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Wręczenie nagród projektowi LYPS

Laureaci z opiekunami i dyrekcją szkoły

W tym roku szkolnym, po
zdobyciu Europejskiej
Odznaki Jakości, 
zgłoszono go do konkursu
europejskiego "eTwinning
Prize 2014" w kategorii
wiekowej 4-11 lat. "LYPS" 
został jego laureatem. W
nagrodę, za zajęcie I
miejsca w tym konkursie,
realizujące go nauczycielki i
siedmioro uczniów z
zambrowskiej "Czwórki" w
dniach 7-10 kwietnia br.
zostało zaproszonych do
Brukseli. Na miejscu
okazało się, że projekt
osiągnął kolejny sukces -
został uznany za najlepszy
projekt eTwinning 2014 w
Europie.
Relacja z wyjazdu na
kolejnych stronach numeru.

NAJLEPSI 
W EUROPIE!
Międzynarodowy projekt
eTwinning "LYPS - Let
Your Passion Shine",
realizowany w ubiegłym
roku szkolnym w SP4 w
Zambrowie przez jego
autorki: p. Barbarę Głuszcz,
p. Agatę Czarniakowską
oraz p. Dorotę Zimacką we
współpracy ze szkołą
grecką, włoską i dwiema
rumuńskimi, został
obsypany nagrodami!
W maju 2013r. zajął on I
miejsce w ogólnopolskim
konkursie "Nasz projekt
eTwinning 2013" w kategorii
przedmiotów matematyczno
przyrodniczych.

LAUREACI
KONKURSÓW

PRZEDMIOTOWYCH
W marcu 2014r. dobiegły
końca finały konkursów
przedmiotowych
organizowanych przez
Kuratorium Oświaty w
Białymstoku.

Zambrowska "Czwórka" ma
się czym pochwalić!

W bieżącym roku uczniowie
SP4 zdobyli aż 12 tytułów
laureata konkursu
przedmiotowego. Ich
ciężka praca nie poszła na
marne. W nagrodę pięcioro
uczniów najstarszych klas
zostało 

zwolnionych ze sprawdzianu
szóstoklasisty. Niektórzy
zdobyli podwójne tytuły.

20 marca br., w SP10 w
Łomży, przedstawiciele
władz oświatowych
województwa podlaskiego
wręczyli zaświadczenia
laureatom Wojewódzkich
Konkursów
Przedmiotowych.

Więcej informacji o
laureatach na stronie 4.
gazetki.

 W ZAMBROWSKIEJ "CZWÓRCE"...
... SUKCESAMI WIOSNA SIĘ ZACZYNA :)

.

.
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NA PODBÓJ EUROPY:)
W dniach 7-10 kwietnia siedmioro uczniów:
Marysia Godlewska, Ola Kruszewska, Wiktoria
Ciecierska, Kacper Łuniewski z klasy VI D oraz
Maja Dmochowska, Kamila Nagórka i Mikołaj
Tyborowski z VIC, pod opieką p. A.
Czarniakowskiej, p. B. Głuszcz i p. D. Zimackiej,
gościło w Brukseli na zaproszenie europejskich
władz eTwinning.
W poniedziałek 7. kwietnia delegacja „Czwórki”
wyruszyła z Zambrowa do Warszawy około
godziny 4.30. Po zdaniu bagaży głównych i
odprawie na Lotnisku im. Fryderyka Chopina,
grupa musiała poczekać do godziny 9.35. Liniami
Swiss Airlines poleciała następnie do Zurichu, a
stamtąd innym samolotem, ale tych samych linii
lotniczych, dotarła do Brukseli.

Tam cała grupa, jak też inni uczestnicy ceremonii
wręczenia nagród europejskiego konkursu
eTwinning Prize 2014, zostali zakwaterowani w
hotelu NH Grand Sablon.
Jak wspominają uczniowie: „Ponieważ pora była
dość wczesna, około godz. 15-tej, nie wszystkie
pokoje były przygotowane. Czekały za to na nas
przekąski. Każdy otrzymał zestaw - dwa rodzaje
kanapek, baton Mars, jabłko, woda mineralna,
Coca-cola. Po zjedzeniu posiłku udaliśmy się na
spacer po okolicy. Pogoda nam sprzyjała - było
ciepło, słonecznie. Podziwialiśmy roślinność,
piękne budynki oraz sklepiki, w których królowały
przeróżne wyroby czekoladowe, z których słynie
Belgia”. Około godziny 19-tej  została
przeprowadzona rejestracja wszystkich
eTwinningowych gości. Wtedy też Zambrowianie
mogli przywitać się ze swoimi projektowymi
partnerami – grupą grecką, włoską i rumuńską, z
którymi do tej pory kontaktowali się wyłącznie
wirtualnie.
O 20.00 zaproszono wszystkich na obiadokolację
- obfity 3-daniowy posiłek, który przeciągnął się do
godziny 22.00. Nie był to jednak koniec atrakcji.
Na zakończenie dnia przewidziano Ice Breaking
Activity. 

