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                             MIĘDZYSZKOLNY KONKURS "I TY MOŻESZ BYĆ AUTOREM KSIĄŻKI"
Pierwsza edycja konkursu I TY MOŻESZ BYĆ AUTOREM KSIĄŻKI miała miejsce w roku szkolnym
2016/2017 i była związana z aktywnością uczniów szkolnego koła dziennikarskiego, którzy założyli i
prowadzili blog Lekturowa pomoc z SP 4. Główną ideą było zachęcenie społeczności szkoły Podstawowej
nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu do aktywności pisarskiej oraz refleksji nad bohaterami lektur.
Odzew uczestników konkursu przerósł nasze oczekiwania, dlatego postanowiliśmy rozszerzyć formułę
konkursu i zaprosić do udziału w nim uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum z naszego miasta.
Na tegoroczną – już międzyszkolną – edycję konkursu I TY MOŻESZ BYĆ AUTOREM KSIĄŻKI zostało
nadesłane łącznie trzydzieści osiem książek. Wśród uczniów-pisarzy znajdują się przedstawiciele aż
siedmiu jarosławskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi, Szkoły Podstawowej nr
4 im. Stefana Żeromskiego – organizatora konkursu, Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. Piotra Skargi,
Szkoły Podstawowej nr 7 im. ks. Stanisława Staszica, Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki,
Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego, Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza.
Poziom merytoryczny, literacki oraz graficzny prac był bardzo wysoki.
Jury w składzie: nauczyciele języka polskiego – dr Agnieszka Motyka, mgr Grażyna Prusinowska, mgr
Lidia Wojtyna, mgr Teresa Haduch oraz nauczyciel bibliotekarz –  mgr Elżbieta Musur wyłoniło
zwycięzców w pięciu kategoriach: klasa 3, klasa 4, klasa 5, klasa 6 oraz klasa 7 szkoły podstawowej i
gimnazjum. Nagrodzone prace zostały wydrukowane w antologii.

W czwartek 10 maja w naszej szkole miało miejsce
rozstrzygniecie konkursu „I ty możesz być autorem
książki'. Zanim jednak ogłoszono wyniki, uczniowie
klasy 7a i 6c przedstawili krótki spektakl. Inscenizacja
była inspirowana książką Charlesa Dickensa pt.
„Opowieść wigilijna”. Mimo wiosennej pogody,
przedstawienie ukazywało Święta Bożego Narodzenia
w trochę inny, niecodzienny sposób. Nasi aktorzy
bardzo się postarali, aby wykonanie było jak najlepsze.
Po spektaklu nastąpiło ogłoszenie wyników i rozdanie
nagród. Było aż 5 kategorii przedziałów wiekowych od
klas III-VII.
Oliwia Mossoczy *

* *

*

* *
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                 Sport dla małego i dużego
W dniu 23 maja br. zostało zorganizowane w naszej
szkole wraz z Koalicją Jarosławskie Kilometry Dobra
wydarzenie promujące aktywność ruchową „Sport dla
małego i dużego”. Celem tej imprezy było zachęcenie
uczniów szkół podstawowych do różnorodnej
aktywności ruchowej.
Oficjalnego otwarcia imprezy dokonały pani Anna
Korczewska, pani Teresa Krasowska oraz Pani
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 mgr Filomena
Górecka-Bedla. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie
szkół podstawowych z Jarosławia oraz Roźwienicy.
Mieli oni możliwość udziału w zajęciach z badmintona,
które przedstawili nauczyciele i uczniowie naszej
szkoły trenujący tę dyscyplinę w ramach zajęć SKS.
Uczniowie pokonywali tor przeszkód, bawili się z
animatorami oraz poznali tajniki piłkarskiego ABC. W
czasie imprezy odbył się również powiatowy finał
konkursu – „Żonglowania Piłką”.
W czasie imprezy kwestowano pieniądze do puszek,
które to zasiliły konto kampanii Jarosławskie Kilometry
Dobra. Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy.
                                                Monika Biela

