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Niedawno obchodziliśmy Dzień Promocji Talentów.  Jedną z idei
naszej   szkoły jest promocja uczniów, którzy rozwijają w „Czwórce”
(lub poza murami gimnazjum) swoje zainteresowania i talenty.  Z tej
okazji wydajemy specjalny numer gazetki „Pod prądem”,  w którym

zaprezentujemy niezwykłe umiejętności naszych uczniów. 

ZAPRASZAMY!

Tworzenie własnych tekstów, fotografowanie, malowanie, śpiewanie
czy recytowanie to tylko niektóre talenty posiadane przez naszych

uczniów. Mamy znakomitych sportowców,  aktorów, kucharzy
i dziennikarzy.  Wachlarz pasji gimnazjalistów jest niezwykle szeroki.
W  tym numerze „Pod prądem” dajemy  Wam możliwość rozwinięcia

skrzydeł, wypłynięcia na szerokie wody. 
Dowiecie się więcej m.in. o autorskim programie "Od kuchni 

do salonu", który jednym stwarza szansę rozwijania swoich pasji
kulinarnych, a innych zaraża miłością do gotowania.

google K.

K.
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"Od kuchni do salonu"

W naszym gimnazjum
nie tylko promujemy
talenty, ale także
stwarzamy warunki, by
je rozwijać. Jedną z
takich możliwości jest
autorski program „Od
kuchni do
salonu” opracowany
przez nauczycielki
naszego gimnazjum:
 p. Justynę Zarazińską,
p. Annę Lewandowską,
         p. Agnieszkę
Łuczyk    i p. Grażynę
Kardaś. Jego głównym
celem jest rozwijanie
zainteresowań             i
zdolności kulinarnych
uczniów oraz dbałość o
pielęgnowanie polskich
tradycji

 i obrzędów.  Spotkania
z zaproszonymi
gośćmi (m.in. z
kosmetyczką,
florystyką, fryzjerką,
kucharzem)  odbywają
się w pracowni
warsztatowej
stworzonej specjalnie
na ten cel. Założeniem
programu jest
wykorzystanie
potencjalnych
możliwości uczniów
poprzez powierzanie
im różnorodnych
zadań; rozwijanie
samodzielności
poprzez przygotowanie
prostych posiłków,
planowanie zakupów,
organizację pracy,

układanie bukietów,
wykonywanie kartek
okolicznościowych itd.
Należy także
nadmienić, że
podejmowane działania
są możliwe dzięki
współpracy z
rodzicami i
środowiskiem
lokalnym.7 kwietnia
2016r. gościliśmy
panią Dorotę Kozar,
która wraz ze swoją
uczennicą
przeprowadziła
warsztaty fryzjerskie
dla uczennic kas
drugich. . Oprócz
informacji dotyczących
pielęgnacji włosów
pojawiły się także
liczne ciekawostki

fryzjerskie.
Zainteresowanie
tematem było
ogromne, co widać
było m.in. w ilości 
zadawanych przez
dziewczęta pytań.
Każda uczestniczka
spotkania wyszła z
zajęć z pięknym,
ozdobnym splotem.
Dominowały warkocze
i tzw. kłoski.
Z pracowni warszta-
towej korzystają także
chłopcy z klasy
2c realizujący
projekt "Trzymaj
formę - nie ulegaj złej
modzie". Pod opieką
pani Agnieszki Łuczyk
przygotowują pyszne
dania.

Warsztaty fryzjerskie Praca wre...

Wygląda pysznie! Smacznego!

   
Ze

zdrowiem
bądź za
pan brat,

a
zdrowszy
stanie się

Twój
świat!

J. J.

J. J.
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„Ten uczeń ma rękę do
rysunku” – tak
stwierdziła pani

Justyna Zarazińska,
gdy Piotr Uchal (uczeń

klasy 1c) po raz
pierwszy oddał

 do oceny rysunek
techniczny. Dzięki

temu dowiedzieliśmy
się o talencie Piotrka.

Dziś prezentujemy
jego prace. 

P.U. P.U.

P.U.
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Patryk Szwajka jest uczniem klasy 3a. To
urodzony humanista, laureat powiatowych

konkursów poetyckich, m.in. Ody do radości     
               i A nad nami biało -

 -czerwona.
Pisze wiersze i rysuje. Jego prace mogliśmy
podziwiać nie raz podczas Szkolnej Galerii

Twórczości.

Gdzie ta Polska  

w przyrodzie się buja
płynie rzeką

po górach się wspina
pod ramię z porami roku

wolna jak gołębica
na białym obłoku
czerwoną płachtę

w szponach trzyma
i w locie przemienia się

w Orła Białego

w kurzu historii
od Mieszka I

w zwycięstwach i klęskach
"za wolność waszą i naszą"

