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Nr 3 – I/II 2018/2019 

Zespół Szkół nr 4 w Jarocinie        http://www.sp4jarocin.pl 

 

DWUMIESIĘCZNIK 

 

W numerze: 

Wywiad – s. 2 

Mówią wieki - s. 3-4 

Co piszczy w trawie – s. 5 

Warto wiedzieć – s. 9 

Połam sobie język – s.10 

Mól książkowy – s. 11 

Filmoteka – s. 12 

Zwierzyniec -  – s. 13   

Angielski w pigułce - 16 

Humor – s. 16 

Muzykomania – s. 17 

Palce lizać – s. 17 

Sport – s. 19 

 

 

Jeśli chcesz się z nami czymś 

podzielić, masz problem lub jest 

coś, co Cię cieszy w szkole – 

poinformuj „Luzaka”. Postaramy 

się napisać o wszystkim!!! 

 

  

 

 

Aleksandra Tomczak (redaktor naczelna), Weronika Kałuża (z-ca redaktora 
naczelnego), Zuzanna Wojcieszak, Katarzyna Moszyk, Magda Walczak. 
Opiekun: p. B. Jóskowiak 
 

http://www.sp4jarocin.pl/


2 
 

 

Wywiad z o. Bartłomiejem Skibińskim OFM 

- wikariuszem parafialnym, opiekunem 

Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego (FRA), 

Rycerzy Świętego Franciszka (RSF) i 

Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO).  

Od ilu lat przebywa ojciec w jarocińskiej wspólnocie ? 

Od 2,5 roku. 

Gdyby w jednym zdaniu miał ojciec określić cel kolędy to 

brzmiałoby ono…. 

…błogosławieństwo domu. 

Jakie są ojca najlepsze wspomnienia z wizyty 

duszpasterskiej? 

Jedna pani wyjęła mój obrazek z prymicji (pierwszej mszy 

odprawianej przez nowo wyświęconego kapłana) i zapytała, 

czy to dziecko na nim widniejące z Janem Pawłem II to ja z 

mojej młodości. Znalazłem ten obrazek w Internecie i go 

wydrukowałem. Uśmiech dziecka skojarzył się  wspomnianej 

kobiecie z moim. To było zaskakujące zdarzenie, ale bardzo 

miłe. Utkwiło w mojej pamięci. 

Czy jest coś, czego ojciec szczególnie nie lubi w 

noworocznym kolędowaniu? 

Chyba najbardziej jak pada deszcz. 

W związku z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego, 

czego ojciec życzyłby uczniom naszej szkoły? 

Pokoju, dobra, miłości, ludzkiej życzliwości i odnajdywania 

Boga w drugim człowieku. 

 Zapewne będzie to dla o. Bartłomieja kolejne 

niezapomniane wspomnienie z noworocznych odwiedzin w 

domu wiernych, gdyż po raz pierwszy udzielał wywiadu 

podczas kolędy.  

Dziękujemy za poświęcony czas i ten uśmiech, który dodaje 

otuchy i przełamuje bariery.                                                                       

(Zuzia) 
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   Ankieta 

Chwila wspomnień. Najbardziej ulubione prezenty świąteczne 

wśród naszej społeczności. Pamiętacie, jak było miło?  

 

1 miejsce 

 Sprzęt 

elektronicz

ny  

 

2 miejsce 

 Ubrania 

 

3 miejsce 

 Pieniądze  

 

4 miejsce 

 Bilet na 

koncert 

 

5 miejsce 

 Zegarek  

 

6 miejsce 

 Książka  

 

 

 

Zapytano również naszych nauczycieli o ich ulubione 

upominki..  
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1 miejsce 

 Święta z rodziną  

 

2 miejsce 

 Nowina o byciu 

babcią  

 
3 miejsce 

 Karnet do spa  

 

4 miejsce 

 Kolczyki 

 
  

A  na walentynki?  

Czekoladki, kwiaty, 

kartki, misie oraz  

inne niespodzianki 

prosto z serca. 

Miłych chwil 

każdego dnia! 

(Wera)                                                   
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Ważne daty…   

STYCZEŃ 

01 – Nowy Rok 

06 – Trzech Króli 

14-25 – FERIE 

Życzymy Wam śniegu! 

28-31 – zebrania z 

rodzicami – podsumowanie I półrocza. 

31 – wyniki Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych                 

i Ogólnopolskiego Dyktanda (nie  tylko) dla Mistrzów. 

