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X edycja Konkursu Edukacja regionalna w szkole przebiegła pod
hasłem „Region – Ludzie – Muzyka”. Spośród ok 80 placówek z
całego kraju nasza szkoła zakwalifikowała się do finału, który
odbył się 10 czerwca 2019 roku w siedzibie
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie.
Do X – jubileuszowej edycji konkursu zaproszono placówki spoza
województwa śląskiego, co związane było także z ogłoszeniem
roku 2019 Rokiem Stanisława Hadyny – założyciela Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk” .
Konkurs ma charakter wieloetapowy. Jednym z zadań była
realizacja projektu „Życie muzyczne w mojej miejscowośc
i i regionie” – w ramach którego opracowano i wykonano grę
planszową z wykorzystaniem multimediów.
Drużyna Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach w składzie:
Karolina Hermyt, Zuzanna Kolny, Angelika Kubica, Andżelika
Stolarczyk, Klaudia Patalong i Karolina Urbańczyk wykazała się
niezwykłą oryginalnością w tworzeniu gry. „Czyja cyja?” - taki
tytuł nosi gra, którą zachwyciło się jury.
W finale 10 czerwca uczennice III klasy oddziału gimnazjalnego
zaprezentowały filmik przedstawiający przebieg gry oraz
wystąpiły przed zgromadzoną publicznością ze współczesną
wersją pieśni Stanisława Hadyny pt. „Była babuleńka”.
Dodatkowe konkurencje finałowe to gra terenowa oraz quiz
muzyczny, w których uczennice gimnazjum poradziły sobie
śpiewająco.
Podkreślić należy fakt, iż uczennica Angelika Kubica zdobyła
nagrodę specjalną Śląskiego Kuratora Oświaty w kategorii –
osobowość konkursu. Angelika zachwyciła żywiołowością,
charyzmą i niezwykłym poczuciem rytmu.
Uczennice zostały przygotowane przez Urszulę Karwath,
Magdalenę Krzemińską-Kostorz oraz Katarzynę Cetnar.

Szkoła Podstawowej nr 4 w Lędzinach –
po raz kolejny najlepsza w kategorii szkół
gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

„Proszę Was, pozostańcie wierni temu
dziedzictwu”( Jan Paweł II)

Szkoła Podstawowej nr 4 w Lędzinach –
po raz kolejny najlepsza w kategorii szkół
gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Podziękowania należą się także
rodzicom uczennic oraz nauczycielom
szkoły: Przemysławowi Czerniakowi
– za zmysł plastyczny, 
Sylwii Witule – Jedlińskiej 
– za „ucho” muzyczne,
absolwentowi szkoły Rafałowi
Rudnickiemu 
– za profesjonalny montaż oraz
Aleksandrowi Karwath 
– za oprawę muzyczną.
Sukces lędzińskiej szkoły to sukces całych
Lędzin.

Zadania do przygotowania 
i prezentacji na estradzie:film pokazujący
przebieg gry z wykorzystaniem gry
planszowej,   współczesna wersję 
wybranej pieśni Stanisława Hadyny. 
Zadania niespodzianki będą się wiązały
z umiejętnością rozpoznawania śląskich
utworów:

Gra terenowa
 - praktyczne zadania, do wykonania
których niezbędna będzie  znajomość:

najważniejszych faktów z życia           
i twórczości  muzycznych postaci
województwa śląskiego: Stanisław
Hadyna, Ryszard Riedel, Jan (Kyks)
Skrzek, Henryk Mikołaj Górecki,
Wojciech Kilar, Jan Kiepura;
najważniejszych instytucji
muzycznych 
nazw muzycznych konkursów           
i  festiwali 
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  Zawrót głowy

Hobby,upodobanie,pasja, 
zainteresowanie .......

O zaplecze zadbała Rada Rodziców wraz ze sponsorami.
Były pyszne domowe ciasta, krupnioki, lemoniada... 

 Stoiska z pasją- dzielimy  
się swoją wiedzą.

    FESTYN          
NAUKOWY

Naukowy
zawrót głowy. 
Po raz kolejny
przy SP nr 4 w
Lędzinach
Goławcu dnia 7
czerwca 2019
odbył się festyn
rodzinny. 
Na spotkanie 
w plenerze 

przybyły władze
miasta Lędziny,
dyrektorzy
okolicznych
szkół,
mieszkańcy
okolicy.

