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Nr 2 – XI/XII 2018/2019 

Zespół Szkół nr 4 w Jarocinie 

http://www.sp4jarocin.pl 

 

MIESIĘCZNIK 

 

W numerze: 

Wywiad – s. 2 

Mówią wieki - s. 4 

Co piszczy w trawie – s. 8 

Warto wiedzieć - 12 

Połam sobie język – s.13 

Mól książkowy – s. 14 

Filmoteka – s. 15 

Zwierzyniec -  – s. 15 

Angielski w pigułce - 16 

Humor – s. 17 

Muzykomania – s. 18 

Palce lizać – s. 19 

Sport – s. 20 

Zrób to sam – s.23 

Wybrane cytaty z poezji patrona 

szkoły – s. 24

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 
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SZKOLNE WSPOMNIENIA  

– rozmowa z absolwentkami naszej szkoły  i jednocześnie przedstawicielkami Rady 
Rodziców w ramach obchodów 50-lecia nadania szkole imienia Władysława Broniewskiego 

Panią Martą Żabińską –przewodniczącą Rady Rodziców w 
naszej szkole, 

Panią Katarzyną Pruchnik – zastępcą przewodniczącej rady 
Rodziców w „Czwóreczce”. 

 

1. Ile lat minęło od ukończenia przez Panią SP4? 
Pani Marta Żabińska Pani Katarzyna Pruchnik 

21 lat. 20 lat. 

2. To już 50 lat, odkąd szkoła nosi imię Władysława  Broniewskiego. Może pamięta 
Pani jakiś utwór poety lub ma Pani ulubiony wiersz jego autorstwa? 

 
Oczywiście, że mam ulubiony wiersz, który 

nosi tytuł „Zajączek”.  Pamiętam, że, gdy 

byłam chyba w drugiej klasie,  zajęłam 
pierwsze miejsce w konkursie recytatorskim 

deklamując „Zajączka”.  

 

Sama nie brałam nigdy udziału w konkursach 

recytatorskich, ale pamiętam doskonale hymn 

czwóreczki, którego autorem słów jest właśnie 
Władysław Broniewski. 

 

3. W związku z obchodami 50-lecia nadania imienia szkole, proszę opowiedzieć jak za 
Pani czasów obchodziło się Dzień Patrona Szkoły. 

Był konkurs poezji i wiedzy o Władysławie 
Broniewskim oraz konkursy plastyczne dla klas 

młodszych, a na zakończenie odbywał się 
uroczysty apel. 

Organizowane były uroczyste apele, które 
poprzedzały konkursy recytatorskie poezji 

poety oraz  wiedzy dotyczący życia i twórczości 
Władysława Broniewskiego. 

4. Proszę opowiedzieć/wymienić, co pani najbardziej utkwiło w głowie z czasów 
szkolnych. 

Wycieczki szkolne, chodzenie w kółko po 

korytarzu, dyskoteki w formie balów 

przebierańców -  najbardziej zapamiętałam bal 

w stylu dzikiego zachodu. Był też festyn 

„ Mama, tata i ja” z konkursami, w którym 

rodzinnie dostawało się nagrody. 

Plusem są przyjaźnie, które zawarłam w 

szkole, z niektórymi osobami mam kontakt do 

dnia dzisiejszego. Najbardziej nie lubiłam 

przerw, podczas których zmuszeni byliśmy 

chodzić w kółko na holu danego piętra. 

 
5. Od lat działa Pani w Radzie Rodziców. Jak Pani ocenia współpracę z nową panią 

dyrektor? 
Od 5 lat należę do Rady Rodziców. Bardzo 

dobrze współpracowało mi się zarówno z 

panią Kostro jak i panią Tobolską. Obecna 

Pani dyrektor ma bardzo dużo pomysłów, które 

udaje nam się wspólnie realizować. Na pewno 

nie ma czasu na nudę. 