Język angielski: 

Sonia Taterka -kl.5a -

Laureat 

Sandra Marciniak -kl.5a-

Wyróżnienie 

Klaudia Krukowska -kl.5d 

- Wyróżnienie 

Amelia Pietrzak -kl.5d-

Wyróżnienie 

Jakub Król -kl.5a -

Wyróżnienie 

Piotr Gęstwa -kl.6b -

Wyróżnienie 

Nadia Taterka- kl.7a - 

Wyróżnienie  

Dominika Krzymińska -

kl.7a - Wyróżnienie 

Język polski : 

Sandra Marciniak - kl.5a- 

Wyróżnienie 

Piotr Koczorowski -kl.5a - 

Wyróżnienie 

Anna Płachta -kl.5a - 

Wyróżnienie 

Joanna Jędrzejczak -kl.6c - 

Wyróżnienie 

Matematyka: 
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Jakub Stefański - kl.7c - 

Laureat 

Krystian Król - kl. 8a – 

Wyróżnienie 

Dyktando - wyróżnienia: 

Nikola Hyżorek, kl. 5a 

Anna Ciesielska, kl.5d  

Joanna Jędrzejczak, kl. 6c 

Julia Świątek, kl. 6c 

 

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy! 

LUTY 

05 – Dzień Bezpiecznego Internetu – obchodzony w Polsce 

już po raz 15. 
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kl. Ib 

07 – Pierwszoklasiści dbają o zęby – spotkanie z 

pielęgniarką M. Nowak. 

 

11-15 – Tydzień Życzliwości 

14 – walentynki 

Tydzień Życzliwości 

W naszej szkole 11.02 - 15.02.2019 r. odbył się Tydzień 

Życzliwości. Wszyscy uczniowie świętowali gowg własnych 

pomysłów. Pani dyrektor 

zaproponowała następujące 

czynności: 

 Poniedziałek - powiedzmy miłe 

słowa do każdego, kogo 

spotkamy. 

 Wtorek- podzielimy się 

smakołykami z innymi.  

 Środa - dniem pozytywnych odpowiedzi. 

 Czwartek - świętujmy walentynki! 
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 Piątek - podarujmy innym drobny upominek. 

Powstały również słoiki życzliwości, do których wrzucaliśmy 

każdemu dobre myśli, które każdy uczeń otrzymał w 

walentynki. 

Więcej zdjęć na naszym fb!                                            

 

15 – Dzień Singli 

28 – Tłusty Czwartek – jemy 

pączki!  

Więcej informacji, zdjęć na fb                

i sp4jarocin.pl (Wera, Magda)  
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Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z 

inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo 

obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI 

przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. Z 

pełną listą państw i instytucji biorących udział w Dniu 

Bezpiecznego Internetu oraz z podjętymi przez nie działaniami 

można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org. 

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań 

na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów 

internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i 

wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz 

promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI 

jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe 

bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak 

również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale 

także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. 

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie 

Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą 

państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy 

Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc 

Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym 

partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Patronat 

www.saferinternetday.org
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honorowy dla wydarzenia udzielili: Ministerstwo Cyfryzacji, 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Biuro Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz 

Komenda Główna Policji. Partnerami DBI 2019 są Facebook 

Polska, Google Polska, National Westminster Bank Oddział w 

Polsce, Teatr Palladium oraz Mulitmedia w szkole. 

Źródło: https://www.saferinternet.pl                         (Kasia) 

__________________________________________________ 

 

 

Poćwicz wymowę! Czyż język polski nie jest cudownie 

zakręcony? 

. 

(Magda)

https://www.saferinternet.pl/
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Drodzy wielbiciele książek!  

„Chłopiec z burzy i inne 

opowiadania” Colin Thiele 

Ukochane opowieści milionów dzieci 

w Australii i na całym świecie, 

książka po raz pierwszy wydana w 

Polsce w 2018 r. Opowiadania 

przekazują ponadczasowe wartości jak 

przyjaźń, respekt przed siłami natury i 

determinacja w starciu z 

nimi. Napisane prostym językiem. 

„Chłopiec z burzy” to historia kilkuletniego Michaela mieszkającego 

z tatą w małej chatce nad brzegiem oceanu. Pewnego dnia podczas 

zabawy na plaży ratuje życie trzem osieroconym pelikanom. Pisklęta, 

znalezione w gnieździe na wydmach, pod jego opieką wyrastają na 

piękne, silne ptaki. Tak zaczyna się niezwykle wzruszająca, pełna 

humoru i przygód opowieść o szczególnej więzi łączącej Chłopca z 

Burzy i Pana Parsifala, pelikana, który rezygnuje z wolności i wybiera 

przyjaźń z chłopcem. Przyjaźń dodaje skrzydeł! 

