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TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
Od 6 do 10 maja w naszej szkole był realizowany projekt „Tydzień Języków
Obcych”. 
W poniedziałek uczniowie rozwiązywali zagadki i tworzyli plakaty na temat           
„ Dlaczego warto uczyć się języków obcych?” W klasach powstały gazetki pod
tytułem „ Języki obce otwierają okno na świat”.  We wtorek odbył się konkurs na
najciekawszy strój związany ze znanymi postaciami europejskimi. Na korytarzach
można było spotkać Leonardo da Vinci, Krzysztofa Kolumba, Królową Elżbietę II i
wiele innych oryginalnych przebierańców. Na lekcjach języka angielskiego i
niemieckiego mieliśmy okazję pracować w grupach i rozwiązywać zagadki,
odczytywać międzynarodowe skróty, oglądać prezentacje multimedialne dotyczące
kultury krajów europejskich. 
W środę wybrani uczniowie z klas IV-VIII na poszczególnych poziomach brali udział 
w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego „English Champion 2019”. W czwartek
mieliśmy zaszczyt gościć w szkole dwójkę zagranicznych wolontariuszy z Fundacji
CAT Leszno. Z Łotwy- panią Margarittę Zaula i z Hiszpanii pana Jose Maria Fierro. 
Obydwoje zaprezentowali swoje kraje. Opowiedzieli o obyczajach, tradycjach,
przyrodzie, popularnym jedzeniu. Mogliśmy zobaczyć najróżniejsze potrawy
hiszpańskie. Maja Zendran i Kacper Niedzielski z dumą oprowadzili gości po naszej
szkole. Na koniec obcokrajowcy przygotowali quiz, w którym z chęcią
uczestniczyliśmy i bardzo dobrze się bawiliśmy. W piątek odbył się koncert piosenek 
i poezji angielskiej pt. „English Song and Poetry Contest”. Wszyscy uczniowie klas IV
– VIII podziwiali i nagradzali oklaskami rówieśników, którzy prezentowali wiersze 
i piosenki w języku angielskim. Jury wysoko oceniło poziom występów, wyłoniono
zwycięzców. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas apelu podsumowującego
rok szkolny 2018/2019. Na zakończenie podsumowano wszystkie działania związane
z tygodniem języków obcych. Tydzień ten przepełniony był ciekawymi tematami,
radością i współpracą.
Autorzy: Kasia Nowak i Kacper Niedzielski
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Wielkimi krokami zbliżają się upragnione wakacje. Po
trudach nauki czeka nas dwumiesięczny czas zabaw 
i swobody. Możemy już snuć wakacyjne plany. Jaka
radość?!! Przed nami wyjazd do rodziny, plaże,
morza, góry, nowe miejsca i nowe przyjaźnie. W
Polsce wakacje trwają ponad 2 miesiące. A jak
wygląda to w innych krajach?
Z pewnością można pozazdrościć dzieciom z
Mołdawii, małego państwa nad Morzem Czarnym.
Dostają oni chyba najbardziej wymarzony prezent na
Dzień Dziecka - otóż 1 czerwca to dla nich pierwszy
dzień wakacji. Wracają do szkoły tak samo jak my,
czyli we wrześniu. Podobnie jest w Grecji.
Trzymiesięczne wakacje-to musi być miłe! Ciekawie
wygląda organizacja roku szkolnego w Australii.
Uczniowie mają tam wakacje w grudniu i styczniu.
Wiecie, dlaczego? Australia leży na półkuli
południowej, gdzie pory roku są odwrotnie niż na
półkuli północnej, gdy u nas jest zima, tam jest lato. Do
wakacji dochodzą tam jeszcze dwutygodniowe
przerwy w nauce w ciągu roku. W wielu krajach, m.in.
w Niemczech i Szwecji wakacje są krótsze od
naszych. Dzieci wracają do szkoły już w sierpniu.
Co będzie się działo w czasie wakacji w naszej szkole
i mieście? W szkole w terminie 24-28 czerwca
organizowane są zajęcia dla uczniów klas I-IV.
Szczegóły zamieszczone są  na stronie internetowej:
www.sp4.leszno.pl. i na plakatach umieszczonych w
szkole. Miasto Leszno również przedstawia ciekawą
ofertę wakacyjną dla dzieci i młodzieży. Bliższe
informacje można uzyskać z prasy, Internetu oraz ze
specjalnie wydanej broszury. 