Pani dyrektor jest bardzo wymagająca, ale 

dzięki temu nasza praca jest bardzo prężna i 

dużo się dzieje. Każdy, zarówno uczeń jak i 

rodzic, na pewno zauważyli nowy radiowęzeł, 

odnowioną szatnię, podświetlony łącznik z 

okazji obchodów Niepodległej czy obserwuje 
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szkolną stronę internetową i fb, na których 

znajdują się liczne zdjęcia z podjętych 

inicjatyw z kiermaszem świątecznym na czele, 

który pozytywnie zaskoczył chyba nas 

wszystkich. 

 
6. Jakie jeszcze przedsięwzięcia mają w  zanadrzu Rodzice? 

Na pewno chcemy powrócić do festynu  

„Mama, tata i ja”.  Zastanawiamy się nad 

kolejnym  kiermaszem  lub ciekawą formą 

obchodów świąt wielkanocnych. Będziemy 
malować boisko, robić zieloną klasę,  no i 

realizować nowe pomysły, o których na razie 
nie chcę mówić – nie zdradzajmy wszystkiego 

od razu. 

W najbliższym czasie chcemy stworzyć strefę 

gier na boisku szkolnym z pieniędzy, które 

udało nam się uzbierać podczas kiermaszu, a 

także wrócić do festynu „Mama, tata i ja” na 
wiosnę. Myślimy też o kolejnych 

niespodziankach, może już na zajączka. 

 
 

7. Gdyby miała pani wrócić do szkoły w roli uczennicy, to co zachęciłoby panią do 
wyboru czwórki? 

Moja klasa była bardzo liczna i zawiązały się 

ogromne przyjaźnie, więc na pewno z chęcią 

bym wróciła w dawnym składzie. Miałam też 

super wychowawczynię, a więc ze względu na 

kadrę również warto się tu uczyć. Panuje tutaj 
cudowna atmosfera. Jest też ogromna sala 

gimnastyczna, której za moich czasów tu nie 
było.  

Na pewno wróciłabym ze względu bliskie 

miejsce zamieszkania, bezpieczeństwo, wysoki 

poziom  nauczania oraz życzliwą atmosferę i 

brak nudy, co „Czwóreczkę” na pewno 

wyróżnia. 

 

 
8. Uczniowie klas IV – VIII pewnie chcieliby mieć klub, miejsce, w którym mogliby 

przebywać- niekoniecznie świetlicę, w której są w większości klasy I  - III, co Pani 
na ten temat myśli? 

Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. 

Wielu uczniów musi przychodzić do szkoły 

wcześniej lub zostawać  po lekcjach, a nie chcą 

iść na świetlicę, w której i tak jest już wielu 
uczniów klas najmłodszych. Postaramy się 

poruszyć ten temat na zebraniu Rady 
Rodziców. 

To dobry pomysł, choć świetlica też zapewnia 

każdemu opiekę niezależnie od wieku. 

Rozumiem, że chodzi uczniom starszym o 

trochę inną atmosferę. Pewnie będzie problem 
z miejscem, ale warto to przedyskutować na 

zebraniu z panią dyrektor. Na pewno ze strony 
rodziców nie będzie problemu, aby wyposażyć 

taki klub w jakieś Pufki czy poduchy.  

Dowiedzieliśmy się również, że temat szafek też był poruszany na zebraniu Rady Rodziców i jest 
w planie ich zakup na początku dla klas młodszych. Niestety, to duża inwestycja, do której                
z powodów przepisów prawnych rodzice nie mogą się przyłączyć. Musimy uzbroić się                      
w cierpliwość, bo jak sami wiecie, pieniądze z nieba nie spadają. 

Dziękujemy za rozmowę.                                                           (Wera) 
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WŁADYSŁAW BRONIEWSKI – NASZ PATRON 
- syn Zofii z Lubowidzkich i Antoniego Broniewskiego  

17 XII 1897 – 10 lI 1962 
Ja nie chcę wiele. 
Ciebie i zieleń. 
I żeby sercu było bezpiecznie. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIOTA 

Gimnazjum 
Polskie w 

Płocku 
17 lat 

4. Pułk Piechoty 
Legionów 

Piłsudskiego 
1915 r. 