„W setną rocznicę odzyskania niepodległości” -
wieczornica w Szkole Podstawowej nr 4
We wtorek 17 kwietnia 2018 roku w Szkole
Podstawowej Nr 4 im. Stefana Żeromskiego w
Jarosławiu odbyła się wieczornica będąca jednym z
wielu przedsięwzięć podjętych przez nauczycieli i
uczniów tej szkoły celem uczczenia setnej rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę. Gospodynią
wieczoru była pani dyrektor Filomena Górecka-Bedla.
Głównym założeniem przygotowanego programu było
ukazanie historii Polski od czasów legendarnego Lecha
do Józefa Piłsudskiego. Spektakl został przygotowany
przez uczniów z kółka teatralnego pod opieką
nauczycieli: p. dr Agnieszki Motyki i p. mgr Violetty
Szpilak.  Moc wzruszeń i wspaniałą oprawę muzyczną
zapewniła p. mgr Barbara Iwasieczko. Ponadto,
uczniowie z koła dziennikarskiego przygotowali
gazetkę okolicznościową, którą rozdawali każdemu
obecnemu na spotkaniu. W tym patriotycznym
wydarzeniu uczestniczyła dyrekcja szkoły,
nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni rodzice i
dziadkowie. Publiczność aktywnie włączyła się w
śpiew „Piechoty”, czy „Pierwszej Brygady” oraz
gromkimi brawami nagrodziła występy uczniów.

*

*

*

*

*

*



www.nowiny24.plNowiny | Numer 5 10/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLCzwórka

„Pola Nadziei” dla jarosławskiego Hospicjum
Przez okres 2 miesięcy 2018 r. cała społeczność
Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosławiu wykonywała
żonkile na akcję charytatywną dla jarosławskiego
Hospicjum. Zrobiliśmy wspólnie prawie 1200 żonkili,
które w dniach 21- 22 kwietnia br. wolontariusze z
naszej szkoły wraz z nauczycielami rozdawali
dziękując za ofiary złożone do puszek. Nasza akcja
zasiliła Hospicjum kwotą ok. 8 tys. zł i był to drugi
wynik wśród szkół podstawowych naszego miasta.
Poniżej fotorelacja z tego wydarzenia.
Koordynator akcji - Maria Krzanowska

*

„Aktorem być aktorem…”
W połowie kwietnia 2018 r. świelice klas „0” – II
odwiedzili instruktorzy z Miejskiego Ośrodka Kultury.
Podczas ich wizyty dzieci poznały tajniki zawodu
aktora. Zabawy, ćwiczenia i łamigłówki zakończyły się
krótką improwizowaną inscenizacją. Dzieci były
szczęśliwe, a wiele z nich stwierdziło, że chce zostać
aktorem. Poniżej relacja ze spotkań w świetlicy.
Fotografie wykonał pan Krzysztof Peszko.
Wychowawcy świetlicy
Maria Krzanowska
Iwona Płocica
Aneta Wilczak

*

*

                                 UCZCILIŚMY 
             KOLEJNĄ ROCZNICĘ UCHWALENIA 
                       KONSTYTUCJI 3 MAJA

Apel przygotowały: mgr Grażyna Prusinowska, mgr
Marzena Turczynowska, mgr Maria Krzanowska

*

*
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„Pieśni Legionów Polskich”

Na przełomie marca i kwietnia 2018 r. uczniowie klas V
i VI brali udział w międzyszkolnym konkursie pt
„Pieśni Legionów Polskich 1914 – 1918”.  Do
konkursu przystąpiło 21 uczniów naszej szkoły.
Osiągnęliśmy podwójny sukces w tym konkursie: I
miejsce w kategorii klas IV –V zajęła Julia Procka z
klasy 5 a, natomiast w kategorii klas VI –VII wygrała
Weronika Drozd z klasy 6 a. Dziewczynki otrzymały
dyplomy, nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe
śpiewniki z okładkami własnoręcznie
zaprojektowanymi.

Maria Krzanowska

„Idzie wiosna”
"21 marca to dzień, w którym topi się Marzannę. Jest
to początek kalendarzowej wiosny. Cała sprawa
Marzanny dawnych czasów sięga i niejeden kronikarz
pisał o tym w księgach. Sądzimy, że Marzanna to
symbol zimy bogini zła i śmierci, co całą przyrodę:
ziemię, rzeki i drzewa skuwa srogim lodem. Ludzie
tęskniąc do ciepła, chcąc się słońcem cieszyć,
przyjście wiosny jak mogli, pragnęli przyspieszyć.
Więc, gdy zima tajała, gdy spływały lody, srogą zimę -
Marzannę wrzucali do wody. Stąd bierze swój
początek panowie i panny piękny zwyczaj ludowy -
Topienie Marzanny."
W dniu 22.03.2018r. dzieci ze świetlic szkolnych „0” –
II przygotowały i zaprezentowały  przedstawienie pt.
„Idzie wiosna”. Z uśmiechami na twarzy i pięknymi
piosenkami przywitały wiosnę. Przedstawienie to
obejrzała społeczność szkolna pierwszego etapu
edukacyjnego, a także rodzice dzieci świetlicowych.
Wychowawcy świetlicy
Maria Krzanowska
Iwona Płocica
Aneta Wilczak

*

*

*

19 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbyła się kolejna
edycja MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO "English vocabulary
expert".
Poniżej krótka fotorelacja.