Na wakacyjny czas życzymy: pięknej pogody,
ciekawych przygód, miłych wrażeń, dobrych ludzi
wokół. Jednak przede wszystkim dbajmy o swoje
zdrowie i bezpieczeństwo!

Nicol Jakubowska i Oliwia Angier

Moja pasja - pływanie
synchroniczne

To bardzo piękny sport, jest połączeniem pływania,
tańca oraz gimnastyki. Wielu ludzi uważa, że to
bardzo proste, że to tylko jakieś machanie rękoma    
 i uśmiechanie się. Jednak tak nie jest , za jedynymi
dwoma minutami układu kryją się lata ciężkiej pracy
 i wyrzeczeń. 
Moja przygoda z tą dyscypliną sportu rozpoczęła się
gdy miałam 4 lata, rodzice zapisali  mnie wtedy na
naukę pływania, a rok później na gimnastykę
artystyczną. Bardzo spodobała mi się jedna i druga
dyscyplina, więc rodzice postanowili je połączyć i tak
zaczęłam trenować pływanie synchroniczne, trwa to
już 9 lat.  Uczestniczyłam w tym czasie w wielu
zawodach, poznałam ciekawych ludzi, mam świetne
trenerki. Moim największym osiągnięciem jest to, że
pod koniec 2018 roku dostałam się do kadry
narodowej juniorek młodszych.

Jagoda Bzdęga

.

.

.
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Ósmoklasiści i trudne
 wybory

Wszyscy ósmoklasiści stoją przed jednym  
z najważniejszych wyborów w swoim życiu. Należy 
podjąć decyzję w jakiej szkole będziemy kontynuować
 dalszą naukę. Mamy do wyboru trzy możliwości:
szkołę branżową, technikum lub  liceum
ogólnokształcące. Wybierając szkołę branżową należy
już się zdecydować jakiego zawodu chcemy się uczyć
i wybrać miejsce odbywania praktyk zawodowych.
Ten rodzaj szkoły gwarantuje nam uzyskanie zawodu
po 3 latach nauki, daje również możliwość kontynuacji
nauki w technikum. Wybierając technikum, uczymy
się od razu 
w określonym kierunku zawodowym, nauka trwa 5 lat,
kończy się maturą i dyplomem technika. Nauka w
liceum ogólnokształcącym trwa 4 lata, kończy się
maturą, aby uzyskać konkretny zawód należy
kontynuować naukę na  studiach. Obecnie wszyscy
ósmoklasiści składają podania i potrzebne dokumenty
do zainteresowanych  szkół.  Proces rekrutacji 
rozpoczął się 13 maja. Życzymy spokoju 
i zdecydowania w podejmowaniu decyzji, oraz
znalezienia się na liście przyjętych uczniów 
w wymarzonej szkole. Trzymamy kciuki!

Autorzy: Maja Zendran, Filip Kaczmarczyk Moje hobby - TANIEC
Ostatnio zainteresowałyśmy się tańcem. 
Z przyjemnością oglądamy go w telewizji. Same
lubimy też tańczyć, wprawdzie amatorsko, ale może
kiedyś spróbujemy swoich sił w tanecznej formacji.
Taniec to jedna z wielu dyscyplin sportowych. Należy
do najzdrowszych form aktywności fizycznej. Mamy
różne rodzaje tańca np. taniec klasyczny, jazz, hip-
hop itp. Wybór rodzaju tańca zależy od temperamentu
i wrażliwości tancerza. Każdy styl daje korzyści
fizyczne i psychiczne; rozwija mięśnie, poprawia
elastyczność ciała, dodaje energii, pozwala przekazać
emocje i różnego rodzaju treści. Ważnym elementem,
który przyciąga naszą uwagę, jest piękny strój
tancerzy. Uczennice z naszej szkoły Julia Sobasik i
Blanka Wujda- kl II c, oraz Nicola Jakubowska z
IVd taneczne umiejętności szlifują 
w Szkole Tańca MARGO mieszczącej się przy ulicy 
1 Maja 21. Treningi odbywają się 2-3 razy w tygodniu.
Mieliśmy okazje podziwiać ich taneczny kunszt na
szkolnych imprezach. Brawo koleżanki!! 
Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

Autorki: Julia Pieprz i Paulina Lis

. .
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 Coś o nas ... redaktorach naszej gazetki