Srebrny 
Krzyż Orderu 
Wojennego 

Virtuti 
Militari 

Uniwersytet 
Warszawski 

Czterokrotnie  
otrzymał 

Krzyż 
Walecznych 

Obóz  
w 

Szczypiornie 
Konspiracja 

– Polska 
Organizacja 
Wojskowa 

Bunt – 
Związek 

Radziecki 
napadł na 

Polskę 

Poeta 

Więzień 
NKWD 

Rak 
krtani 
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NADANIE SZKOLE IMIENIA WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 

1 września 1968 r. uczniowie SP4 rozpoczęli kolejny rok szkolny. Był to pamiętny czas, gdyż to 

właśnie wtedy szkoła otrzymała z Kuratorium Oświaty pismo informujące o nadaniu szkole 

imienia Władysława Broniewskiego. Kierownikiem (czyli dyrektorem) wówczas był p. Florian 

Witkowski, a zastępcą kierownika szkoły mgr Łucja Hradecka. 

18-20 maja 1969 r. odbyła się wycieczka 83 uczniów naszej szkoły do Warszawy. Tam przy ul. 

Jarosława Dąbrowskiego, gdzie mieścił się dom 

poety, doszło do spotkania uczniów z panią 

Wandą Broniewską, żoną pisarza, której wręczono 

kwiaty i  razem z nią zwiedzono muzeum 

poświęcone poecie. Nauczyciel  p. Burzyński 

zaprosił też p. Broniewską do naszej szkoły. 

Wiązankę złożono również na nagrobku Władysława 

Broniewskiego na Powązkach.  

________________________________________________________________________ 

21 czerwca 1969 r. 

Przewodniczący Powiatowej Rady 

Narodowej Towarzysz Czesław 

Jóźwiak odsłonił tablicę 

upamiętniającą akt nadania szkole 

imienia Patrona. 
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_______________________________________________________________________ 

17 grudnia 1969 r. w szkole po raz pierwszy obchodzone było ŚWIĘTO PATRONA 

SZKOŁY. 

W każdej klasie wykonano kącik 

poświęcony patronowi oraz gazetki ścienne. 

Młodzież wykonała  również wystawę na 

korytarzu szkolnym. Były spotkania w 

klasach, podczas których rozmawiano o Wł. 

Broniewskim, a także uroczysta akademia – 

montaż literacki. Złożone zostały również 

kwiaty przy popiersiu patrona. Od 8.00 

harcerze pełnili też wartę honorową przy 

tablicy pamiątkowej. 

  

(red) 
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Nie wiem, co to poezja, nie wiem, po co i na co... Wiem, że czasami ludzie czytają 
wiersze i płaczą…  (Władysław Broniewski) 
 
Podobnie jak przed laty  6 grudnia 2017 r. odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Władysława 

Broniewskiego, patrona  naszej szkoły. Wzięło w nim udział 29 uczniów z klas IV – VI, którzy 

zaprezentowali jury wybrane przez siebie wiersze. Piękno poezji jak co roku dzięki naszym 

młodym artystom również z klas I – III ponownie zagościło w murach szkolnych. Wszystkim 

uczestnikom gratulujemy, a poniżej prezentujemy wyniki najwyżej ocenionych uczniów. 

Klasa I 
I m: Maja Jóskowiak kl. I b 
II m: Zofia Kałuża kl. I c 
III m: Daria Sobczak kl. I a 
 
Klasa II - III 
I m: Jakub Kmieć kl. II a 
Liwia Margas  kl. III a 
II m: Bartosz Regulski kl. II d 
III m: Aleksandra Janowska kl. II b 
 
KLASY IV 
I miejsce: Jonasz Roszak kl. IVe  
II miejsce: --- 
III miejsce: --- 
Wyróżnienie: Maja Wałęsa kl. IV d 
Julia Bierła kl. IV e 
 
KLASY V  
I miejsce: Maja Florczyk kl. V d  
II miejsce: ---  
III miejsce: ---  
Wyróżnienie: Klaudia Krukowska kl. V d 
Wojciech Sokołowski kl. V c 
 
KLASY VI  
I miejsce: Michał Szajda kl. VI b  
II miejsce: Szymon Kolasiński kl. VI c 
Mateusz Roszak kl. VI b  
III miejsce: Wiktoria Pielak kl. VI b 
Wyróżnienie: Bartosz Żychski kl. VI c 
 