"Przełamywanie lodów" polegało na grupowym
rozwiązywaniu quizów dotyczących krajów
uczestniczących w eTwinningu. Dzień zakończył
się około godziny 23.30.

Wtorek 8. kwietnia był najważniejszym dniem
całego wyjazdu. Po śniadaniu, około godz. 9.30
wyruszono na zwiedzanie Brukseli. Wszyscy z
LYPS (łącznie 33 osoby) udali się do Muzeum
Czekolady. Tam pokazano zwiedzającym, jak i z
czego się ją produkuje, jakie są składniki różnych
gatunków czekolady, w gablotach oglądano
przeróżne czekoladowe wyroby - m.in.
czekoladowego "siusiającego" chłopca - symbolu
Brukseli. Nie obyło się bez degustacji czekolady. 

Po posiłku - lunchu, kolejnym punktem
wtorkowego programu była wizyta w Parlamencie
Europejskim. Od tego momentu  rozpoczął się
"dzień polski".

„W Parlamencie Europejskim mieliśmy spotkanie
z jak się okazało przesympatycznym Panem
Jarosławem Wałęsą. W specjalnej olbrzymiej sali

opowiadał nam, oczywiście po angielsku, o swojej
pracy w Brukseli, o roli, jaką młodzi ludzie mogą
odegrać w Europie. Odpowiadał też na wiele pytań
- m.in. jak trafił do polityki, jaki wpływ na jego
wybór miał tata - Lech Wałęsa. Na koniec bardzo
chętnie pozował do zdjęć.” – wspominają
uczniowie.
Następnie zwiedzano Parlamentarium  -
interaktywne centrum dla zwiedzających
Parlament Europejski, które zostało otwarte w
2011 roku przez Prezydenta Parlamentu
Euroejskiego, Jerzego Buzka. W łatwy i ciekawy
sposób można było odkryć kulisy prac
Parlamentu Europejskiego, historię UE i sposób
jej działania. Wszystko to wokół wystaw i licznych
ekspozycji, najczęściej interaktywnych. 

Główna ceremonia wręczenia nagród eTwinning
odbyła się w Palais des Academies. Po
oficjalnych  przemowach nastąpiła prezentacja
zwycięzców. Rozpoczęto od kategorii
specjalnych. 
Następnie nadszedł czas na kategorie wiekowe.
Nauczyciele - laureaci tych konkursów wychodzili
na scenę w towarzystwie uczniów.
„Zaczęto od naszego projektu LYPS, o którym
jury konkursowe jednogłośnie powiedziało, iż "jest
doskonałym przykładem najlepszej praktyki i
prawdziwej współpracy w wielu aspektach".
Nagrody - dyplomy wręczał Polak, p. Jan
Truszczyński, Dyrektor Generalny ds. Edukacji i
Kultury Unii Europejskiej. Oczywiście gratulował
nam w języku polskim :)”
II miejsce w kategorii wiekowej 4-11 lat zdobył
projekt Talking Pictures realizowany m.in. przez
polskie przedszkole z Zabrza.
Następnie nagradzano projekty w kategorii
wiekowej 12-15 lat oraz 16-19 lat.
Na koniec ogłoszono projekt projektów. Okazało
się, że „LYPS”, polski projekt, został uznany
za najlepszy w Europie, pokonał ponad 300
innych! Gratulacjom nie było końca!

Przed hotelem w Brukseli

Na Grand Place w Brukseli

W Muzeum Czekolady

"Sikający chłopiec" - symbol BrukseliD. Z..

M. D.

A. Cz.

A. Cz.
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Gra miejska - Geocaching activity

Po powrocie do hotelu i obiedzie, prawie do
północy trwało poznawanie krajów, z których
pochodziły zespoły zwycięskich projektów. 
Oglądano wcześniej przygotowane filmiki (około
1-minutowe) inspirowane utworem "Happy"
Pharrella Williamsa. „Również my
zaprezentowaliśmy krótkie wideo "Happy
Zambrów", w którym ciesząc się i tańcząc
pokazaliśmy najpopularniejsze miejsca
Zambrowa. Najbardziej podobał mi się jednak
profesjonalnie wykonany film z udziałem
przedszkolaków z Zabrza” – wspomina Maja.