Jesteśmy uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 w
Lesznie. Redaktorzy gazetki to uczniowie klas IV –
VIII. Jest nas w sumie 22( 6 chłopców i 16
dziewczynek). Pomysł na powstanie zespołu
redakcyjnego zrodził się we wrześniu. Naszym celem
jest rozwijanie umiejętności dziennikarskich. Piszemy
o swoich zainteresowaniach, marzeniach i o tym, co
robimy, na co dzień. Poprzez gazetę chcemy
przekazywać społeczności lokalnej informacje o tym,
co dzieje się w naszej  szkole. 
Z  opiekunami spotykamy się na dużej przerwie we
wtorki i czwartki w bibliotece szkolnej. Zastanawiamy
się wówczas nad tematami, które poruszymy w
kolejnym numerze, dzielimy się swoimi wrażeniami i
spostrzeżeniami, omawiamy zasady jak należy pisać
artykuły, aby były ciekawe, prawdziwe i aby nikogo nie
obrazić. W pozostałe dni spotykamy się na dużej
przerwie indywidualnie, aby omówić konkretny artykuł,
nanieść poprawki i przygotować go do druku.
Gotowe teksty wprowadzane są poprzez internetowy
system, opierający się na szablonach prawdziwych
dzienników regionalnych, i powstaje „prawdziwa
gazetka”.

Gotowe dzieło drukujemy na szkolnym sprzęcie, 
a później rozprowadzamy wśród uczniów 
i mieszkańców Zaborowa.  Elektroniczna wersja
umieszczona jest na stronie szkoły:
www.sp4.leszno.pl w zakładce” Nowinki”. 
W bieżącym roku szkolnym wydaliśmy 4 numery.  
13 czerwca planujemy wycieczkę do redakcji ABC.
Jesteśmy ciekawi jak wygląda praca zawodowych
dziennikarzy i jak redaguje się prawdziwą gazetę.  Po
wycieczce całą grupą idziemy na pizzę, podsumujemy
wówczas tegoroczną działalność 
i porozmawiamy o pracy na przyszłość. W nowym
roku szkolnym planujemy wydawać kolejne numery, w
których będą wywiady z ciekawymi ludźmi 
z Zaborowa. Może uda nam się zorganizować
warsztaty dziennikarskie, aby podnieść swoje
umiejętności i aby „ Nowinki Czwórki” były ciekawe     i
bardziej profesjonalne.  

Autor: Klaudia Rzepka

http://www.sp4.leszno.pl/
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Czas wycieczek ….
Koniec roku szkolnego kojarzy się nam z powtórkami, sprawdzianami, odpytywaniem.  Jest jeszcze coś, co
bardzo lubimy,  do czego swoją rękę ( a może raczej „kieszeń”) przykładają nasi rodzice. Spory udział i wysiłek
mają w tym również nasi wychowawcy i opiekunowie. Co to takiego? Ależ oczywiście!- WYCIECZKI!!!
Postanowiliśmy zebrać informacje; kto?,  gdzie? z kim? pojechał i jakie przeżyli atrakcje? Z zebranych
informacji wynika, że w miesiącach marzec- czerwiec zorganizowano w naszej szkole 8 wycieczek
wyjazdowych. W sumie wzięło w nich udział 323 uczniów( niektórzy jechali 2 razy). Opiekę sprawowało 29
nauczycieli ( niektórzy kilkakrotnie). 3 wycieczki  były jednodniowe, pozostałe kilkudniowe. Program
dostosowany był do wieku uczestników.  Poznaliśmy nowe miejsca, obiekty, przyrodę, ale przede wszystkim
przeżyliśmy ciekawe przygody. Mieliśmy też okazję wzajemnie się poznać i zintegrować. Każdy wyjazd to spora
dawka wrażeń. Chyba te chwile z klasowych wyjazdów najbardziej zapadną w naszej pamięci. Szczegółową
relację zawiera  tabelka. A jak się bawiliśmy widać na załączonych zdjęciach.  Przy okazji chcieliśmy w imieniu
wszystkich uczestników wycieczek podziękować naszym Rodzicom i Opiekunom. DZIĘKUJEMY BARDZO
SERDECZNIE!!
Autor: Olek Kowalczyk i Klaudia Rzepka

L.P. -Klasa
-Ilość
uczniów
-Termin
-Miejsce
-Pogoda

Kierownik
Opiekunowie

Główne atrakcje Co robili uczestnicy?