Ekranizacja z Geoffreyem Rushem  już w  kinach  - u nas w kinie 

Echo już jest zapowiedź. Nie przegapcie, jeśli wolicie historie na 

ekranie. 

 Polecamy!!!  (Ola) 

________________________________________________________ 
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Yuuri! On Ice 

Japoński serial animowany – również dostępny na cda. 

Anime Yuri!!! on Ice opowiada o japońskim, profesjonalnym 

łyżwiarzu figurowym Katsukim Yuurim. Po porażce w Finale Grand 

Prix przygnębiony wraca do rodzinnego miasta Hasetsu, 

zastanawiając się nad porzuceniem kariery. Po karuzeli wydarzeń 

Yuuri spotyka swojego idola Victora Nikiforova . Okazuje się, że 

Nikiforov postanowił zawiesić karierę, by zacząć trenować Yuuri'ego. 

I tak jesteśmy świadkami narodzin nowej nadziei Japoni na Grand 

Prix.  

________________________________________________________ 
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Przełęcz Ocalonych 

Ten film trzeba obejrzeć! 

Po wybuchu II wojny światowej 

Desmond Doss z Lynchburga w Wirginii, 

wstąpił do wojska. W czasie szkolenia 

pozostał wierny swojemu postanowieniu, 

by nigdy nikogo nie zabijać i nie używać 

broni, za co spotykały go szykany ze 

strony kolegów i dowódców. Doss został 

wysłany, jako sanitariusz, wraz ze swoim 

oddziałem na Okinawę. W trakcie 

działań wojennych wykazał się 

niespotykanym hartem ducha i odwagą. 

Nie używając broni, uratował wielu współtowarzyszy od śmierci na 

polu bitwy.                       (Ola) 

______________________________________________________________________ 

Dla młodszych oraz tych, którzy kochają psy i 

pamiętają historię Lessie, polecamy film „O 

psie, który wrócił do domu”. To kino familijne 

przedstawiające wzruszającą historię Belli, 

która przez prawo Denver została pozbawiona 

domu rodzinnego. @ lata będzie trwała jej 

wędrówka do miejsca, z którym związana jest 

niewidoczną smyczą – Miłością. Weźcie 

rodzinę lub przyjaciół oraz chusteczki, na 

pewno się przydadzą.                             (Zuza) 

________________________________________________________ 

  

 

10 NAJMĄDRZEJSZYCH ZWIERZĄT ŚWIATA 

Za jedne z najmądrzejszych zwierząt świata uważane są: 
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1. Szympansy - potrafią tworzyć i używać 

narzędzi, rozwiązywać problemy, komunikować 

się językiem ciała oraz wyrażać emocje w 

sposób, jaki to robi człowiek np. śmieją się 

podczas zabawy bądź płaczą gdy są smutne. 

2. Delfiny - są uważane za najinteligentniejsze 

zwierzęta wodne. Te intrygujące stworzenia potrafią 

przetwarzać abstrakcyjne informacje, rozwiązują 

problemy i okazują empatię. Podczas polowania 

posługują się także skomplikowanymi 

formułami matematycznymi. Dzięki 

nim lepiej im namierzyć oraz schwycić 

ofiary. 

3. Słonie - zdolne są do używania narzędzi w wielu 

celach, oczyszczają swój pokarm przed 

jedzeniem, wykazują się także niezwykła 

opiekuńczością i umiejętnością współczucia, gdy 

członek stada, umiera pozostałe słonie dotykają 

go trąbami i przez dłuższy czas wydają 

lementacyjne dźwięki. Poprzez taką empatię uważa się za wysoce 

zaawansowaną formę wyższej inteligencji. 

4. Psy -  sztuczki i posłuszeństwo w stosunku do 

właściciela nie świadczą o wyższej inteligencji 

tych zwierząt. Badania naukowe wykazały, że psy 

są w stanie odnaleźć jedzenie otrzymując jedynie 

niewerbalne wskazówki- jest to typ rozumowania, 

który według naukowców odpowiada ludzkiej 

umiejętności zrozumienia punktu widzenia 

drugiej osoby. Potrafią również rozpoznawać 

ludzkie oraz zwierzęce twarze, umieją również 

wyczuwać rożne nastroje człowieka, a 

przez częste powtarzanie są w stanie 

nauczyć się aż  do 160 słów. 

