplinarny

w Lędzinach
oraz Gminną
Komisję
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Lędzinach.
Dziewczyny
uzyskały
wyróżnienia za
swoje prace.
Gratulujemy!

GODOMY 
PO NASZYMU

R.Rudnicki,
W.Młoczek,
K.Sobota,Z.Kolny,
B.Myalski
O.Jędrzejaszek
uczestniczyli
 w konkursie
recytatorskim
 w gwarze
śląskiej.
Prezentowane
teksty były
autorstwa
Alojzego
Lysko.

Wszyscy
uczestnicy
mieli
możliwość
zaprezentowa-
nia  swoich
umiejętności
przed komisją,
której
przewodniczyła
Pani dr Łucja
Staniczek.
Poziom
prezentacji
 był bardzo
wyrównany, 

a atmosfera
 i życzliwość 
komisji oraz
widowni
rekompensowa-
ły  brak
osiągnięć.
 W tym
miejscu
gratulujemy
Oliwce zajęcia
II miejsca, 
a Rafałowi
wyróżnienia
otrzymanego
 z rąk autora.
Wszystki
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IV Olimpiada Pierwszaka
 Dnia 23 listopada w naszej szkole odbyła się IV Olimpiada Pierwszaka, a jej tematem
były ,,Świąteczne porządki". Na zawody przyjechali uczniowie pierwszych klas
podstawowych w Lędzinach wraz z opiekunami. Zaproszono na igrzyska także panią
burmistrz, która wręczała później zasłużone nagrody zwycięzcom. Pierwszaki brali
udział w różnych ciekawych konkurencjach m.in odkurzanie kurzów lub trzepanie
dywanów. W czasie przerwy dzieci podekscytowane zajadały kanapki czekając na
upragnione wyniki. Okazało się, że każda drużyna dostała zasłużone 1 miejsce, a mali
uczestnicy dostali medale na pamiątkę tego starcia. Cała drużyna dostała także
puchar. Po rozdaniu nagród wszyscy zgromadzeni stanęli do wspólnego
pamiątkowego zdjęcia. Organizatorami całej olimpiady byli nauczyciele: Katarzyna
Cetnar oraz Damian Parusel.

Andżelika Stolarczyk
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      Polskie Towarzystwo 
 Turystyczno Krajoznawcze
        w naszej szkole

       Spotkanie z panem
           Alojzym Lysko

Prezes PTTK KWK Ziemowit -
Andrzej Gierlata przyjechał do
naszej szkoły w celu pokazania 
ciekawego,aktywnego sposobu 
na spędzanie wolnego czasu.
Film promocyjny zachęcił na pewno
niektórych uczniów do brania
udziału w rajdach,
zlotach, wycieczkach
górskich.Spotkanie zorganizował
pan Michał Majda

   KARNAWAŁ

24 stycznia w naszej szkole odbyła
się dyskoteka karnawałowa.
Uczestnicy solidnie przygotowali
się do dyskoteki przynosząc różne
tematyczne gadżety, oraz
przebierając się w bajkowe
postacie. Na uczniów czekała już
pięknie wystrojona sala
gimnastyczna, w której mogli się
bawić. Organizatorzy dyskoteki
przygotowali również różne zabawy
takie jak „Krzesełka” czy
„Rodzina”.Każdy kto uczestniczył
 w nietypowej zabawie
karnawałowej był bardzo
zadowolony z imprezy.
Uczennica czwartej klasy
powiedziała „Dyskoteka była super
i mam nadzieję, że będą następne”.
Przed samorządem szkolnym
kolejne wyzwania. Czekamy na
następne spotkania.
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