 
 

KLASY VII/VIII  
I miejsce: Aleksandra Tomczak kl. VII c  
II miejsce: Kinga Marcisz kl. VII a 
Adam Konarkowski kl. VII b  
III miejsce: --- 
 
WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO 
Z OKAZJI DNIA PATRONA SZKOŁY 
KLASA I 
I m: Daria Sobczak kl. I a 
II m: Maja Jóskowiak kl. I b 
III m: Martyna Skibińska kl. I a 
 
KLASA II - III 
I m: Maja Skokowska kl. II a 
II m: Nadia Janiszewska kl. II c 
III m: Zofia Łuczak kl. III a 

 
GRATULUJEMY!
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Ważne daty…   

Listopad 

01 – Wszystkich Świętych 

08 - muzyczne przerwy dla Niepodległej 

09 - swoim galowym strojem z biało- 

czerwoną  kokardą na piersiach pokazaliśmy nasz patriotyzm  i 

szacunek dla Niepodległej. 

- apel „Nasza Niepodległa” dla grup przedszkolnych  i klas 1-3, 

- godz. 11.11 udział w ogólnopolskiej akcja „Rekord dla Niepodległej”-  wspólne odśpiewanie 

hymnu państwowego przez klasy I-VIII i koncert Szkoły Muzycznej Yamaha. 

- "Życzenia dla Niepodległej" wykonane przez 

uczniów z wychowawcami, 

 -  akademia dla klas IV- VIII "Nasza 

Niepodległa" - wieczornica przygotowana przez 

p. Izabelę Woźnice i Karolinę Motałę.  

- godz. 17.30 udział pocztu Sztandarowego w 

uroczystej MSZY ŚW. W INTENCJI NARODU 

I POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH.  

- godz. 19.00 uroczysty CAPSTRZYK na 

JAROCIŃSKIM RYNKU 

 10 – memoriałowa sztafeta pływacka z udziałem 

reprezentacji naszej szkoły z okazji 100. rocznicy 
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wybuchu powstania wielkopolskiego. Medale, dyplomy i brawa umiliły pływakom start. 

 

11 – Narodowe Święto Niepodległości – 100 – lecie. Pięknie oświetlony ratusz naszego miasta 

oraz  promienna ZS4 w barwach narodowych – oba budynki wyglądają nocą pięknie, aż serce 

rośnie. 

 

 15 - godz. 17.00 "Nasza Niepodległa” – wieczornica dla Rodziców, Absolwentów i Sympatyków 

Czwórki. 

19 - Kartki urodzinowe dla Tosi.  

21 – Dzień Życzliwości.  

23 – 

warsztaty 

ceramiczne. 

 

25 – Dzień Pluszowego 

Misia 
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23 -  etap szkolny XXVI Konkursu „Złota Żaba” w Dziedzinie Języka Polskiego i Literatury. 
Wzięło w nim udział 20 uczniów z klas VII i VIII. Nikomu nie udało się przejść dalej. 

Grudzień 

02 – I Szkolny Kiermasz Świąteczny – zakupy, sport i cudowna atmosfera. 

Można było również nabyć kartki 

bożonarodzeniowe 13 autorów, 

których prace zostały przekazane do 

Drukarni Czechak. 
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06 – mikołajki w szkole! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć na naszym fb!  
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Uczniowie klas I-III w ramach mikołajek udali się do Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie na przedstawienie teatralne pt. 

„Kopciuszek” przygotowane przez starszych kolegów.  

Więcej zdjęć na sp4jarocin.pl      (red) 

___________________________________________________________________________

                                 

 

10 października 1970 r. z okazji obchodów 25-

lecia istnienia szkoły Komitet Rodzicielski (dziś to 

Rada Rodziców) ufundował szkole sztandar. 

10 października 1971 r. po raz pierwszy do 

systemu wychowawczego włączono „Święto 

Sztandaru” – uroczystość, na którą specjalnie 

przygotowano montaż słowno-muzyczny. 

Jego renowacja miała miejsce w grudniu 2009 r. 