1. -Ia,  Ib
-38
-14 maja
-Przemków
-zimno,deszcz

 E. Krawczyk-
Wajgiel
A.Bogdanowicz
L. Kruk

-Wioska Indiańska
-Muzeum Zwierząt
-ognisko

-strzelanie z łuku
-łowienie ryb
-rzucanie do celu
-łowienie węża
-zwiedzanie muzeum
-pieczenie kiełbasek

2. -IIa,  IIb,  IIc
-47
-9 maja
-Rosnówko- 
Deli Park
-deszcz

D. Bobrowska
M. Skrzypczak
K. Szymczak
M. Piskorz
A. Adamska

-Podniebna Ekowioska
-Mini zoo
-Papugarnia
-Warsztaty w okularach
interaktywnych
- obiad

-wspinaczka w parku linowym i
obserwacja przyrody
-obserwacja zwierząt
-karmienie i zabawa z papugami
-podglądanie nierealnego świata
przez magiczne okulary
-Obiad

3. -IVa,  IVb, IVc
-61
-10-11
czerwca
-Srebrna Góra
-gorąco

O. Mikołajczak
P. Nowak
A. Adamska
R. Laszkiewicz
E Krawczyk-
Wajgiel

-Trawers linowy
-Kolejka Tyrolska
-Ściana wspinaczkowa
-Góry Sowie
-Twierdza w Srebrnej
Górze
-Zakwaterowanie w
ośrodku „Korona”

-jazda w uprzęży  na linach
-zjazd kolejką
-wspinaczka na ściance
-zdobycie szczytu Wielka
Sowa(1015m.n.p.m.)
-zwiedzanie Twierdzy
-wyżywienie, zabawy integracyjne
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4. -IVa,  Va+ chętni
-50
-4-6 marca
-SzklarskaP -
Jakuszyce, śnieg

S. Łukaszyk
D. Twardy
H.Szkudelski

-Biegowe trasy narciarskie
w Jakuszycach
-Basen-termy
-Zakwaterowanie w „Halny”

-jazda na nartach
-kąpiel w basenie
-wyżywienie, spacery, gry i
zajęcia integracyjne

5. -IVa, Va
-31
-19-23maja
-Mazury
-słońce,ciepło

S. Łukaszyk
D. Twardy
A. Adamska

Jachty- rejs  żeglarski po
jeziorach Mazurskich 

-zakwaterowanie na jachtach
-pływanie po jeziorach pod
 opieką instruktorów
-nauka podstaw żeglarstwa i
wiązania węzłów

-ognisko, śpiewanie szant
-gry terenowe, nocne podchody
-przygotowywanie posiłków

6. -Vb, VI, +3kl.VIII
-33
-13-14maja
-Brzednia
-słonecznie,  zimno

H.Andrzejczak
M. Kwaśnica
D. Twardy
K.Pach

-Ośrodek Szkolenia
Sportowego”Brzednia”

-pokonanie bagiennego i
terenowego toru przeszkód
-jazda samochodem terenowym
-paintball
-wyżywienie, zajęcia
integracyjne

7. -VIIa,  VIIb, 
-30
-7 marca
-Wrocław
-ciepło, słonecznie

M. Cichowlas
A. Rau
M. Kwaśnica

- Hydropolis- Centrum Nauki
i Wiedzy o Wodzie
-Muzeum Narodowe
-Panorama Racławicka
-Kino
- Wrocław

-zwiedzenie interaktywnego
muzeum
-obejrzenie ekspozycji
malarskiej
-obejrzenie filmu
-spacer po mieście

8. -VIIa,VIIb
-33
-5-7 czerwca
-Praga, Jakuszyce
- ciepło

M. Cichowlas
A. Rau
R.
Laszkiewicz

- Praga
-Jońskie Łaźnie
-Liblrec
-Jakuszyce

- zwiedzanie miasta z
przewodnikiem
-spacer w koronach drzew
-Iqulandria - skorzystanie z
atrakcji
- nocleg, zajęcia integracyjne

Pawełkiewicz

.

.

.
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Odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, wiele przygód już za nami...

Mazury, pogoda nam sprzyjała... A po rejsie czas na relaks...

Brzednia - daliśmy radę... .

Poznaliśmy prehistoryczne zwierzęta... A zimą na biegówkach...

. .

. .

. .
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Kącik rozrywki... Rusz głową i rozwiąż krzyżówkę!