Imprezę
uświetniły
występy dzieci 
z klas
najmłodszych
oraz taneczne
popisy
zespołów 

działających
przy szkole. 
Przygotowano
stanowisko
edukacyjne 
i promujące
różne
zainteresowania
i pasje: 

hodowla papug,
królików,
filatelistyka.

Na dzieci
czekało
mnóstwo
atrakcji, zabawy
ruchowe na
boisku,
dmuchańce
oraz wspólna
zabawa z
rodzicami pod
okiem Agencji
rozrywkowo –
muzycznej

„Fabryka
Show”.
Po raz pierwszy
gościliśmy
przedstawicieli
Linii Lotniczych
AIRPORT
SERVICES,
którzy
przygotowali
koło fortuny.
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W dniach 15- 17.05.2019 r uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4  pod
opieką wychowawców ( klasy 7,8  i III g) poznawali historię Warszawy.
Pierwszym miejscem , które zobaczyliśmy w Warszawie był Narodowy
Stadion PGE.  Trybuny stadionu, wygłuszone miejsca dla komentatorów,
szatnie piłkarzy nie stanowiły już dla nas tajemnic.  Zobaczyliśmy
Syrenkę przeszliśmy przez Most Świętokrzyski łączący Powiśle z Pragą-
Północ. Miejscem docelowym było Muzeum Powstania Warszawskiego.
Zwiedzanie interaktywnych wystaw w Centrum Nauki Kopernik, spacer
po Łazienkach, Starym Mieście to jedne z nielicznych atrakcji, które
czekały na uczestników wycieczki. Podziwianie panoramy Warszawy
z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki zakończyło drugi bardzo
aktywny dzień w stolicy.
Punktem kulminacyjnym ostatniego dnia wycieczki było zwiedzenie
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie  z senatorem
Czesławem Ryszką  wspólne zwiedzanie  sali obrad, gabinetów oraz
poszerzenie wiedzy na temat  funkcjonowania  Parlamentu, powstawania
ustawy,  obowiązków posłów i senatorów, to tylko nieliczne zagadnienia
jakie poruszyliśmy w trakcie wyprawy.
Przed nami odkrył swoje tajemnice Zamek Królewski. Spacerując po
malowniczych komnatach mieliśmy okazję poznać jego historię.
Niejednego zwiedzającego urzekło piękno sali balowej wypełnionej
dziełami sztuki.
Warszawa to przepiękne miasto pełne niesamowitej architektury oraz
bogatej historii.

Warszawa  to nie tylko Stare Miasto  wpisane na listę światowego
dziedzictwa UNESCO – tutaj od wieków bije serce stolicy. 
Niezwykła panorama miasta, gdzie  ponad czerwonymi dachami
staromiejskiej zabudowy wyrastają wysokościowce. Trzeba to zobaczyć!
 

.

Wycieczki szkolne stanowią ważny
element realizacji programu
dydaktycznego jak
i wychowawczego. Dzięki nim
uczniowie mogą w praktyce
wykorzystać wiedzę teoretyczną
przyswajaną na lekcjach.

Według Zarządzenia Ministerstwa
Oświaty i Wychowania z dnia 12
maja 1983 r. ,,(…) wycieczka jest
podstawową formą działalności
krajoznawczo – turystycznej.
Stanowi ona integralną część
procesu dydaktyczno –
wychowawczego i powinna być
organizowana przez wszystkie
szkoły w ramach zajęć lekcyjnych  
i pozalekcyjnych”.

.
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6 czerwca w naszej szkole odbył się po raz trzeci konkurs regionalny, natomiast po raz drugi jest to edycja pod
patronatem Starostwa powiatowego i obejmuje cały powiat bieruńsko- lędziński.
W tym roku tematyka dotyczy muzyki naszego regionu, jako że w 2019 roku przypada 100. rocznica urodzin
Stanisława Hadyny – wszechstronnego twórcy: kompozytora, dyrygenta, pedagoga i literata, 
a przede wszystkim założyciela i wieloletniego dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
W związku z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego, ustanawiającą rok 2019 Rokiem Stanisława
Hadyny.Turniej, był nie tylko rywalizacją, przede wszystkim dobrą zabawą. Uczestnicy musieli zmierzyć się    z
różnego typu zadaniami.Rozwiązanie testu z wykorzystaniem platformy Quizziz. Układanie rozsypanki
obrazkowej,uzupełnianie tabelki informacjami dotyczącymi ważnych wydarzeń i miejsc.
Zawodnicy musieli również wykazać się znajomością postaci ludowych – duchów, stworków funkcjonujących  
w naszych ludowych legendach. W czasie rywalizacji sprawdziliśmy także spostrzegawczość zawodników.
Jedną z konkurencji było zagranie w grę planszową wykonaną przez naszych gimnazjalistów i nauczycieli   na
wojewódzki konkurs regionalny.

