
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 4 z
Oddziałami Integracyjnymi
ul. Reymonta 56
46-100, Namysłów

Numer 1 03/16

   ARTYSTYCZNA    
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         W numerze:

DRODZY
RODZICE
W trosce o
bezpieczeństwo
Waszych dzieci i
naszych uczniów
na terenie obiektu
szkolnego, została
wydzielona
STREFA
WYŁĄCZNIE DLA
UCZNIÓW, z
bezwzględnym
zakazem wjazdu w
godzinach nauki tj.
od godz. 7.30 do
godz. 16.00.
Prosimy Państwa o
pomoc w
zapewnieniu

bezpiecznego
przywozu i odbioru
dzieci ze szkoły.
Czasami
wystarczy, po
prostu,  wyjechać 5
lub 10 minut
wcześniej, aby
uniknąć zatoru na
przyszkolnym
parkingu.
JESZCZE RAZ
BARDZO
PROSIMY –
WSPÓLNIE
ZADBAJMY 
O
BEZPIECZEŃSTWO
NASZYCH
POCIECH.

MK

Święta tuż tuż! Życzymy
naszym czytelnikom spokoju,
radości, odpoczynku, wiary w

siebie i słonecznego uśmiechu
:)

     Wiosną w naszej szkole nadchodzi
czas artystycznych zmagań. W marcu
odbywa się Szkolny Festiwal Piosenki,
organizowany przez pana K. Fiałę
(więcej na stronie 4).
    W kwietniu też czas na jubileuszowe,
 XX Szkolne Konfrontacje
Artystyczne pod czujnym okiem
długoletniej organizatorki, pani Elżbiety
Podomarof.    Uczestnicy będą zmagać
się z konkursem recytatorskim i
teatralnym. Zgłoszenia przyjmowane są
przez wychowawców lub
przewodniczących komisji (konkurs
recytatorski pani M.Kozub, konkurs
teatralny pani I.Żak-Głód) do dnia 20 IV.MK

                 
                  DRODZY RODZICE
  W trosce o bezpieczeństwo Waszych dzieci i naszych
uczniów na terenie obiektu szkolnego, została wydzielona
STREFA WYŁĄCZNIE DLA UCZNIÓW, z bezwzględnym
zakazem wjazdu w godzinach nauki tj. od godz. 7.30 do godz.
16.00. 

    Prosimy Państwa o pomoc w zapewnieniu bezpiecznego
przywozu i odbioru dzieci ze szkoły. Czasami wystarczy, po
prostu,  wyjechać 5 lub 10 minut wcześniej, aby uniknąć
zatoru na przyszkolnym parkingu.

         
      JESZCZE RAZ BARDZO PROSIMY – WSPÓLNIE 

                                  ZADBAJMY 
           O BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH POCIECH.

1. Z życia szkoły,
czyli nasze
sukcesy w I
semestrze roku
szkolnego
2015/2016 -----
strona 2
2. Skrzyp
bibliotecznych
półek, czyli garść
informacji o tym,
dlaczego warto
czytać książki
(oraz o programie 

rządowym Książki
Naszych Marzeń) -
strona 3
3. Podsumowanie
22 Szkolnego
Festiwalu Piosenki
---strona 4.

Zapraszamy do  
 lektury -- redakcja
Expressu Czwórki:)

WielkanocFestiwal Piosenki
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 Z ŻYCIA SZKOŁY

Nasi olimpijczycy
W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 odbyło się 6
konkursów przedmiotowych etapu miejsko-gminnego,
w których naszą szkołę reprezentowało 26 uczniów.
Przedstawiamy najlepszych:    

Konkurs Matematyczny  
I miejsce: Maciej Szemraj (finał wojewódzki), 
V miejsce: Michał Cichoń
(do konkursu przygotowywał pan E.Miś)

Konkurs Języka Angielskiego 
III miejsce: Mateusz Kozieł
IV miejsce:Maciej Szemraj 
V miejsce: Laura Wróblewska 
(do konkursu przygotowywała pani M.Golisz)

Konkurs Języka Polskiego
I miejsce Mateusz Kozieł
III miejsce Hanna Łebzuch
(do konkursu przygotowywała pani E.Podomarof)

Konkurs Języka Niemieckiego:

I miejsce Maciej Szemraj (finał wojewódzki)
III miejsce Julia Koperska 
(do konkursu przygotowywała pani A. Oleksak)

Konkurs Historyczny
I miejsce Maciej Szemraj (finał wojewódzki)
II miejsce Mateusz kozieł
(do konkursu przygotowywała pani I.Górecka

Konkurs Przyrodniczy

III miejsce: Iwona Wojnarska 
(do konkursu przygotowywała pani J.Ceglecka)
Ogromne gratulacje dla uczniów i ich opiekunów.
Życzymy dalszych sukcesów.

