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Rozpoczynamy akcję na 100- lecie niepodległości:
BĄDŹMY DUMNI, ŻE JESTEŚMY POLAKAMI

21 lutego
obchodzi-
my DZIEŃ
JĘZYKA
OJCZY-
-STEGO!!!
Pamiętaj, 
że nasz
język jest
naszym
dziedzi-
-ctwem i
staraj się
zawsze
pięknie się
wysławiać

Jesteśmy
„młodymi
dziennikarzami’
– uczniami
Szkoły
Podstawowej
nr 4 w
Jarosławiu,
którzy w
ramach zajęć
z dziennikarstwa
„Dziennikarz
na start” chcą
przypomnieć -
w roku tak
ważnej dla
wszystkich
Polaków
rocznicy-o
najważniejszych
dla nas
wartościach.
Zapraszamy
do zapoznania
się z naszymi
gazetkami
tematycznymi
znajdującymi

się tuż przy
wejściu do
szkoły i przy
Bibliotece
Szkolnej)  oraz
z artykułami w
gazetce
szkolnej
(dwumiesięczniku)
Czwórka, w
której od tego
miesiąca będą
się pojawiać
nasze artykuły
związane z
SETNĄ
ROCZNICĄ
ODZYSKANIA
PRZEZ
POLSKĘ
NIEPODLE-
-GŁOŚCI
W tymn
numerze
chcemy
przypomnieć
Wam, jaką

wartość

ma dla nas
nasz język.

Emilia Sało:
Zbliża się 100
rocznica
odzyskania
niepodległości
przez Polskę,
dlatego w tym
roku nasz język
narodowy
powinien mieć
dla nas
większe
znaczenie!
Gdy jesteśmy
w innym kraju,
a posługujemy
się językiem
polskim
w miejscu
publicznym,
pokazujemy,że
jesteśmy
dumni z tego,
kim jesteśmy.
Arkadiusz
Kluz:

Posługując się
językiem
polskim, masz
pewność, że
potrafisz
świetnie władać
jednym
z najtrudniejszych
języków na
świecie.
Magda
Fornas:
Nieustannie
uczmy się
języka
ojczystego.
Nigdy nie
powiedzmy, że
znamy go na
sto procent, bo
zawsze znajdą
się słowa,
których
możemy
nie znać.
Poprawne
używanie
języka
polskiego,

to
podtrzymywanie
tradycji, której
zaborcy chcieli
nas pozbawić.
Mateusz
Socha:Dla
wielu Polaków
to, ze dobrze
posługują się
jednym z
najtrudniejszych
języków świata,
językiem
polskim,
powinno być
motywacją do
nauki języków
obcych.
Zuzanna
Pajda:
Nie bójmy się
mówić
w naszym
pięknym języku
i każdego dnia
doceniać ten
język!

* *
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NOWA RUBRYKA - NASZE SUKCESY
BĘDZIEMY W NIEJ PISAĆ O ZWYCIĘSTWACH
UCZNIÓW SP4 W RÓŻNYCH KONKURSACH 

Aktualności!!! Zbieramy  na
„Domek Babci”

Gratulacje
dla
wszystkich
zwycięzców

MIĘDZYSZKO-
-LNY
KONKURS
KOLĘD I
PASTORAŁEK

Zespół wokalny
z SP 4 zajął II
miejsce w
kategorii klas 4-
7

Natalia
Stachurska
zajęła I miejsce
w kategorii
solistek w 
Międzyszko-
-lnym
konkursie Kolęd
i Pastorałek!!!

*

*
  Uczniowie
klasy III g
uczestniczyli w
spotkaniu z
wolontariuszami
z Fundacji Pro
Spe
z Rzeszowa,
zajmującej się
pomocą ofiarom
wojny –
dzieciom
uchodźców z
Osetti
Południowej. 

Dowiedzieli się
wiele o Gruzji,
ale celem
spotkania była
chęć pomocy
innym.
Z uwagą słuchali
informacji o 
świetlicy
środowiskowej
zwanej
„ Domkiem
Babci ” 

W tej świetlicy
prowadzone są
zajęcia 
plastyczne,
muzyczne
i teatrzyk
kukiełkowy, czy
lekcje języka
gruzińskiego.
Świetlica jest dla
dzieci  ważnym
miejscem,
otrzymują tu
pomoc w nauce
i wsparcie,
którego
potrzebują.

Wspólnie z całą
społecznością
szkoły
trzecioklasiści
chcą zbierać
środki do
skarbonki
zwanej Świnką
Gruzinką i
przekazać je na
wyposażenie
„Domku Babci”
B. Łuc-Piela

*

*

*

*
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Emilia Sało porównała dla Was lekturę "W pustyni
 i w puszczy" z jej adaptacją filmową. Zachęcamy do
przeczytania 

Być może
zastana-
-wialiście
się kiedyś,
czy można
tak
przedstawić
akcję
powieści w
filmie, żeby
opowiedzieć
to, "co
pisarz miał
na myśli".