*

*

*
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SZKOLNE DNI EUROPEJSKIE
Jak co roku, w naszej szkole przez dwa majowe dni
uczestniczyliśmy we wspaniałym projekcie pod nazwą
"Szkolne Dni Europejskie", który promuje kulturę oraz
kraje UE.Nad realizacją projektu czuwała pani mgr
Ewelina Pęcak.
Hasłem tegorocznych Dni było "Z rodziną po Europie".
Społeczność szkoły bardzo zaangażowała się w
tworzenie plakatów (klasy czwarte), przedstawianie
scenek rodzajowych mówiących o danym kraju,
przygotowanie prezentacji na temat kultury,
architektury, zwyczajów, języka wybranego kraju UE.
To były niezwykłe dwa dni, które na długo pozostaną w
naszej pamięci.

                                   PROJEKT "JAROSŁAW - MOJE MIASTO, PORTRETY ROKU"
W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 realizowano projekt „Jarosław – moje miasto, portrety roku”
08. 06. 2018 r. w naszej szkole odbyło się podsumowanie dotychczasowych działań, jakie podjęli uczniowie ze
świetlicy klas I  oraz oddziału przedszkolnego. Prezentacją multimedialną, wierszami o Jarosławiu oraz piosenką 
zakończył się całoroczny projekt. Motywował  uczniów do samodzielnej pracy i rozwijał umiejętność pracy w
zespole. Uczniowie wykazali się dużą odpowiedzialnością i pomysłowością podczas realizacji projektu.
Nauczyciele z niedowierzaniem obserwowali ich kreatywność i pomysłowość podczas nagrywania filmu o
mieście. Uczniowie zdobywali  wiedzę i uczyli się jej wykorzystania w praktyce. Dzięki realizacji zadań metodą
projektu uczniowie zyskali poczucie większej wartości i pewności siebie. Realizowany projekt promował aktywne
metody nauczania i uczenia się, zintegrował społeczność szkolną. Zachęcał do zaangażowania się rodziców
uczniów, kształtował pozytywny wizerunek szkoły  i promował szkołę w środowisku.

*

* *

*

* *
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Przygotowaliśmy dla Was przegląd miejsc wartych
odwiedzenia w wakacje - zwróćcie uwagę na dwie
nasze stolice - dawną i obecną
                      KRAKÓW ZAPRASZA
  Zwiedzanie miasta warto rozpocząć od Rynku
Głównego. Ma on kształt kwadratu o boku długości
około 200 metrów, to właśnie tutaj kupcy rozstawiali
kramy, a dziś podziwiamy wiele znanych budowli.
Według legendy gołębie na rynku to zaklęci książęta.
Podobno do dziś można spotkać w tym miejscu
zaczarowaną dorożkę.
  Kościół Mariacki to jeden z najpiękniejszych
kościołów Krakowa, w którym znajduje się słynny
ołtarz Wita Stwosza (jest na nim aż 200 postaci).