 

Archiwalne zdjęcie: Kierownik szkoły wręcza 

sztandar pocztowi, który otrzymał od I sekretarza 

KP PZPR (Komitetu Powiatowego Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej).                                       

(red) 
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KURIER CZWÓRKI!!! 

Przeglądając kroniki naszej szkoły redakcja znalazła dawną gazetkę szkolną, pisaną już w 
listopadzie 1992 roku. Kosztowała wtedy 1200 zł.  Nazywała się „Kurier Czwórki”. Redagowała 

ją wtedy klasa VI a. Wydawana była co miesiąc. Razem uzbierało się 13 tomów. Była pisana 
ręcznie. Uczniowie mówili o podobnych rzeczach co my. Były żarty, aktualności i ważne 
momenty naszej szkoły.  Nie zabrakło dobrej zabawy i chętnych czytelników. Mamy nadzieję, że 
nasza gazetka stanie się równie ważna jak ta sprzed 26 lat.                                     (Wera) 

____________________________________________________________________ 

 

 

Poćwicz wymowę! Czyż język polski nie jest cudownie zakręcony? 

Żaby rzępolą na Rzeszowszczyźnie w 

deszczu szczaw aż do Ustrzyk.  

Dżezują dżdżownice na 

Hrubieszowszczyźnie, a w puszczy piszczy 

puszczyk.

(Magda) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Drodzy wielbiciele książek!  
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07.12.2018 r. odbyło 

się spotkanie z panią 

Iwoną Chmielewską – 

twórczynią książek 

obrazkowych, na które 

zaprosiła uczniów kl. IV  

pani dyrektor Publicznej 

Biblioteki w Jarocinie . Pani Iwona zaprezentowała  kilka 

swoich książek (jedna była najpierw wyszyta) i zaprosiła do 

twórczych zajęć. 

"Pamiętnik Blumki" – to jedna z książek, z którą 

uczniowie pani Moniki Kuli  już się zapoznali podczas 

poniedziałków czytelniczych.  

Blumka mieszka w Domu Sierot doktora Korczaka i pisze 

pamiętnik. Opisuje też inne dzieci, a także życie w domu i 

zasady, jakie tam panują. Dowiadujemy się, co to znaczy 

szanować dzieci i ich prawa. I jak je kochać.

 Polecamy!!! 

_____________________________________________________________________________ 
A przy okazji może ktoś ma ochotę zaprojektować swój exlibris -  znak własnościowy danego 

egzemplarza książki. Niektórzy już to zrobili, podziwiajcie. 

 

 

 

 

 

(Ola) 
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DO WSZYSTKICH CHŁOPCÓW, KTÓRYCH KOCHAŁAM 

Nieśmiała Lara Jean pisze listy do 
chłopaków, których kiedyś darzyła 
sympatią. Zachowuje je dla siebie i 
postanawia nie wystawiać ich na światło 
dzienne. Niespodziewanie listy trafiają do 
rąk swoich adresatów. Wszyscy chłopcy, 
których kiedyś kochała Lara Jean dostają 
listy a wśród nich także były chłopak jej 
starszej siostry, dostają korespondencję. 
Życie dziewczyny staje na głowie. Nie 
dość, że po upokorzeniu musi pokazać się 
w szkole, to jeszcze musi jakoś zaradzić tej sytuacji.                                         (Ola) 

______________________________________________________________________________ 

 

CIEKAWOSTKI O NIEDŹWIEDZIACH 

- Niedźwiedzie wyewoluowały z rodziny psowatych! Chociaż trudno w to uwierzyć, to właśnie 
rodzina naszych sympatycznych Azorków uważana jest za 
praprzodków pandy wielkiej, czy potężnego niedźwiedzia 
polarnego. 

 - Najbardziej rozwiniętym zmysłem u wszystkich niedźwiedzi 
jest węch. 

- Mimo, iż niedźwiedzie przynależą do drapieżników, ich dieta 
nie odbiega znacznie od... wegetariańskiej! Większość 
niedźwiedzi jest wszystkożerna, jednak w ich diecie przeważa 
pokarm pochodzenia roślinnego. Wyjątkiem jest tutaj 
niedźwiedź polarny, który żywi się niemal wyłącznie mięsem. 