.
Autorzy: P. Przymencki, N.Jakubowska, O.
Angier
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Edukacja przez szachy

W naszej szkole od września 2018 r realizowany jest
projekt „ Edukacja przez szachy w szkole”. Biorą w
nim udział uczniowie kl. IIa. pod kierunkiem pani
Wiesławy Przybylskiej spotykają się w każdy
czwartek  i ćwiczą swoje szachowe umiejętności.
Znają już wszystkie bierki, ruchy na szachownicy,
wiedzą na czym polega szachowanie i matowanie
króla.  Z wypowiedzi uczniów wynika, że lubią swoje
zajęcia i z niecierpliwością na nie czekają. Uczniowie:
Mateusz Maćkowiak, Szymon Szymański, Marcel
Rudzki, Michał Kaczmarek brali udział w II
Wojewódzkich Mistrzostwach Szkół Projektu „
Edukacja przez Szachy w Szkole”. Szachy  rozwijają
logiczne myślenie i koncentrację uwagi, dają też
możliwość ciekawego spędzania czasu. Pasjonaci
sportu szachowego planują dalej ćwiczyć swoje
umiejętności aby brać udział  w równie prestiżowych
zawodach. W kolejnym numerze naszej gazetki,
obiecujemy dłuższy artykuł o tajnikach sportu
szachowego i naszych szachistach.

Julia Byczyk kl. IVb

Co się dzieje w Fogo Unia
Leszno?

W tym sezonie Fogo Unia Leszno startuje
rewelacyjnie. Zaczęło się wygraną u siebie z
Wrocławiem 50:40. Następnie dobry wynik w Toruniu-
42:48. Unia zachwyciła swoich kibiców w meczu z
Gorzowem, wygrywając 51:39. Następnie był wyjazd
do Lublina, gdzie nasza drużyna została bardzo ciepło
przywitana i wygrała 40:50. Mecz, na który każdy
czekał; Leszno- Zielona Góra Unia wygrała 51:39. W
meczu MRGARDEN GKM Grudziądz Leszczynianie
mieli kłopoty, gdyż w pierwszym biegu było5: 1 dla
Grudziądza. Każdy liczył, że Emil Sajfudinow pojedzie
jak w Częstochowie, lecz tak się nie stało. Dorobek
Emila to 6+2pkt, lepszy był kapitan Piotr Pawlicki
zdobywając w 6 startach 15 punktów. W niedzielę 9 VI
Leszno jedzie u siebie, jest to mecz rewanżowy z
Grudziądzem o punkt bonusowy. Mamy nadzieję, że
nasi będą zwycięzcami. 
Informacja z ostatniej chwili - nasi zwyciężyli 52:38. 

Autor: Dominik Kubiak

. .
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Nasza szkolna
społeczność przyłącza

się do kampanii
„Aktywne Zaborowo”

 w ramach leszczyńskiej
edycji budżetu

obywatelskiego 2019.
Cieszymy się oddolną
inicjatywą stworzenia

atrakcyjnej przestrzeni
rekreacyjno-parkowej na

Rynku Zaborowskim.

Zachęcamy wszystkich
do głosowania!

. .

W naszej szkole uczniowie pracują metodą projektów!
W piątek 24.05 b.r. szkolnego uczniowie klas IV-VIII w auli szkolnej pochwalili się
wiedzą i działaniami zdobytymi w czasie realizacji mniejszych i większych
klasowych projektów.

.

. .


	W tym numerze:
	TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
	Wakacje
	Trochę informacji
	o nas
	Pływanie - maja pasja
	Czas wycieczek
	Szkoła  w liczbach:
	wycieczki wyjazdowe: 8
	wyjechało: 323 uczniów
	opiekunowie: 29

	Moja pasja - pływanie synchroniczne
	Ósmoklasiści i trudne  wybory
	Moje hobby - TANIEC

	Coś o nas ... redaktorach naszej gazetki
	Czas wycieczek ….
	Odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, wiele przygód już za nami...
	Kącik rozrywki... Rusz głową i rozwiąż krzyżówkę!
	Edukacja przez szachy
	Co się dzieje w Fogo Unia Leszno?
	Nasza szkolna społeczność przyłącza się do kampanii „Aktywne Zaborowo”
	w ramach leszczyńskiej edycji budżetu obywatelskiego 2019. Cieszymy się oddolną inicjatywą stworzenia atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjno-parkowej na Rynku Zaborowskim.
	Zachęcamy wszystkich
	do głosowania!

	W naszej szkole uczniowie pracują metodą projektów!
	W piątek 24.05 b.r. szkolnego uczniowie klas IV-VIII w auli szkolnej pochwalili się wiedzą i działaniami zdobytymi w czasie realizacji mniejszych i większych klasowych projektów.