Mnie przyszło
to do głowy,
gdy
dowiedziałam
się na początku
nauki języka
polskiego w
klasie piątej, że
będziemy
omawiać
powieść
Henryka
Sienkiewicza
pt. ,, W pustyni i
w puszczy ‘’. 
Rok wcześniej
obejrzałam film
w reżyserii
Gavina Hooda.
Bardzo mi się
on podobał, bo
był kręcony w
oryginalnych
plenerach
Afryki, a
aktorzy dobrze
grali swe role.
  Pomyślałam
sobie, że skoro
widziałam film,
to czytanie
książki będzie
nudne, bo
przecież wiem,
jak potoczyły
się losy
bohaterów, nic
mnie już nie
zaskoczy ani
nie zaciekawi.
Okazało się
jednak, że
czytanie
książki nie jest
nudne, bo film

ułatwia nam, a
nie utrudnia
wyobrażenie
sobie
bohaterów oraz
miejsc, w
których
przebywają.
Gdy czytałam
kolejne
rozdziały
zauważyłam,
że oprócz scen
pokazanych w
filmie są takie,
które
scenarzysta
pominął,
chociaż wcale
nie są one
mniej ciekawe.
Po prostu film
nie może być
zbyt długi i
musi posiadać
"szybkie akcje".
Książkę można
czytać dłużej i
zastanawiać
się nad
motywami
postępowania
bohaterów.
Zauważyłam
również,że
opisy Afryki
stworzone
przez
Sienkiewicza i
obrazy z filmu
są bardzo
podobne. Na
lekcji
dowiedziałam
się, że to

podobieństwo
istnieje dlatego,
że Henryk
Sienkiewicz
przebywał w
Afryce i wiernie
ten kontynent
opisał.
  Powieść ,,W
pustyni i w
puszczy ‘’
została wydana
w roku 1911, a
film powstał się
w 2001. Można
więc
powiedzieć, że
dzieła te
powstały dla
zupełnie innych
odbiorców.
Książka  dla
tych, którzy
nigdy o kulturze
i historii Afryki
nie słyszeli, i
którym trzeba
było ją
szczegółowo
przedstawić.
Film dla tych,
którzy szukają
raczej
ciekawych
przygód i
emocji, bo
ucząc się we
współczesnej
szkole wiele o ,,
Czarnym
Lądzie ‘’
wiedzą.
  Czytając
książkę, która
była podstawą

scenariusza
filmu, możemy
zastanowić się
głębiej nad
sposobem
myślenia
bohaterów, bo
opisy ich
przeżyć są w
tej powieści
bardzo
rozbudowane.
W filmie
aktorzy muszą
te emocje
wyrażać za
pomocą
wyrazu twarzy i
gestów. Można
więc
powiedzieć, że
książki i filmy
posługują się
innymi
środkami. To
jest ciekawe i
warto na takie
elementy
zwrócić uwagę.
  Wcale nie
nudziłam się
przy czytaniu
powieści
Henryka
Sienkiewicza, a
przeciwnie,
uzupełniłam
swoje filmowe
wrażenia pod
wpływem
czytania.
Poszerzyłam
swoją wiedzę o
świecie,
emocjach

i mogłam
pełniej
zrozumieć
przesłanie tych
utworów.
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MAMY W CZWÓRCE SZKOLNY
TEATR - PRZED FERIAMI ODBYŁO
SIĘ PIERWSZE PRZEDSTAWIENIE

"OPOWIEŚĆ
WIGILIJNA"

Przedstawienie
trwało ok. 30 min.

Każdy aktor
dobrze znał rolę

Uczestnicy koła
teatralnego
samodzielnie
przygotowali dla
siebie stroje

SCENARIUSZ:
KACPER
GÓŹDŹ,
MATEUSZ
SOBOLEWSKI
SCENOGRAFIA:
OLIWIA
STASIEŃKO
MUZYKA:
KACPER
KOSYTA

reżyseria:
opiekun koła
teatralnego 
Agnieszka
Motyka

*

* *

W
przedstawieniu
aktorami byli:

 Mateusz
Sobolewski,
Julia Sieńko, 

Oliwier
Pawlikowski,
 Aleksander
Wojtuś, 
Oliwia
Stasieńko,
Wiktoria
Bukowy,

Zuzanna Pajda,
Arkadiusz
Kluz, 
Mateusz
Socha, 
Kacper Góźdź,
Kacper Kosyta
Jan Barnaś.

 

Przedstawienie
było adaptacją
książki Karola
Dickensa
"Opowieść
wigilijna", która
jest jedną z
lektur w szkole
podstawowej.
Jej przesłanie,

(przypomniane
przez
aktorów),by być
wrażliwym na
drugiego
człowieka,
powinno zawsze
nam
towarzyszyć...
AM

*

* *
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...CZWÓRKOWE ROZMAITOŚCI........................