- Niedźwiedź brunatny najliczniej występuje na terenie 
Rumunii, gdzie żyje ok. 5500 osobników tego gatunku. 
 
- Zielonkawa barwa futra niedźwiedzi polarnych żyjących w niewoli bierze się stąd, że sierść 
zwierzęcia stanowi idealne miejsce rozwoju dla... glonów. Na wolności, w naturalnym 
środowisku niedźwiedzia polarnego jest zbyt zimno, dlatego futro tych zwierząt jest niemal 
śnieżnobiałe.  
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- Futro niedźwiedzia polarnego nie jest białe, tylko przezroczyste. Tworzą je tysiące włosów 
wypełnionych powietrzem, które chronią go przed zimnem. Światło odbija się od futra, dając 
wrażenie, że jest białe. Skóra niedźwiedzia polarnego jest czarna, dzięki czemu pochłania 
promienie słoneczne, które ogrzewają jego ciało. 
 
Wiele gatunków niedźwiedzi wspina się na drzewa, by tam spać lub wygrzewać się w słońcu. 
Najlepszymi wspinaczami są niedźwiedzie malajskie, które wdrapują się często na wysokość 7 
metrów. 
 
Źródło:http://niedzwiedzie.pl/ciekawostki.php (Kasia)

______________________________________________________________________________ 

 

 

Shakin Stevens - Merry Christmas 

Everyone 

Ooooooooh 

Snow is falling, all around me 

Children playing, having fun 

It's the season, love and 

understanding 

Merry Christmas everyone 

 

Time for parties and celebrations 

People dancing, all night long 

Time for presents, and exchanging kisses 

Time for singing Christmas songs 

 

We're gonna have a party tonight 

I'm gonna find that girl 

Underneath the mistletoe, we'll kiss by 

candlelight 

 

Room is swaying, records playing 

All the old songs, we love to hear 

All I wish that everyday was christmas 

What a nice way to spend the year 

 

We're gonna have a party tonight 

I'm gonna find that girl 

Underneath the mistletoe, we'll kiss by 

candlelight 

 

Snow is falling, all around me 

Children playing, having fun 

It's the season, love and understanding 
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Merry Christmas everyone 

Merry Christmas everyone 

Oooh Merry Christmas everyone 

 

Ooooooooh 

Snow is falling (snow is falling), all around 

me (all around me) 

Children playing, having fun (having fun) 

It's the season, love and understanding 

Merry Christmas everyone 

 

Snow is falling (snow is falling), all around 

me (all around me) 

Children playing, having fun (having fun) 

It's the season, love and understanding 

Merry Christmas everyone 

 

Snow is falling, all around me 

Children playing, having fun 

It's the season, love and understanding 

Merry Christmas everyone 

Merry Christmas everyone 

Oooh Merry Christmas everyone 

 (Kasia)

________________________________________________________________________ 

 

Postanowiliśmy wydać specjalne wydanie 
żartów z 1992 roku, które były pisane w 
naszej dawnej gazetce szkolnej „Kurierze 
Czwórki”. 

*** 

Idzie ślimak bez skorupy, a drugi ślimak go 
pyta: 
- Gdzie masz skorupę? 
- Uciekłem z domu. 
*** 
Dwa niedźwiedzie polarne człapią z trudem 
przez pustynię. 
- Tu musi być strasznie ślisko! – dyszy 
jeden. 
- Skąd ci o przyszło do głowy? – sapie drugi. 
- Bo tak mocno posypali piaskiem, żeby się 
nie ślizgać! 

*** 
Po bitwie na polu grunwaldzkim zostało 
więcej nieboszczyków niż przyszło. 
*** 
- Jak ci się podoba w szkole Kacperku? – 
pyta ciocia pierwszaka. 
- Nie jest źle, tylko czas między przerwami 
strasznie się dłuży. 
*** 
Synek przybiega do taty i zadowolony woła: 
- Tato! Tato! Nie będziesz mi musiał 
kupować podręczników na drugi rok. 

- Tak? – pyta zdziwiony tata – a dlaczego?  

- Zostałem na drugi rok w tej samej klasie!         

