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W MAJU W NASZEJ SZKOLE....

Maj jest pełny ciekawych
wydarzeń, akcji i sukcesów
naszych uczniów

Co wydarzyło się 
w maju?

Bookcrossing
Festyn
Dzień Patrona
Szkoły
Sukcesy
naszych
uczniów w
konkursach

Serdecznie
zapraszamy do
lektury naszej
gazetki szkolnej w
wersji online.
Znajdziesz tu
aktualne
wydarzenia z życia
szkoły, artykuły
napisane

przez młodych
dziennikarzy i
zdjęcia ukazujące
naważniejsze
momenty i chwile
naszych
podopiecznych.
Gazetka jest
tworzona z myslą o
uczniach

i sympatyków
społeczności SP4
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Plakat promujący festyn

plakat promujący festyn
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UWOLNIJ KSIĄŻKĘ, CZYLI BOOKCROSSING

Promujemy idee czytania książęk

Klasa 5b wraz
z
wychowawcą,
panią Moniką
Grygorcewicz,
gorąco
zachęcają do
włączenia się
w akcję
„Uwolnij
książkę!”. Jest
to
przedsięwzięcie
mające na celu
zachęcenie
wszystkich

osób
odwiedzających
naszą szkołę
do sięgnięcia
po książkę
pozostawioną
w tym celu na
szkolnym
korytarzu.
Już od 10 maja
2018r. można
znaleźć różne
książki dla
dzieci i
dorosłych
przyniesione

przez
uczniów,
nauczycieli
oraz rodziców
i
pozostawione
na regale obok
portierni.
Pozostawione
książki można
zabierać do
domu w celu
przeczytania.
Nie trzeba
tego nigdzie
odnotowywać,

co ułatwia i
zachęca do
skorzystania z
tej okazji
każdego
chętnego
czytelnika.
Akcja potrwa
do końca roku
szkolnego,
lecz mamy
nadzieję, że
zwyczaj
pozostawiania
książek
(dzielenia

się nimi) i
sięgania po
nie pozostanie
w naszej
szkole żywy
również w
przyszłości i
nikogo nie
zdziwi widok
leżącej na
półce czy
stoliku książki,
która czeka,
„Abyś ją ujął
w dłonie i
czytał”

(E. Szymański,
Książka).
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Dzień Matejki odbył się 28 kwietnia. Każda klasa  miała przygotować stanowiska i sprzedawać przygotowane rzeczy. Sprzedawały je za
określoną przez klasę ilość matejek, które wcześniej się wymieniło w kantorze. Na pierwszej i drugiej lekcji przygotowywało się plakaty na określony temat z życia
Jana Matejki i pisało wiersze. Plakaty były osobno przedstawione przez klasy 4-5 i 6-7.

Małgorzata Leszczyńska

Dodatkowow w dniu 27 kwietnia 2018 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Dzieła Mistrza Jana”
organizowany w ramach obchodów Dnia Patrona Szkoły 2018.
I miejsce – Maja Sarkowicz, kl. 7c
II miejsce – Nina Fedorków, kl. 7d
III miejsce – Zuzanna Kuźnik, kl. 6c
Ponadto przyznano trzy wyróżnienia. Powędrowały one do:
Marcina Modzelewskiego, kl. 4c
Nataszy Pełki, kl. 7c
Samanty Blachy, kl. 7d

Kantor wymiany Walut

klasa 5A

A

B
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SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W KONKURSACH

Powiatowy Turniej Języka
Angielskiego 

Konkurs Literacki

:)

Powiatowy
Turniej Języka
Angielskiego
'Primary Schol
Macmillan
Tournament'. 
Klasy VI:
I miejsce - Igor
Markiewicz  
II miejsce -
Nikola
Wieczorkiewicz
z klasy
Klasy V:
I miejsce -
Jowita Gortych już po konkursie...

UCZNIOWIE
KLAS IV – VI
2 miejsce-
Dziadek
Patrycja
3 miejsce-
Mysiak Natalia- 
wyróżnienie-
Markiewicz Igor
UCZNIOWIE
KLASY VII
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
ORAZ II I III
GIMNAZJUM
1 miejsce-

Witkowska
Aleksandra

P
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RANCZO GRAPPA

Ranczo ,,Grappa" znajduje się w pobliżu Bolesławca. Łatwo tam dojechać nawet rowerem, a zwierzątka na
pewno poczują trochę miłości z waszej strony. Bardzo miłe rozwiązanie na nudną niedzielę, czy nawet stresujący
poniedziałkowy dzień. Wstęp na ranczo jest darmowy. Świetnym pomysłem jest możliwość karmienia
zwierząt,które można tam znaleźć.  

 Warto wspomnieć,że dużo zwierząt takich jak: króliki, kaczki,gęsi biega tam luzem,co ma bardzo dobry wpływ
na ludzi,ponieważ bliski kontakt ze zwierzętami jest znaczący w życiu przeciętnego człowieka mieszkającego w
mieście.
Oprócz wypoczynku dla zwierząt znajdują się tam również rozmaite atrakcje dla nas- zwiedzających. Możemy
tam znaleźć domki letniskowe na upalny tydzień majowy, czy słoneczne wakacje.  Na samym środku rancza
znajduje się ogromne pole, gdzie mogą wybiegać się dzieciaki i zwierzęta. Co do dzieci, jest tam również
ogromny plac zabaw ze wspinaczkami.

 Oprócz placu zabaw jest tam o wiele więcej atrakcji niż możnaby się spodziewać po zwyczajnym ranczu. Obok
placu zabaw znajduje się tam również kolejka linowa, która prowadzi przez jeziorko i las- niesamowita atrakcja,
prawda?  

Dosłownie przy kolejce linowej są tam też paleniska do smażenia kiełbasek, pianek i innych.  Można znaleźć tam
również małą scenę gdzie odbywają się czasami drobne i ciche śpiewy,aby nie zakłócać spokoju zwierzętom.
Ranczo to znajduje się  nieopodal zamku grodziec, jadąc do niego można również zwiedzić piękny zamek.
Miałam możliwość odwiedzenia tego rancza kilka razy. Warto jest tam pojechać ze względu na naturę,której
zaczyna nam już brakować. Ranczo przyjmuje wycieczki i wszelką troskę o zwierzęta.
Oprócz zwierząt,atrakcji,jedzenia i wypoczynku są tam również urokliwe krajobrazy i piękne lasy.

Aleksandra Witkowska


