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Na dobry początek...
W tym miesiącu naszej szkole wybije 99 rocznica narodzin. Ten wspaniały rok
jubileuszowy rozpoczęliśmy w nowej siedzibie, która nie tylko poprawiła warunki nauki,
ale przede wszystkim rozszerzyła możliwości podejmowania wyzwań edukacyjnych,
które stawia współczesny świat. Wśród nich są kompetencje kluczowe, których
wszyscy potrzebujemy do samorealizacji, rozwoju osobistego, bycia aktywnym
obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia (porozumiewanie się
w języku ojczystym i w językach obcych, kompetencje matematyczne, naukowo –
techniczne, informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje
społeczne i obywatelskie,inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja
kulturalna). Nie możemy zapominać, że dobra szkoła to miejsce nauki, postępu,
rozwoju, szacunku do uznanych wartości, tradycji i drugiego człowieka. To nie tylko
prawa i przywileje ale również obowiązki. Wreszcie to szkoła otwarta na partnerów
i efektywną współpracę.  Dlatego wasi nauczyciele przechodzą  stopniowo na pracę
metodami oceniania kształtującego. Stąd powstała ta gazetka, abyście mogli
współtworzyć i redagować pozytywną rzeczywistość. Dlatego dostosowujemy naszą
stronę internetową www.sp4.leszno.pl do wyzwań, które przed nami stoją. Chcemy
was zachęcać do współrealizowania ciekawych projektów przedmiotowych
i interdyscyplinarnych, ale będziemy też pilnować zasad, gdyż w chaosie niczego się
nie osiągnie. Od czego warto zacząć? Myślę od trzech elementów: pozytywnego
nastawienia, osobistego zaangażowania, wykrzesania ducha współpracy. 
Życzę wam tego z całego serca. 

Dyrektor SP 4 w Lesznie Marek Pawełkiewicz
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Wywiad z dyrektorem Krzysztofem Adamczakiem

Redaktorzy szkolnej gazetki „Nowinki Czwórki” Filip Kaczmarczyk i Mateusz Fortecki pierwszy wywiad
postanowili przeprowadzić z byłym  dyrektorem naszej szkoły mgr Krzysztofem Adamczakiem, który przyczynił
się do powstania nowego budynku szkoły.

Redaktorzy: Dzień dobry. Jesteśmy redaktorami gazetki szkolnej „Nowinki  Czwórki” Czy zgodzi się Pan
udzielić nam wywiadu?

Krzysztof Adamczak: Tak, słucham, o co chcieliście zapytać?

R. Jesteśmy ciekawi jak wyglądała szkoła, gdy Pan był uczniem?

K.A. Chodziłem do szkoły sportowej. Miałem dużo przyjaciół, z którymi spotykaliśmy się po lekcjach 
i w wolnych chwilach miło spędzaliśmy czas. Wtedy szkoła była zupełnie inna niż teraz, chociażby 
w tym zakresie, że lekcje odbywały się też w soboty.

R. Czy utrzymuje Pan kontakty z przyjaciółmi ze szkolnej ławy?

K.A. Nie chodziłem do szkoły w Lesznie tylko w Gostyniu, więc częsty kontakt jest utrudniony. 
Jednak z kilkoma znajomymi spotykamy się przynajmniej dwa razy w roku.

R. Jak zaczęła się Pana przygoda z zawodem nauczyciela?

K. A. Nie od razu myślałem o zawodzie nauczyciela. Wybrałem studia ekonomiczne. Rok przed ukończeniem
studiów pomyślałem, że może wrócę do szkoły, nie w charakterze ucznia, ale nauczyciela. Wtedy mieszkałem
 w Poznaniu, ale moje życiowe plany wiązałem z Lesznem, w związku, z czym na terenie tego miasta szukałem
pracy. Zwróciłem się do Kuratorium Oświaty w Lesznie z prośbą o wskazanie możliwości zatrudnienia.
Zaproponowano mi pracę nauczyciela matematyki w Szkole Podstawowej nr 4. 
I tak pracowałem w tej szkole 33 lata.