(Wera) 

 

______________________________________________________________________________ 
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W numerze nasz szkolny hymn z nutami.  
Może ktoś spróbuje swoich sił i zagra. Powodzenia!  
 
(Ola)
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SMACZNIE, BO ZDROWO! 

Klasy I-III uczestniczyły w projekcie KUCHENNE REWOLUCJE w 

Czwóreczce. Świętowano Dzień Śniadanie daje moc wśród znamienitych gości 

na czele z....Magdą Gessler.  

 

 

 

 

 

 

 

Klasy IV – VIII natomiast miały warsztaty kulinarne, 
podczas których nie tylko zdobyli informację o 
zdrowym odżywianiu i jego wpływie na nasz 
organizm, ale również pod okiem profesjonalistów 
przygotowywały pyszne przekąski, jak choćby frytki z 
dyni czy pastę z ciecierzycy. 

FRYTKI Z DYNI 

1. Dynię wydrąż i obierz ze skórki, a następnie 
pokrój w słupki przypominające frytki. 

2. Dynię przełóż do naczynia i zmieszaj dokładnie 
z przyprawami (bazylia, zioła prowansalskie, czosnek, 

papryka), solą oraz oliwą. Rozgrzej piekarnik do 220 stopni. Blachę naoliw lub przykryj 
pergaminem. Rozłóż na niej frytki. 

3. Piecz frytki do miękkości przez ok. 10-15 minut. 
Następnie przemieszaj je i piecz jeszcze ok. 15 – 20 
minut - tak, by stały się chrupiące, ale się nie spaliły. 
Danie podawaj z ketchupem.  

(Zuzia) 
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Mistrzostwa Gminy 
Jarocin w Unihokeju 
Dziewcząt  – 05.11.2018 r. 

Do turnieju zgłosiło się 7 
szkół. Nasza reprezentacja 

(rocznik 2006 i młodsze)  zajęła III miejsce. 

_______________________ 

Mistrzostwach Gminy Jarocin w  Unihokeju 
Chłopców - 06.11.2018 r.  

Nasz drużyna (rocznik 2006 i młodsi) wyszła z grupy na 
I miejscu. i awansowała do mistrzostw powiatu.  

_________________________________________ 

MISTRZOSTWA SZKOŁY W BADMINTONIE 
DZIEWCZĄT - 2.11.2018 r.  
Kategoria klas IV-VI:  
1 miejsce - Wiktoria Pruchnik  
2 miejsce - Zofia Zmyślony  
3 miejsce - Dominika Szulc  
4 miejsce - Dominika Formela  
Kategoria klas VII-VIII:  
1 miejsce - Zuzanna Wojcieszak  
2 miejsce - Magdalena 
Kaczmarek  
Kategoria uproszczona:  
1 miejsce - Wiktoria Andraszak,  
2 miejsce - Wiktoria Kołodzińska,  
3 miejsce - Katarzyna 
Stachowiak,  
4 miejsce - Nikola Pruchnik,  

5 miejsce - Alicja Pilarczyk,  
6 miejsce - Nikola Kozłowska,  
7 miejsce - Julia Kozal.  

______________________________________________________________________________ 
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Mistrzostwa Szkoły w Badmintonie 

Chłopców - 2.11.2018 r. 

 Kategoria klas IV-VI:  

1 miejsce - Mateusz Roszak  

2 miejsce - Mikołaj Marciniak  

3 miejsce - Amadeusz Żabiński  

4 miejsce - Mateusz Januzik  

Kategoria klas VII-VIII:  

1 miejsce - Piotr Świechowicz  

2 miejsce - Szymon Łyskawa  

3 miejsce - Wojciech Kornobis  

4 miejsce - Bartosz Kostuj,  

5 miejsce - Filip Nowicki,  

6 miejsce - Łukasz Ratajczak,  

7 miejsce - Kacper Sieciński,  

8 miejsce - Eryk Mikołajewski,  

9 miejsce - Norbert Merdziński,  

10 miejsce - Natan Cymerys.