Sukcesy uczniów w zawodach sportowych

Opiekunowie - Panowie Janusz Czapla, Zygmunt
Mikuśkiewicz, Bogdan Boba, Stefan Kostecki

II m. w woj. opolskim w Sztafetowych Biegach
Przełajowych chłopców,
II m. w woj. opolskim w Sztafetowych Biegach
Przełajowych dziewcząt,

I m. w woj. opolskim w biegach przełajowych
dziewcząt indywidualnie,

II m. w półfinale wojewódzkim w dwóch ogniach
sportowych dziewcząt,

II m. w półfinale w województwie w minipiłce nożnej
halowej chłopców,

I m. w półfinale wojewódzkim w Małym Olimpijczyku
chłopców,

I m. w półfinale wojewódzkim w Małym Olimpijczyku
dziewcząt.

Serdecznie gratulujemy tak wspaniałych sukcesów i
życzymy dalszych owocnych konkursów, przeglądów,
zawodów zarówno uczniom jak i opiekunom.

Mały Olimpijczyk SK
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Skrzyp półek, czyli wieści biblioteczne

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła bierze
udział w rządowym programie  „Książki naszych
marzeń”,  mającym na celu promocję czytelnictwa 
oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych, między
innymi  poprzez dofinansowanie zakupu  książek do
szkolnej biblioteki.
Dzięki udziałowi w projekcie zbiory naszej szkolnej
biblioteki powiększyły się o 141 książek na kwotę
2709, 21 zł. Są to starannie wybrane, poczytne i
wartościowe tytuły, wychodzące naprzeciw wysokim
wymaganiom współczesnego młodego czytelnika.
W dzisiejszych czasach książka ma dużą konkurencję
– gry komputerowe, media społecznościowe, bogate
zasoby Internetu, telewizja. Wszystkie te
konkurencyjne produkty kuszą łatwością, z jaką
można z nich korzystać, rozleniwiają umysł,
uzależniają od prostych, nieskomplikowanych,
niewymagających rozrywek. 

Czytanie to proces, który uruchamia mózg, zmusza do
wysiłku, którego nie dostarczą gry ani Internet. Dlatego
tak ważne jest, aby w zgiełku dnia codziennego
wygospodarować chociaż 15 minut dziennie na
czytanie dziecku (lub czytanie z dzieckiem). Wspólne
czytanie  to proces, który daje szereg korzyści: 
- rozwija wyobraźnię,
- wspiera rozwój psychiczny dziecka,
- przygotowuje do samodzielnego czytania i pisania,
- poprawia koncentrację,
-ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces w szkole,
- ćwiczy pamięć,
- buduje więź między dzieckiem a rodzicem,
-jest zdrową ucieczką od nudy i niepowodzeń,
- kształtuje na całe życie nawyk czytania i poszerzania
wiedzy,
-daje dostęp do życia, myśli i dzieł największych ludzi
różnych epok,
- przeciwdziała demoralizacji i przemocy,
- chroni przed zagrożeniami ze strony kultury
masowej,
- uczy samodzielnego myślenia – logicznego,
przyczynowo-skutkowego, krytycznego,
-jest znakomitą rozrywką, rozwija poczucie humoru,
-podnosi wiedzę ogólną, daje informacje na wiele
tematów,
-uczy poprawnego języka, rozwija zasób słów, daje
swobodę w mówieniu,
- rozwija wrażliwość moralną.
(na postawie treści ze strony
www.calapolskaczytadzieciom.pl)
Czytajcie swoim dzieciom, słuchajcie, jak
czytają Wasze dzieci. Zapraszam do
odwiedzin w szkolnej bibliotece. Książki
naszych marzeń  to nie jedyne zakupy,
jakie zostały dokonane na rzecz
szkolnych zbiorów. Od lat księgozbiór
biblioteki jest wzbogacany w najnowsze
osiągnięcia literatury dla dzieci, dzieła
młodych, polskich i zagranicznych
pisarzy. Nie brakuje też klasyki, o której
nie można zapominać
                         Monika Kozub

Książki Naszych Marzeń

               KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

              Dlaczego warto czytać dziecku?
Dlaczego warto rozwijać w dzieciach pasję czytania?