Geocaching activity. Mając mapę okolicy i
instrukcje wyświetlane na tabletach, bawiono się
w podchody - szukano niespodzianek ukrytych w
różnych punktach tego placu i sąsiadujących z
nim uliczek Brukseli.
Ostatni wieczór w Brukseli to Talent Show.
Początkowo przedstawiano migawki z
warsztatów uczniowskich i nauczycielskich, a
następnie zespoły z poszczególnych projektów
prezentowały skecze, recytowały wiersze,
śpiewały lub tańczyły. Grupa z naszej szkoły
przygotowała dwa występy - Maja Dmochowska
na klarnecie zagrała utwór "Koty", a potem
dziewczęta: Maja, Ola Kruszewska, Marysia
Godlewska i Kamila Nagórka zaśpiewały
"Prześliczną wiolonczelistkę" Skaldów.
„Wszystkie grupy 

Trzeci dzień upłynął bardzo aktywnie.
Nauczyciele zostali zabrani na warsztaty do
Laboratorium Przyszłości (European Schoolnet),
zaś uczniowie pozostali w hotelu na innych
warsztatach. „Jako najmłodsi uczestniczyliśmy w
bardzo ciekawych zajęciach polegających na
tworzeniu trailerów, czyli zwiastunów. Zostaliśmy
podzieleni przez prowadzącego Juliana Coultasa
na 4-osobowe zespoły. Otrzymaliśmy iPad’y i
przy ich pomocy mieliśmy nagrać trailer filmu w
programie iMovie. Praca tak nas pochłonęła, że
nie zauważyliśmy, kiedy minęły dwie godziny
zajęć. W tym czasie powstały: w mojej grupie -
trailer horroru, a w drugiej grupie z osobami z
Polski - trailer wycieczki.” (Maja)

Po lunchu, nabrawszy sił, około godziny 15-tej na
Grand Place zrobiono grupowe zdjęcie, a potem
rozpoczęła się "gra uliczna" - 

zaprezentowały się naprawdę świetnie. Ale i tak z
całego dnia najlepsze były warsztaty, co
stwierdziliśmy jednogłośnie” – wspomina Wiktoria.
Na zakończenie był oczywiście bardzo smaczny
tort czekoladowy ze świeczkami :)
W czwartek, 10 kwietnia pożegnano Brukselę i
liniami niemieckimi Lufthansa Airlines, z
przesiadką we Frankfurcie, delegacja „Czwórki”
wróciła do Polski. W Warszawie zatrzymała się w
hotelu „Gromada”, by następnego dnia
uczestniczyć w spotkaniu gratulacyjnym polskich
laureatów europejskiego konkursu eTwinning
2014 m.in. z przedstawicielami MEN. 

W piątek, 12 kwietnia, w towarzystwie dyrektora
szkoły p. Ryszarda Świderskiego, grupa z
Zambrowa udała się do Biblioteki Publicznej m. st.
Warszawa. Tam odebrała gratulacje, dyplomy
uznania od p. Ewy Dudek, Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz nagrody
od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Biura
Kontaktowego eTwinning w Polsce. Podczas tego
spotkania prezentowane były wszystkie
nagrodzone polskie projekty, a po nim - lunch,
wywiady (dla prasy, radia i telewizji).

Spacer po Brukseli

W sali Parlamentu Europejskiego

Spotkanie z p. Jarosławem Wałęsą

Nauczycielki SP4 z J. Wałęsą

W Parlamentarium

LYPS - najlepszy projekt eTwinning 2014

A. Cz.

A. Cz.

A. Cz.

D. Z.

B. G.

D. Z.

D. Z.
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Dla wszystkich wyjazd do Brukseli i związane z
nim atrakcje będą na pewno przygodą życia.
„Cały ten event był bardzo dobrze przygotowa ny.
Mogłam osobiście poznać osoby zaangażo wane
w nasz projekt LYPS. Bardzo ciekawe były
warsztaty, w których robiliśmy trailer filmowy.
Równie interesujące było zwiedzanie muzeum
czekolady oraz gra miejska. Dobrze się bawiłam i
myślę, że warto było pracować przy tym
projekcie, by móc wyjechać na tę wycieczkę” –
podsumowuje Marysia.Przed spotkaniem z p. E. Dudek z MEN .