R. Co Pana skłoniło żeby zostać dyrektorem?

K.A. To była decyzja, którą podjąłem około 15 lat temu. Każdy z nas w życiu postawiony jest w sytuacji wyboru
 i określania swojej życiowej drogi. Nie ukrywam, że na tę decyzję mieli wpływ moi koledzy i koleżanki z pracy,
którzy namawiali mnie abym stanął do konkursu. Pewnie jeżeli dyrektorowanie dotyczyłoby innej placówki niż
SP4 trudno byłoby mi podjąć taki krok.

R. Czy zrobił Pan w szkole wszystko co zaplanował?

K.A. Myślę, że tak. To co zamierzałem i obiecałem rodzicom i dzieciom zostało zrealizowane. Dowodem tego
jest ta piękna szkoła do której obecnie uczęszczacie. Chociaż sami wiecie jak jest z planami, nieraz trudności
obiektywne nie pozwalają zrealizować marzeń w 100% .
Szkoła jest jedną z najważniejszych instytucji w kraju. Ma bardzo ważną misję do spełnienia- nauczanie 
i wychowanie dzieci i młodzieży. Na to potrzebne są finanse, które nie zawsze są wystarczające. Potrzebne są
też nowatorskie programy i plany, które przygotują Was do funkcjonowania w świecie przyszłości. Dzisiejsza
rzeczywistość zmienia się w bardzo szybkim tempie. Życzę Wam- wszystkim uczniom i nauczycielom SP 4
powodzenia, radości i sukcesów.

R. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie za rozmowę.
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UKS Dąb Leszno- sport w naszej szkole

Przy naszej szkole funkcjonuje Uczniowski Klub
Sportowy- UKS Dąb Leszno, którego prezesem jest
pani Sylwia Łukaszyk.  Członkowie klubu ćwiczą
biegi na orientację. Należy do niego 30 uczniów klas
4-8. Do klubu przyłączają się też osoby z innych
szkół. Dla uczniów z naszej szkoły treningi
odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny. Pozostali
biegacze trenują w weekendy. Zawodnicy klubu
często biorą udział w zawodach sportowych
odbywających się w różnych częściach Polski.
Czasami są to zawody o charakterze
międzynarodowym. Najważniejsze w ostatnim
czasie zawody to Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików, które odbywały się w okolicy Wolsztyna,
Moch i Górska. Najlepsze wyniki w sztafetach
uzyskali:
-w kategorii: kobiety lat 14 -Weronika, Julia i  Iga -
miejsce 6
-w kategorii mężczyźni lat 14 -Patryk Bartek 
 i Oskar- miejsce 6.
W listopadzie przeprowadzono w Lesznie otwarte 
4-etapowe biegi jesienne. Impreza odbywała się
kolejno w SP nr 4, nr 9, nr 13 i na Grzybowie.
Uczestniczyło w niej ok.100 osób, czerpiąc radość 
z przyjaznej, sportowej rywalizacji. Klub swoją
działalność dopiero rozpoczyna. Pozyskuje nowy
sprzęt sportowy i nowych zawodników.
A może i Ty zasilisz nasze szeregi?
Zachęcamy!!!!
Wszystkim zawodnikom życzymy sportowych
sukcesów!

Już wkrótce w naszej szkole 
TYDZIEŃ MATEMATYCZNO-

PRZYRODNICZY
Projekt „Oni zmienili świat…”
Dzień liczby π
Konkurs na rebus biologiczny
Warsztaty przyrodnicze
przyrodniczy bieg na orientację

Liczymy na Wasze zaangażowanie!!!