Wszystkim zespołom gratulujemy.
  Zwycięzcy tegorocznego turnieju, to:
1 miejsce SP 4 Lędziny:
- Karolina Hermyt, Angelika Kubica
2 miejsce Imielin 
- Aleksandra Klimza, Natalia Stolorz
3 miejsce SP1 Lędziny
-Wiktoria Michalak , Mateusz Walasek

Bardzo dziękujemy również komisji, która zaszczyciła
nas swoją obecnością i pełniła taką odpowiedzialną
rolę.
Wszystkim nauczycielom, wychowawcom
przygotowującym uczniów do potyczek składamy
serdeczne podziękowania za włożony trud,
a organizatorom za zorganizowanie takiej zabawy.  

.

We wtorek 18.06.2019r. o godz. 9:30 odbyła się
Uroczysta Akademia dla klasy I i II. Uczniowie
przedstawili piękny program artystyczny.
Pani Dyrektor wręczyła nagrody za udział w
konkursach organizowanych na terenie szkoły
i miasta Lędziny : dyplomy dla najlepszego czytelnika,
za udział w konkursie zbierania nakrętek, za aktywny
udział w życiu szkoły, 
udział w zawodach szachowych dla Mileny Majdy
uczennicy klasy II oraz Natalii Marszołek, również
uczennicy klasy II za zdobycie wyróżnienia w
Międzynarodowym Konkursie Matematycznym
"Żaczek"

                II Powiatowy Konkurs Regionalny 
                           „Moja Mała Ojczyzna”

.
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19 czerwca 2019 roku to dzień, w którym opuszczają
mury szkolne dwa roczniki uczniów.

Spotkanie na uroczystej akademii podsumowującej rok szkolny
2018/2019 miało charakter historyczny. Z jednej strony dlatego, że
spotkaliśmy w gronie gimnazjalistów po raz ostatni, z drugiej - ponieważ
temu spotkaniu towarzyszy świadomość, że lata spędzone w tej szkole,
to historia, a jednocześnie początek nowego czasu. Przed wszystkimi
absolwentami droga ku indywidualnemu rozwojowi, ku odkrywaniu
nowych możliwości, ku dorosłości.Po raz pierwszy od 17 lat
pożegnaliśmy absolwentów klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 4 
w Lędzinach.
Życzymy Wam, abyście w wybranych przez was szkołach odnaleźli
miejsce dla siebie, odnaleźli nowych równie wspaniałych kolegów, 
a nawet przyjaciół oraz - co również bardzo ważne - spotkali życzliwych,
a jednocześnie wymagających nauczycieli”.

Podziękowano także rodzicom za wszelką
współpracę, za działania wspierające proces
edukacyjny i opiekuńczo-wychowawczy szkoły, za
zrozumienie, że dobro dziecka i jego pomyślny rozwój
zależy od współpracy rodziców ze szkołą. Wręczono
listy gratulacyjne i podziękowania. Najlepszych
uczniów uhonorowano statuetkami.
W tym roku podziękowano również wieloletniemu
przewodniczącemu Rady Rodziców P. Stanisławowi
Mrowcowi.
Podsumowaliśmy pracę uczniów. Rozdaliśmy liczne
nagrody laureatom szkolnych konkursów oraz
uczniom, którzy w szczególny sposób wyróżnili się
w szkole lub zaangażowali się w życie społeczności
lokalnej.
To dzięki pracy wszystkich nasza szkoła jest
wyjątkowa.

.

.

.

                 DRODZY NAUCZYCIELE, 
SZANOWNI RODZICE,  KOCHANI UCZNIOWIE !
"Za nami kolejny okres wytężonej pracy, czas wielu
doświadczeń i przeżyć, osobistych sukcesów.             
Gratuluję Wam wszystkim!!!
Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Uczniom życzę
udanych wakacji i to nie tylko tych zasłużonych,
wyczekiwanych, słonecznych, ale przede wszystkim
bezpiecznych! Wypoczywajcie, gromadźcie siły       na
następny rok szkolny.
Nigdy jednak nie zapomnijcie o tym, żeby zadbać
o bezpieczeństwo swoje, swoich kolegów
i znajomych." (życzenia Pani Dyrektor)
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