5. Świnie - naukowcy uważają, że ich 

poziom inteligencji równy jest poziomowi trzyletniego 

dziecka. Wbrew pozorom świnie są też bardzo czystymi 

zwierzętami, ale tylko jak mają 

możliwość, nigdy się nie załatwiają w 

pobliżu miejsca gdzie śpią bądź jedzą. 

6. Ośmiornice-  są uważane za najinteligentniejsze 

bezkręgowce. Posiadają krótko- i 

długoterminową pamięć, mają niesamowitą 
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umiejętność polowania. Te stworzenia podwodne są mistrzami 

kamuflażu oraz naśladowania, a także wydostania się z uwięzi i 

zabezpieczenia przed atakiem drapieżników. 

7. Szczury - naukowcy udowodnili że potrafią 

oszacować swoją wiedzę, zdolne są do metapozania 

oraz świetnie pokonują labirynty. To właśnie na nich 

przeprowadza się najwięcej badań naukowych i 

eksperymentów. 

8. Kruki -  są to bardzo przebiegłe ptaki: tworzą 

narzędzia z gałązek, piór, drucików i innych 

kawałków rozmaitego pochodzenia, które następnie 

służą im do wykradania jedzenia nawet z bardzo 

trudno dostępnych miejsc. Tworzenie narzędzi to 

ich wrodzona umiejętność, ale rozwijają i 

opanowują to do perfekcji w trakcie obserwowania 

starszych ptaków, co jest również oznaka 

inteligencji. 

9. Wiewiórki - te niewielkie zwierzęta wykazują 

się imponującym wachlarze trików i strategii, 

które pomagają im przetrwać. Pomaga im w 

tym również nieskazitelna pamięć, 

wytrwałość oraz upartość. Gryzonie te często 

wprowadzają w błąd złodziei zapasów udając tylko, że ukrywają 

gdzieś pożywienie. 

10. Gołębie - podczas eksperymentów wykazały się 

umiejętnością liczenia, szeregowania przedmiotów 

według wielkości, a nawet uczenia się pewnych reguł 

matematycznych. Świetnie również sprawdzają się 

podczas misji ratunkowych na szerokich wodach, 

gdzie dzięki swojemu wzrokowi są w stanie 

wypatrzeć osoby w kamizelkach ratunkowych i w 

wyuczony wcześniej sposób zasygnalizować to załogom 

helikopterów ratunkowych. 

 

Źródło: https://www.topnaj.pl/najinteligentniejsze-zwierzeta/ 

 

(Magda)
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I love you so deeply, I love 

you so much, I love the 

sound of your voice and 

the way that we touch. I 

love your warm smile and 

your kind, thoughtful way, 

the joy that you bring to 

my life every day. I love 

you today as I have from 

the start, and I'll love you 

forever with all of my 

heart.  

Czytaj więcej: 

https://expressilustrowany.pl/wal

entynki-2019-wierszyki-

walentynki-po-angielsku

 (Kasia)

__________________________________________________ 

 

- Kochanie, co Ty na to, 

abyśmy oboje zrzucili 

wagę? 

- No nie wiem, a jeśli 

kogoś trafimy? 

*** 

Dziewczyna spóźnia się 

ponad godzinę na randkę. 

- Kochanie, dużo się 

spóźniłam? 

- Drobiazg, ważne, że data 

się zgadza. 

*** 

W walentynki 

sprzedawczyni w 

kwiaciarni mówi do 

młodzieńca: 

- Najlepszy będzie bukiet 

róż, niech kwiaty 

powiedzą o pana uczuciu. 

- Poproszę jedną, nie 

jestem gadułą. 

*** 

Ojciec krzyczy na 

chłopaka swojej córki: 

- Jak śmiesz 

przyprowadzać moją córkę 

do domu o 3.00? 

- Przepraszam, ale o 7.00 

muszę być już w pracy. 

*** 

Matka zaprosiła chłopaka 

swojej córki na 

podwieczorek. 

- Ten twój Olek nie jest 

zbyt dobrze wychowany. 

Kiedy z nim rozmawiałam, 

parę razy ziewnął. 

- Mamo, on próbował się 

tylko odezwać.          (Wera) 

https://expressilustrowany.pl/walentynki-2019-wierszyki-walentynki-po-angielsku-valentines-day-wishes-on-valentines-day-14-lutego-2019/ar/9376065
https://expressilustrowany.pl/walentynki-2019-wierszyki-walentynki-po-angielsku-valentines-day-wishes-on-valentines-day-14-lutego-2019/ar/9376065
https://expressilustrowany.pl/walentynki-2019-wierszyki-walentynki-po-angielsku-valentines-day-wishes-on-valentines-day-14-lutego-2019/ar/9376065
https://expressilustrowany.pl/walentynki-2019-wierszyki-walentynki-po-angielsku-valentines-day-wishes-on-valentines-day-14-lutego-2019/ar/9376065
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Shawn Mendes w Polsce! 