fot

DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
21 lutego obchodzony był Dzień Języka
Ojczystego. Święto to zostało ustanowione przez
UNESCO 
w 1999r. aby podkreślić bogactwo językowe na
świecie  i tym samym zwrócić uwagę na fakt, że
wiele języków obecnie wymiera. Funkcjonuje około
6.000 różnych języków. Według UNESCO, niemal
połowa  z nich jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3
pokoleń. Wszyscy powinniśmy dbać o nasz język
ojczysty. Posługiwać się nim poprawnie 
i wyeliminować z codziennych rozmów
wulgaryzmy, które go zaśmiecają i czynią ubogim.
W dobie internetu i powszechnej skrótowości
dbajmy 
o poprawność pisowni i używanych wyrażeń.
Zaprotestujmy też swoją postawą przeciwko
brutalizacji i agresji językowej.
NIE ZGADZAMY SIĘ NA MOWĘ NIENAWIŚCI!!!!

.

Sylwia

.
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Piłka ręczna w naszej szkole
Przy naszej szkole działa Klub MKS Real- Astromal
Leszno.
Klub obecnie posiada drużynę seniorską na poziomie
pierwszej ligi oraz rozbudowaną piramidę
szkoleniową. Na dzień dzisiejszy jest 15
młodzieżowych grup, w tym Akademia Piłki Ręcznej,
która skierowana jest dla najmłodszych adeptów
szczypiorniaka.
Prezesem klubu jest Maciej Wierucki- wychowanek
oraz wieloletni zawodnik, teraz trener grup
młodzieżowych jak i seniorów MKS Real- Astromal
Leszno
Na zajęcia Akademii Piłki Ręcznej zapisanych jest 26
uczestników. Najstarsi są zawodnicy z rocznika
2007, a najmłodsi z rocznika 2010, w przyszłości
grupa zostanie rozszerzona o kolejne roczniki. Są to
uczniowie klas II-V z naszej szkoły i SP5, SP7, SP9
 z Leszna, SP Dąbcze, SP Osieczna. Zajęcia
odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach:
16/30- 18/00
Zajęcia są otwarte dla wszystkich chętnych uczniów.
Na zajęciach w pierwszej kolejności zwraca się
uwagę na fakt, aby dobrze się bawić i aby każdy
uczestnik wyszedł z nich, jako lepsza wersja siebie. 

Oprócz systematycznych treningów zawodnicy biorą
udział w zawodach sportowych. Ostatnie odbyły się
we Włoszakowicach, gdzie zmierzyli się 
z tamtejszym Stowarzyszeniem Piłki Ręcznej,
mecze miały charakter sparingowy, choć emocji nie
brakowało. Mecze były bardzo zacięte, jeden został
przegrany przez naszą drużynę, drugi udało się
wygrać. Największy sukces to II miejsce w turnieju
odbywającym się w ramach akcji "Gramy w Ręczną"
w Poznaniu, gdzie rywalizowano z renomowanymi
przeciwnikami, co nie przeszkodziło zająć
doskonałego drugiego miejsca. Wygrała ekipa 
z Kościana po bardzo wyrównanym meczu. Poza
Akademią, co roku nasi sportowcy dołączają do akcji
organizowanych przez ZPRP takich jak
"Szczypiornista Szkoła" czy  "Gramy w Ręczną",
której ambasadorem jest między innymi Sławomir
Szmal. W naszym szkolnym projekcie związanym 
z piłką ręczną wiodącą rolę odgrywa pan Hubert 
Szkudelski,  który mówi, że jego rola i zadanie to
bycie "zarazkiem", aby zarażać dzieci i młodzież do
uprawiania piłki ręcznej w szkole i regionie? Jego
słowa to:
BAWMY SIĘ W SZCZYPIORNIAKA!!!
ZAPRASZAMY DO HALI!!

Europejski Dzień Języków
26 IX, co roku w Europie
obchodzony jest – Europejski
Dzień Języków Obcych. Nasza
szkoła włączyła się do
obchodów tego święta 5 X
2018r. Klasy 4-8 przygotowały
przed swoimi izbami lekcyjnymi
stanowiska prezentujące dany
kraj. Na stoliczku tematycznym
można było znaleźć wszystko o
danym państwie: flagi, rebusy,
krzyżówki, pamiątki, pocztówki
quizy, zagadki, puzzle,
smakowicie wyglądające dania
kulinarne itp. Uczniowie
przebrani byli w stroje z
nadrukami państwa, lub mieli
ubrania w kolorach flagi danego
kraju.
Najlepiej zaprezentował się
stolik klasy 7b
przedstawiający kulturę
Szwecji.