Z okazji
zakończenia
pierwszego
semestru
zadaliśmy
uczniom naszej
szkoły pytania:
1.Co
najbardziej
pamiętasz z I
półrocza?
2.Z jakiego
przedmiotu
masz najlepsze
oceny?
3.Z jakiego
przedmiotu
najprzyjemniej
Ci się uczy?
4.Masz jakąś
metodę na
naukę?
5.Jaką książkę
lub film  najmilej
wspominasz z I
półrocza?
1.Najbardziej
zapamiętałem
rozpoczęcie

roku szkolnego.
2.Najlepsze
oceny mam z
języka
polskiego.
3.Najmilej uczy
mi się z języka
angielskiego.
4.Czytam kilka
razy książkę.
5.Film ‘Cuda z
nieba’
Mateusz Socha
VII a
1.Święto
Szkoły
2.Najlepsze
oceny mam z
muzyki.
3.Z przyrody.
4.Robię
kolorowe
notatki
5.’Za
niebieskimi
drzwiami’
Natalia
Stachurska VI
d

1.Apel z okazji 

Święta Szkoły.
2.Z plastyki.
3.Z polskiego,
plastyki i
muzyki.
4.Czytam i
przepisuję
najważniejsze 
informacje.
5.Książka
’Magiczne
drzewo’ i film
‘Cuda z nieba’
Milena
Bartoszek V c
1.Przygotowanie
do apelu z
okazji Święta
Szkoły.
2.Z
wychowania
fizycznego.
3.Z biologii i
języka
polskiego.
4.Czytam.
5.Horror ‘To’

Michał Florek
VII a
**************
Recenzja
książki
Książka "Ten
Obcy" moim
zdaniem jest
bardzo
intrygująca.
Występują tam
ciekawi
bohaterowie.
Książka
podoba mi się
dlatego, że
opisanych jest
w niej wiele
różnych
przygód.
Najbardziej 
polubiłem
Zenka
Wójcika,którego
ojciec był
uzależniony od
alkoholu,
dlatego bohater
uciekł  od niego

w poszukiwaniu
wujka
Antoniego
Janicy. Bardzo
spodobał mi się
ten bohater.
Polecam
wszystkim tę
lekturę.
Aleksander
Wojtuś

Przy pracy nad gazetką

PIERWSZY
SEMESTR
ROKU
SZK.
2017/2018
BYŁ DLA
NAS
BARDZO
OWOCNY!!!
Magda
Fornas i
Oliwia
Mossoczy
są
autorkami
wywiadów
z uczniami
naszej
szkoły.

Zima 2018
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SZKOLNY DZIEŃ MATEMATYKI W SP 4 
WYGRAŁA KLASA 6 A

ŚWIETNIE SIĘ
BAWILIŚMY!!!

Najtrudniejszym
konkursem był 
"1 z 12"

To była 
pasjonująca
rywalizacja oraz
wspaniała
zabawa!!!

*

*

*

*

„Matematyczna
zabawa”
20.02.2018 po
raz kolejny
uczniowie klas
szóstych brali
udział w
zabawnej oraz
bardzo uczącej
potyczce, a
mianowicie w
konkursie
matematycznym
z okazji 
Szkolnego Dnia
Matematyki. Z

każdej klasy
uczniowie
typowali swoich
7
przedstawicieli,
którzy grali w
różne konkursy,
takie jak:
-1 z 12
-„rebusy”
-„prawda czy
fałsz”
-„skojarzenia”.
Julia Sieńko

*

*

*

*
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ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W 
KONKURSIE "I TY MOŻESZ BYĆ AUTOREM
KSIĄŻKI"...

BOMBKA
ŚWIĄTECZNA

Opinia o lekturze

Stopka
redakcyjna: 
Wiktoria
Bukowy,
Magdalena
Fornas, Kacper
Góźdź,
Arkadiusz Kluz,
Oliwia
Mossoczy,
Zuzanna Pajda,
Emilia Sało oraz

NAPISZ
SWOJĄ
KSIĄŻKĘ!!!

Szczegółowe
informacje
znajdziecie na
naszej gazetce
obok biblioteki
szkolnej!!!
Serdecznie
zapraszamy!!!

Oliwia
Stasieńko,
Mateusz Socha,
Sebastian
Bator, Julia
Sieńko,
Aleksander
Wojtuś
Redaktor
naczelny:
nauczyciel
Agnieszka
Motyka

Uczniowie z
klas 4-6 oraz
świetlicy dla
klas II w grudniu
2017 r.
wykonywali
podczas zajęć
własnoręczną
bombkę metodą
decoupaqe. 
Uczniowie
najpierw zostali
zapoznani z
metodą pracy,
którą będzie
wykonywana

ozdoba
świąteczna, a
następnie
rozpoczęli
wykonywanie
pracy.
Wykonaną
ozdobę dzieci
przekazały na
Kiermasz
Bożonarodze-
niowy.
Maria
Krzanowska

*

„Opowieść
wigilijna”
Charlesa
Dickensa
mówi o wielkiej
przemianie
głównego
bohatera –
Ebenezera
Scrooge'a.

Według mnie
książka ta jest
godna
polecenia,
ponieważ -  po

pierwsze - czyta
się ją bardzo
szybko (ma
niecałe 100
stron), a po
drugie ma ona
bardzo jasny i
wyraźny
przekaz, jednak
znalezienie go
zostawiam już
czytelnikowi... 
  Mateusz
Socha

Tworzymy gazetkę

*

Część naszej redakcji przy pracy