.Symbolem krakowskiego rynku jest pomnik Adama Mickiewicza nazywany po prostu Adasiem. Krakowscy
licealiści podobno w czasie studniówek skaczą wokół na jednej nodze wierząc, że ocena jaką dostaną na
egzaminie równa będzie liczbie okrążeń.
  Oto kilka ciekawostek:
- w Krakowie mieszka najsłynniejsza łasiczka na świecie. Namalował ją Leonardo da Vinci.
- przez Kraków przepływa największa polska rzeka- Wisła
- największy obraz Jana Matejki ,, Bitwa pod Grunwaldem ‘’ ma prawie 10 metrów długości
- circinellis to łacińska nazwa obwarzanków, których nie wolno było wypiekać nigdzie poza Krakowem
- dopiero na mocy przywileju Jana III Sobieskiego obwarzanki można piec nie tylko w Krakowie
- pierwsze polskie kluby piłkarskie powstały w Krakowie
  Historyczna trasa prowadząca od kościoła świętego Floriana na Wawel to Droga Królewska. Wędrowały nią
orszaki królewskie i poselstwa, jej przejście znajduje się w programie każdej wycieczki.
  Zamek Królewski na Wawelu był rezydencją królów Polski od XI do XVII wieku. Był wielokrotnie
przebudowywany. Obecnie ma styl renesansowy. Katedra na Wawelu powstała około roku 1000. W jej
podziemiach znajdują się groby polskich królów i bohaterów narodowych.
  Najstarszą polską uczelnią wyższą jest Uniwersytet Jagielloński.  Jego najstarszy budynek to Collegium Maius.
  Ponad 6 milionów turystów odwiedza corocznie Kraków. Dołączmy do nich :)
WARSZAWA ZAPRASZA
  Oto atrakcje turystyczne stolicy Polski-  Warszawy:
- przy Placu Zamkowym wznosi się Zamek Królewski, a przed nim Kolumna Zygmunta III Wazy- króla, który
przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy
- Pałac Prezydencki przy Karkowskim Przedmieściu
- jednym z najbardziej znanych, prawdziwie królewskich zabytków jest Pałac na Wodzie w warszawskich
Łazienkach. W parku łazienkowskim oprócz zabytkowej architektury i rzadko spotykanych oryginalnych roślin,
wśród wielu ptaków, można podziwiać spacerujące pawie.
- Wilanów to zespół pałacowo- parkowy ufundowany przez królów Polski
- symbolem Warszawy jest syrenka- postać kobiety z rybim ogonem.
  Dziś Warszawa jest miastem bardzo nowoczesnym, jedynym w Polsce, w którym działa metro. Znajduje się tu
wiele wieżowców, działa wiele muzeów, a wśród nich szczególne miejsce zajmuje Muzeum Powstania
Warszawskiego.
  Kolejne atrakcje turystyczne możecie odkryć sami :)
  Miłych wakacji w dawnej i obecnej stolicy Polski życzy Emilia Sało :)

* *
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Zbliżają się wakacje, dlatego chciałabym polecić książki, które powinniście przeczytać w wolnej chwili.
  Dla miłośników przygód Mikołajka do przeczytania polecam książkę o podobnej, zabawnej tematyce pt. ,,Pitu i
Kudłata w opałach‘’ autorstwa Leszka Talko. Przedstawia ona perypetie rodzeństwa - starszego brata Pitu i
młodszej siostry Kudłatej. Brat i siostra bardzo lubią się wymądrzać i udowadniać sobie nawzajem, które z nich
jest lepsze. Każda historyjka opowiada o innym wybryku zwariowanych bohaterów. Przez przygody dzieci ich
rodzice za każdym razem od nowa „uczą się życia”.  W każdym rozdziale opisana jest historia, w której
rodzeństwo udowadnia, że wie więcej od rodziców, a przede wszystkim, że jedno z dzieci jest mądrzejsze od
drugiego.
  Dla starszych klas chciałabym polecić powieść Jane Austen pt. ,,Duma i uprzedzenie‘’. Akcja tej historii
rozgrywa się w osiemnastowiecznej Anglii. Autorka opisuje przygody pięciu sióstr, z których każda ma inny
charakter. Najważniejsze role w powieści odgrywają najstarsze z sióstr Jane i Elżbieta. Jane jest osobą
spokojną, która marzy o wyjściu za mąż, natomiast Elżbieta w stosunku do mężczyzn trzyma dystans i nie
śpieszy jej się do ślubu. Pozostałe bohaterki - Mary, Lidia i Kitty mają swój własny świat i nie martwią się takimi
problemami, jakie mają ich starsze siostry. Jednak sporo się od nich uczą, przyglądając się stylowi ich życia.
Rodzice dziewczyn są już powoli zmęczeni coraz to nowymi pomysłami córek.
  Kolejna książka, którą chcę polecić, spodoba się chyba każdemu. Zachęcam do przeczytania powieści Lucy
Maud Montgomery pt. ,,Ania ze Złotego Brzegu‘’.  Jest to szósta cześć znanych wszystkim przygód Ani z
Zielonego Wzgórza. Akcja opowieści rozgrywa się w Kanadzie na wyspie Świętego Edwarda, w miejscowości o
nazwie Złoty Brzeg. Ania mieszka w pięknym domu z mężem Gilbertem i wesoła piątką dzieci - Dianą, Nan, Rillą,
Walterem i Kubą. Wiodą spokojne życie w cichej wiosce, jednak ich spokój zostaje zburzony, gdy z wizytą
przyjeżdża irytująca ciocia Gilberta - Maria.  Nikt z mieszkańców Złotego Brzegu nie podejrzewa, że ta wizyta to
dopiero początek serii zabawnych zdarzeń. W tej części opowieści towarzyszymy głównej bohaterce w chwilach,
gdy zaczyna sądzić, że Gilbert już jej nie kocha, dlatego większość czasu w ciągu dnia spędza w pracy, dzieci
rozrabiają i codzienne troski dają się we znaki.
  Zachęcam do przeczytania każdej z tych książek, ponieważ opisują one problemy z jakimi czasem musimy
zmierzyć się w naszym życiu i pokazują w jakich warunkach żyły i wychowywały się dzieci nie tylko w naszych
czasach, ale również wiele lat temu. W każdej z tych opowieści przedstawiony jest inny świat, który pod
niektórymi względami stanowi podobieństwo do naszego, ponieważ przedstawia wydarzenia z życia
codziennego.
POLECA EMILIA SAŁO