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 2 03/2019 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL NOWINKI CZWÓRKI

.

Poradnik miłośnika zwierząt
Jeśli decydujecie się na zakup lub adopcję
szczeniaka musicie wiedzieć, że to nie tylko radość
z posiadania nowego przyjaciela, ale także liczne
obowiązki. Wasz pupil musi być zdrowy, najedzony 
i wypielęgnowany. Trzeba się liczyć z tym, że
musimy mu zapewnić odpowiednią karmę, środki
do pielęgnacji oraz wizyty u weterynarza. Karma
powinna być dostosowana do rasy i wieku psa.
Może być to karma mokra lub sucha, ale możecie
też gotować sami. Z psem trzeba chodzić do
weterynarza. Szczeniak musi być zaszczepiony  
i odrobaczony. Wizyty u weterynarza są też
konieczne, gdy pupilowi coś dolega. Niezbędna jest
też codzienna pielęgnacja. Psa należy codziennie
szczotkować, czyścić mu uszy, kąpać 
i obcinać pazurki. Dzięki odpowiednim produktom,
takim jak obroża przeciw kleszczom  i pchłom,
zapobiega się narażeniu psa na ukąszenia. Psy
uwielbiają chodzić na spacer i bawić się. Dlatego
musimy zapewnić im odpowiednie miejsce 
i poświęcić czas. Codzienne spacery są idealnym
sposobem na zachowanie odpowiedniej kondycji 
u psa. Dobrym sposobem na nauczenie psa
posłuszeństwa są regularne ćwiczenia 
i przestrzeganie zasad. Starania pupila  i dobrze
wykonywane polecenia możemy nagrodzić
smakołykiem.

Rozwijamy swoje zainteresowania

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole odbywają się zajęcia fakultatywne dla uczniów uzdolnionych
m.in. z języka angielskiego, przyrody, matematyki. Uczęszczają na nie osoby, których wiedza wykracza poza
obowiązujący program, szybko przyswajają nowe partie materiału i wykazują zainteresowanie i chęć
poszerzania swoich umiejętności. Uczniowie przygotowują się do konkursów i olimpiad.

Od początku roku szkolnego, w środy organizowane są dodatkowe zajęcia z przyrody. Opiekunką kółka
przyrodniczego jest pani Marzena Cichowlas. Uczestnikami są pasjonaci z klas VI i VII. Na zajęciach rozwijają
swoje zainteresowania, poszerzają swoją wiedzę i wykonują ciekawe doświadczenia. Przygotowują się
również do konkursów międzyszkolnych.

W listopadzie w SP nr 13 został rozegrany konkurs „ Ja i przyroda”. Naszą szkołę reprezentowali: Aleksander
Kowalczyk z kl. VIIa, Stanisław Stróżycki i Nikodem Kaźmierczak z kl. VI. Rywalizacja była bardzo
wyrównana. Trzy drużyny uzyskały tyle samo punktów. Rozegrano dogrywkę. Uczniom naszej szkoły los nie
sprzyjał - zajęliśmy 4 miejsce. Rywalizację wygrali gospodarze konkursu - uczniowie SP 13.

.

.

.
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 Wiele ważnych chwil już za nami...

Dobro jest w nas,
chętnie pomagamy

innym...

. .

.

..

Redakcja: Longina Kruk - redaktor naczelny,  Kalina Pach, Maria Pawełkiewicz - redaktor techniczny
Teksty napisali: Michalina Adamska, Klaudia Rzepka, Zuzanna Balcerowiak, Katarzyna Nowak,  Mateusz
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