Koncert Shawna Mendesa     w 

Krakowie zobaczy komplet 

publiczności! Chętnych na oglądanie występu kanadyjskiego 

wokalisty jest jednak więcej, niż pomieści krakowska Tauron 

Arena. Czy drugie show autora There's Nothing Holdin Me 

Back jest możliwe?  

Shawn Mendes w Polsce 2019 - bilety na koncert artysty 

rozeszły się 18 maja w 30 minut od rozpoczęcia regularnej 

sprzedaży. Wiele osób skarży się na to, że bileteria internetowa 

przez ten czas nie działała, a gdy już strona ponownie 

wystartowała, to sprzedaż wejściówek została zakończona. 

Mało kto, ale przede wszystkim sami organizatorzy nie 

spodziewali się takiego zainteresowania tym wydarzeniem. 

Najwięksi fani kanadyjskiego wokalisty postanowili stworzyć 

specjalny hasztag, mający na celu skłonienie agencji 

koncertowej do zorganizowania drugiego występu Mendesa. 

Czy to możliwe?        Wybierasz się?                                                    

(Ola) 

__________________________________________________ 

 

   

Dango - czyli japońska przekąska zrobiona z 

mochiko, czyli mąki ryżowej często podawana 

do zielonej herbaty jako deser. Dango można także podawać w 

wersji na słono z charakterystycznym sosem z dodatkiem sosu 

sojowego. 
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Składniki: 

- woda 85 ml  

- mąka ryżowa 280 g  

Sos mitarashi: 

- cukier 50 g  

- sos sojowy 30 ml  

- ocet ryżowy 5 ml  

- woda 130 ml  

- mąka ziemniaczana 5 g  

- mirin 15 ml  

(japońskie wino do 

gotowania)

Przygotowanie: 

1. Mąkę wsypać do miski i stopniowo dodając wodę, 

ugniatać, aż powstanie ciasto o konsystencji plasteliny. 

Ulepić z niej kuleczki wielkości małego orzecha 

włoskiego.  

2. W garnku zagotować wodę. Wrzucić kuleczki i zamieszać, 

aby nie przywarły do dna. Gotować na małym ogniu. Po 

kilku minutach (5-10 min.). Dango powinny wypłynąć – 

od tego momentu gotować jeszcze 3 minuty. Można wyjąć 

jedną kulkę i przekroić, aby sprawdzić, czy w środku są 

ugotowane. Wyjąć je łyżką cedzakową i wrzucić na 

chwilę do miski z bardzo zimną wodą (można nawet 

dorzucić kostki lodu). Dzięki temu dango nie będą się do 

siebie kleiły. Odcedzić i nabić na patyczki po 3-5 sztuk na 

każdej.  

3. Przygotować sos: wodę, cukier, sos sojowy, mirin i ocet 

zagotować. Mąkę ziemniaczaną rozpuścić w odrobinie 

zimnej wody i dodać do sosu. Gotować przez chwilę, 

intensywnie mieszając, aż sos się zagęści. Gotowym 

sosem polać dango. 

Smacznego!                                                            (Ola) 
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II miejsce w MISTRZOSTWACH POWIATU W PIŁCE 

RĘCZNEJ  

– UCZNIÓW ROCZNIK 2006 I MŁ. 
 

W Mistrzostwach Powiatu w Piłce Ręcznej Uczniów Rocznika 

2006 i mł. , które odbyły się w SP nr 2 w Jarocinie udział 

wzięły dwie szkoły w kategorii dziewcząt i trzy w kategorii 

chłopców. 

Wyniki : 

Dziewczyny - IV miejsce 

Chłopcy – II miejsce. 
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 GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH 

SUKCESÓW!!!                                                                 
(Magda) 

 

__________________________________________________ 

Wyznaczajcie sobie w życiu mądre cele. 

Do przemyślenia…  

"Człowiek poświęca swoje zdrowie, by zarabiać 

pieniądze, następnie zaś poświęca pieniądze, by odzyskać 

zdrowie. Oprócz tego, jest tak zaniepokojony swoją 

przyszłością, że nie cieszy się z teraźniejszości. W 

rezultacie nie żyje ani w teraźniejszości, ani w 

przyszłości; żyje tak, jakby nigdy nie miał umrzeć, po 

czym umiera, tak naprawdę nie 

żyjąc." 

 

Dalajlama
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