KSIĄŻKI NA WAKACJE    KSIĄŻKI NA WAKACJE    KSIĄŻKI NA WAKACJE    KSIĄŻKI NA WAKACJE

* *
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Podczas wakacji na pewno będziecie się nie raz nudzili, na przykład jak wyjedziecie w góry, w których nie będzie
zasięgu (tym samym Internetu). W takiej sytuacji warto będzie skorzystać z alternatywy, któryą są gry
planszowe. W tym artykule chciałbym przedstawić kilka gier, które będą przydatne w takich sytuacjach.
Pierwszą z takich gier jest „UNO”. Jest to prosta gra karciana, która polega na jak najszybszym pozbyciu się
siedmiu kart, które dostaje się na początku rozgrywki. Jest to dobra inicjatywa na rodzinne wieczory.
Drugą z kolei grą są „Wilkołaki”. Jest to gra, do której potrzeba kilku osób, więc jest dobra podczas wieczorów na
wycieczce. Gra ta polega na walce wilkołaków z ludźmi. Gra się kończy kiedy ludzie wyeliminują wszystkie
wilkołaki lub wilkołaki „wyeksterminują” ludzi z miasta.
Trzecią grą jest „Monopoly”. Gracze rzucają kostkami i przesuwają pionki po planszy. Wykupują wolne parcele, a
jeśli trafią na należącą do przeciwnika, muszą uiścić czynsz. Rozgrywka kończy się wtedy, gdy wszyscy gracze
zbankrutują.
Czwartą i ostatnią propozycją są „Scrabble”. Gra polega na układaniu słów z wylosowanych literek. Im dłuższe
są i mniej popularne litery zawierają, tym lepiej. Scrabble nie tylko uczy nowych słów, ale również pozwala
podciągnąć się z taktyki. Kluczem do sukcesu jest nie tylko ułożenie odpowiedniego hasła, ale również umiejętne
zablokowanie przeciwników.
Gier, które nadają się na wakacyjne wieczory jest jeszcze wiele, jednak tutaj przedstawiłem moim zdaniem
najbardziej ciekawe i warte zainteresowania.

  Mateusz Socha

Przed nami ostatnie dni nauki. W przerwie między nauką można umilić sobie czas oglądając filmy związane z
wakacjami i podróżami tymi po Ziemi jak i galaktyce ;)
FILMY DOBRE NA WAKACJE:
1. „Wakacje Mikołajka”.
Mikołajek wraz z rodzicami wyrusza w wymarzoną wakacyjną podróż do Bretanii, gdzie spotyka go dużo
przygód.
2. „Hobbit: Niezwykła podróż”.
Hobbit Bilbo Baggins wyrusza w niebezpieczną przygodę wraz z czarodziejem Gandalfem i trzynastoma
krasnoludami po to, aby pokonać smoka Smauga.
3. „Więzień Labiryntu”.
Thomas zostaje uwięziony w tajemniczym labiryncie z którego próbuje się wydostać wraz z przyjaciółmi.
4. „Valerian i miasto tysiąca planet”.
Valerian i Laurelina to kosmczni agenci, którzy zostają wysłani z misją przeprowadzenia śledztwa w
Mieście Tysiąca Planet.
5. „Camp Rock”
Nastoletnia Mitchie wyjeżdża na obóz wraz z mamą, która jest kucharką. Dziewczyna chce się
zaprzyjaźnić z bogatymi koleżankami, więc zaczyna kłamać, wstydząc się tego, że jej mama jest zwykłą
kucharką.
Myślę,że wszystkie te filmy pomogą umilić wolny czas spędzony w domu w wakacje ;)  
Magdalena Fornas
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