w bieli bandaży i purpurze krwi
w niewoli

w pieczęci mogiły
moja Biało – Czerwona

płynie w literaturze   
trwa w  sztuce 

 tryumfuje w sporcie

Obraz

W mojej duszy
obraz

namaluję go łzą

Namaluję Ziemię
co przez człowieka

ciągle
zmienia twarz

Faraona Ramzesa II
który leje niewdzięczność

na smutnych chłopów
i umęczonych niewolników

Okrutnego Hammurabiego
z którego

kodeks śmierci Hitlera
Stalina i bin Ladena

Namaluję
mądrego Mikołaja Kopernika

wskoczymy
na czubek Ziemi

zaczerpnąć Słońca

Na koniec namaluję
Krzysztofa Kolumba

żeby zobaczył
gdzie leży

jego Ameryka

Może
zabierze mnie

w zaporową przyszłość
która osuszy

moją łzę

Taniec snu

  taniec to uczucia
krew pot i łzy
spływające

po ziemi zachwytu
i zaklęte w czakrze

a tancerz
marionetka uczuć

toczy swoją smukłą sylwetkę
po glebie

gładząc przy tym niewiasty
płaczące nad Jesusem

który swym
powiewnym sercem

bo nie z kamienia
poświęcił się dla ludzi

a czym oni odwdzięczą się kiedyś
gdy Antychryst zaleje niebo zimnym

ogniem

Chryści ich odepchną
i wtedy wpadną

w przepaść nienawiści
gdzie będą podrygiwać

przy salsie
i zwisać na

sznurach tańca

Starożytna Grecja

dawna Grecja była kiedyś
jak Afrodyta

cnota i piękno wyróżniały się
spośród wszystkich cech

nawet gdy Grecy ich nie mieli
antyk był niczym celebryta

lecz oni szybko zginęli
przez poważnych Rzymian
lała się deszczówkami krew

szkoda mi tych
którzy na co dzień

głaskali każdą czuprynę

kiedy ludzie mówią na ich temat
widzę tamte dni

gdy Grecy chełpili się
swoimi wiadomościami 
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Dominika Kościewicz uczy się      
w klasie 1c. Od dawna jest

miłośniczką koni. Dużo czasu
spędza w zaprzyjaźnionej

stadninie, gdzie czyści, karmi i poi
konie, a także "szlifuje" swoje

umiejętności jeździeckie.
To hobby odzwierciedlają również

 rysunki Dominiki.

*

D.

D.D.

google D.
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Kornelia Lachowicz jest uczennicą
klasy 1c. Rysować zaczęła 

w szkole podstawowej. Oprócz
posiadania talentu plastycznego
jest wielką  pasjonatką książek.

Jak sama twierdzi, nie lubi
rysować "na zamówienie" ; czeka

aż wena przyjdzie niespodziewanie
i wtedy sięga po ołówek.

Kornelia wykonała karykaturę
M.Kopernika, która została

nagrodzona podczas tegorocznej
GIMNAZJADY.

K.L.

K.L. K.L.
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SUKCESY UCZNIÓW "CZWÓRKI" 
w ostatnim miesiącu

Nagroda Publiczności dla młodych aktorów  - TEATRAPIA 2016
Martyna Walas, Joanna Biadaszkiewicz, Pola Tymecka, Ola Grochala, Ola

Czerniawska, Kuba Zawada, Patryk Wójcik Sebastian Wach, Kacper
Skorupiński  i Dawid Lachowicz  świetnie pokazali 

uzależnienie od telefonu.

TEATRAPIA 2016

Gimnazjum nr 4 z Pucharem Rektora PWSZ
Nasza reprezentacja w składzie Kamil Chodowiec z kl.1a, Daniel Nowak z
2 a i Mateusz Husar z 3 c okazała się bezkonkurencyjna                              

                i zdobyła Puchar Rektora PWSZ dla najlepszej drużyny
w konkursie Glogua – Głogów. Tysiąc lat historii 

*

W VII Powiatowym Konkursie „W pogoni za indeksem” z geografii 
w  gronie trzech laureatów znaleźli się aż dwaj uczniowie naszej szkoły:

Jakub Leśniewski Kacper Skorupiński z klasy 3a.

          

Daniel Nowak z klasy 2a okazał się najlepszy 
w powiatowym konkursie o krajach

niemieckojęzycznych organizowanym przez Zespół Szkół im. Jana
Wyżykowskiego

**

J. J.

J.J.
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      SUKCESY PATRYKA          
    W KONKURSACH

Patryk Szwajka , uczeń klasy
3a, odnosi ostatnio sukcesy

w konkursach poetyckich.  W
międzyszkolnym konkursie
literacko – plastycznym o

tematyce ekologicznej
„Wiersz w zielonej

sukience”zajął 1. miejsce,
natomiast w I edycji Festiwalu

Sztuki Własnej „ Zatoka
twórczości” GŁOGÓW 2016 w
kategorii literackiej POEZJA -
3 miejsce. GRATULUJEMY  i

życzymy kolejnych
sukcesów!

*

*

*

*

28 kwietnia 2016 r. w  Miejskim Ośrodku Kultury w
Głogowie wręczono nagrody laureatom  I edycji Festiwalu
Sztuki    Własnej    „ Zatoka twórczości” GŁOGÓW 2016     

             pod patronatem Prezydenta Miasta Głogowa. 
Organizatorem festiwalu była Gmina Miejska Głogów.

Podczas Gali Finałowej nagrodzono uczniów CZWÓRKI.

W KATEGORII LITERACKIEJ –
 3 nagrodę otrzymał Patryk Szwajka z klasy 3a

W KATEGORII PLASTYCZNEJ – RYSUNEK, MALARSTWO
2 miejsce zajęła Joanna Jaworska z klasy 2a

W KATEGORII FOTOGRAFICZNEJ
 3 miejsce przyznano Michałowi Filipkowi z klasy 3a

GRATULUJEMY!!!

*

Nasza nauczycielka -  jedyna Polka 
w the Coaching Academy w Londynie

"Głogowianka jest jedyną Polką studiującą w the Coaching Academy w
Londynie. Zdobyła jedno z 16 stypendiów tej prestiżowej i bardzo

kosztownej uczelni, o które ubiegało się kilkaset osób z całego świata.
Na zajęcia lata raz w miesiącu (...). Pomaga ludziom skupić się na

motywacji, lepszym postrzeganiu siebie i odkryć, czego sami pragną od
życia. To nie polega na dawaniu komuś rad i mówieniu jak           żyć -

mówi i wyjaśnia, że towarzyszy im w drodze przemian,                              
          z coachem szybciej odkryją swoje cele".

                                                                             /Tygodnik Głogowski/

B.

M.

B.

M.

T.
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