Wręczanie nagród laureatom

PO KONKURSACH
PRZEDMIOTOWYCH

W roku szkolnym 2013/2014 laureatami
konkursów przedmiotowych zostali: 

Wiktoria Woroszyło (matematyka,
przyroda),
 Maria Godlewska (język polski, przyroda),
 Maja Dmochowska (język polski, język
angielski), 
Michał Boguszewski (matematyka), 
Bartosz Dybowski (przyroda), 
Filip Kołakowski (język polski), 
Paweł Konopka (historia),
Iga Baczewska (język angielski),
Anastazja Piórkowska (język angielski).

W tym gronie znalazła się najmłodsza
uczestniczka konkursów - Iga jest uczennicą
klasy czwartej. 

Finalistami konkursów zostali:
Julia Modzelewska (język angielski),
Maciej Śledziewski (język polski),
Bartosz Dybowski (język polski)

                    
                       GRATULACJE!

WIOSNA

Wiosna, ciepła jak mama.
Przyszła z kwiatami od samego rana.
Chodzi sama zabłąkana.
Zima panuje u nas nadal,
lecz koniec już tej dobroci,
wzięła różdżkę,pomachała
i pani zima sobie pojechała.
Żegnaj kochana,żegnaj na rok
teraz to ja tu władzę sprawować będę,
zamienię śnieg w zieloną łąkę,
twardą,zimną ziemię przemienię tak,
aby kwiaty wyrosnąć mogły.
Dam  swoje oznaki - 
przebiśniegi żeby dzieci rozpoznały,
że już nadeszłam
i wszystkim rozpowiedziały.
Słońce poproszę,
aby obudziło się z zimowego snu
i świeciło tak długo, jak da radę.
Wszystko w pełni gotowe,
można ludziom powiedzieć,
ale chyba o czymś zapomniałam.
A tak ! O ptakach.
Trzeba je zwołać z ciepłych krajów,
żeby śpiewały do ucha mile
i ogrzały nas melodii brzmieniem.

Oliwia Wyszyńska

(NIE)TRUDNE
ZADANKA

1. W hurtowni ''Najmodniejsze Ciuszki'' 9
żakietów kosztuje 1224 zł. Tyle samo
kosztowałyby nas 3 płaszcze. Ile zapłacimy w tej
hurtowni za 5 żakietów i 5 płaszczy?

2. Państwo Zalewscy kupili telewizor za 1370 zł i
magnetowid za 850 zł. Kilka dni później w sklepie
ogłoszono promocję: nowa cena telewizora
wynosiła 1280 zł, a cenę magnetowidu obniżono o
89 zł. Ile mogli zaoszczędzić państwo Zalewscy,
gdyby zrobili zakupy kilka dni później?

3. Ola, Oliwia i Julia poszły na grzyby. Nazbierały
ich łącznie 567. Sprzedały 264 grzyby, 7 zgubiły
po drodze, zaś 183 dały babci na zupę. Ile
grzybów im zostało? Ile dostały pieniędzy za
sprzedane grzyby, jeśli jeden kosztował 13
groszy? 

4.Drabina wisi na boku statku zakotwiczonego w
porcie. Najniższy szczebel drabiny dotyka wody.
Odległości między szczeblami wynoszą po 20
cm, a cała drabina ma 1,80 m. Wysokość
poziomu wody roście w tempie 15 cm na godzinę.
Po jakim czasie woda osiągnie wysokość
siódmego szczebla od góry? 

POWODZENIA :)

UŚMIECHNIJ SIĘ :)

- Jaki śliczny z ciebie chłopiec! - wykrzykuje
ciocia. Nosek masz po mamusi, oczy po tatusiu,
usta po babci. 
- Spodnie po bracie i buty po siostrze! - dodaje
Jasiu.

:)
- Tato, już nigdy więcej nie pójdę z tobą na sanki! 
- Nie gadaj tyle synu, tylko ciągnij!

:)
- Jaki jest najdłuższy most ?
- Wzdłuż rzeki!

                                     :)
Nauczycielka języka polskiego pyta uczniów: 
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika
"niedziela"? 
- Wakacje, proszę pani!

:)
Bliźniaki wracają ze szkoły i po przyjściu do domu
wołają: 
- Mamo, mamusiu! Wygrałaś konkurs klasowy
"Czyja mama jest najpiękniejsza?". Wszyscy
głosowali na swoje własne mamy, a Ty dostałaś
aż dwa głosy...
                                     :)

. A. Cz.

A. Cz.
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