MK

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/
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TO JUŻ 22!
SZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI

Jury

W tegorocznej edycji festiwalu wzięło udział 82
wykonawców (51 solistów i 14 zespołów, w których
śpiewało 31 młodych artystów). 
Wszyscy występujący otrzymali pamiątkowe dyplomy
i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców
SP4. 
W jury oceniającym występy zasiedli: Róża Gerlach,
Marcin Mysiorek i Krzysztof Odoj. 
Na licznie zgromadzoną publiczność festiwalową,
oprócz wysłuchania piosenek konkursowych czekało
wiele atrakcji: wspólna nauka piosenki festiwalowej pt.
"Dłonie", którą zaprezentował zespół wokalny GAMA,
występ zespołu wokalnego Fermata z Gimnazjum nr 2
w Namysłowie oraz występ absolwentki naszej szkoły
- Katarzyny Fiały. 
Dla rozładowania napięcia, stresu, który towarzyszył
młodym piosenkarzom - organizatorzy serwowali pląsy
i zabawy muzyczne. 
Głównym organizatorem festiwalu od początku jego
istnienia jest Kazimierz Fiała (nauczyciel muzyki w
SP4), którego w organizacji imprezy od wielu lat
wspierają: Tomasz Śniadecki (oprawa graficzna),
Eugeniusz Miś (akustyk), Joanna Skorupska i
Mirosław Adamek (dekoracje).
Tego typu imprezy są bardzo dobrze przyjmowane
przez naszych uczniów. Od najmłodszych lat
uczestnicy z zapałem szlifują swoje umiejętności i
sprawdzają się na szkolnej scenie. Kto wie, może te
pierwsze występy są furtką do dalszej, wielkiej
kariery? Wszystkim  gorąco gratulujemy odwagi i
talentów. A organizatorom gratulujemy pasji.

    Laureaci:
KL. II kat.
soliści:
I m. -A. Kowalik
kl. IIa 
II m. - A.Wolf kl.
IId 
kat. zespoły:
III m. - Zespół
Kamień kl. IIb
(O.Bursakowska
A. Franaszek K.
Sowińska) 
KL. III 
kat. soliści:
I m. - M.Bara kl.
IIIc )
II m. Kowalczyk
A. kl. IIIb
II m. - Antosik
M. kl. IIIb
III m. -
M.Cichecki  kl.
IIIc 
III m. -
M.Antoszczuk
kl. IIIa 
kat. zespoły:
I m. - Zespół
Kwaczące Trio
kl. IIIb
(H.Pieczykolan,
A.Kowalczyk,
K.Bula) 
II m. - Zespół

Music kl. IIIa
(N.Nowak
K.Czajkowska ,
M.Południak) 
II m. - Zespół
Przyjaciółki kl.
IIIb
(M.Grudzińska ,
Z.Korodaj )
KL. IV kat.
soliści:
I m. - A.Zwiernik
 kl. IVc 
II m. -
D.Habrych  kl.
IVa 
II m. - Z.Nawrot
 kl. IVc
III m. -
M.Urbaniak  kl.
IVc 
III m. -
L.Sienkiewicz
 kl. IVd 
kat. zespoły:
II m. - Zespół
Gwiazdy IVd
(J.Śniadecka,
K.Karbownik,
L.Sienkiewicz )
KL. V: kat.
soliści:
I m. -
N.Bieniawska
 Vc

II m. -
K.Kołodziejczyk
 Vb
III m. -
D.Gąszczak  Vb
III m. - M.Mróz
Vb 
kat. zespoły:
I m. - Zespół
Złote serduszka
Vc (I.Kozub,
N.Bieniawska)
II m. - Zespół
Nasz stan Vb
(D.Gąszczak ,
M.Mróz) 
II m. - Zespół
Ogniste
Płomienie Vb,
IVc
(K.Kołodziejczyk,M.
Urbaniak) 
KL. VI:
kat. soliści:
I m. -
L.Wróblewska
 VIb 
III m. -
J.Woźniak  VIc
 KL. I -
pamiątkowe
dyplomy i
jednakowe
nagrody
rzeczowe

dostali wszyscy
uczestnicy.

PP
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