______________________________________________________________________________ 

V miejsce w Finale Rejonu Poznań Wschód wywalczyli tenisiści stołowi naszej szkoły - 

14.11.2018 r. W rozgrywanych w 

Niechanowie zawodach drużyna 

"Czwórki" wystąpiła w składzie Mateusz 

Roszak, Michał Szajda, Jakub Uniejewski, 

opiekunem zespołu była p. Róża 

Andrzejewska.  

 

______________________________________________________________________________ 

 

Finał Rejonu Poznań Terenu Wschód                 

w unihokeju  - 19 listopada 2018 r.  

Zawody odbyły się w Nowym Mieście. Nasze 

dziewczyny zajęły V miejsce.  

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
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Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju Dziewcząt i 

Chłopców (rocznik 2006 i mł.) - 19 listopada 2018  

r. Zawody odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3 w 

Jarocinie. W kategorii chłopców zagrali 

przedstawiciele: SP Kotlin, NSP Łuszczanów oraz SP 

4 Jarocin. Mecze były rozgrywane systemem "każdy 

z każdym". Reprezentacja naszej szkoły zajęła III 

miejsce. 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Mistrzostwa Rejonu Poznań Teren Wschód w Drużynowym Badmintonie –                             

26 i 27.11.2018 r. 

W Gnieźnie uczniowie SP 4 Jarocin 

zdobyli V miejsce w kategorii 

dziewcząt (na 10 szkół) i III miejsce 

w kategorii chłopców (na 9 szkół). 

Wynik końcowy SP 4 Jarocin - III 

miejsce 

_______________________________________________________________________ 

Mistrzostwa Powiatu w 

Drużynowym 

Badmintonie  

W ciągu dwóch dni 

rozegrano mistrzostwa 

powiatu jarocińskiego w 

drużynowym badmintonie w 

czterech kategoriach 

wiekowych. 

Wyniki kategoria dziewcząt  
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rocznik  2006  i mł. -  II miejsce, 

kategoria chłopców rocznik 2006 i mł. - II miejsce, 

kategoria dziewcząt rocznik  2003 - 2005 - III miejsce,  

kategoria chłopców rocznik 2003 - 2005 -  IV miejsce 

Awans do finału rejonu Poznań Teren Wschód, dziewczęta i chłopcy w kategorii 2006 i mł. 

_____________________________________________________________________ 

 Finał Wielkopolski w Rugby Tag - 5 grudnia 2018 roku. Rywalizowano w trzech kategoriach 

wiekowych, klas IV, V i VI. Gościliśmy w  naszej szkole  zawodników z Opatówka, Poznania, 

Leszna, Kalisza. Nasi uczniowie pod opieką p. Błażeja Kalinowskiego i p. Róży Andrzejewskiej 

zwyciężyli w kategorii klas V i VI i reprezentować będą Wielkopolskę w finale krajowym, który 

odbędzie 11 grudnia 2018 roku w Warszawie na Torwarze. 

______________________________________________________________________ 

 
                             GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!! 
          (Magda) 
_____________________________________________________________________________ 

  

Pudełko 

z zamknięciem 

Prezent możesz 
zapakować sam. 

Wystarczy powiększyć 
szablon, złożyć i 
gotowe. Więcej 

wzorów na polki.pl  
lub stylowi.pl.  

 

 (Wera) 
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Nie głaskało mnie życie po głowie, 

nie pijałem ptasiego mleka - 

no i dobrze, no i na zdrowie: 

tak wyrasta się na człowieka. więcej 

(Mannlicher) 
*** 

Szczęście? – 

to co dzień dostać jeden uśmiech 

i zwrócić jeden wiersz. 

(Szczęście) 

*** 

Musi być cierpienie i miłość, 

żeby napisać wiersz.  

(O pisaniu wierszy) 
*** 

Droga wiedzie do Polski ze wszystkich na 

świecie Norwegii! 

(Droga) 
*** 

Kiedy przyjdą podpalić dom, 

Ten, w którym mieszkasz – Polskę, 

Kiedy rzucą przed siebie grom, 

Kiedy runą żelaznym wojskiem 

pod drzwiami staną, i nocą 

Kolbami w drzwi załomocą – 

Ty, ze snu podnosząc skroń, 

Stań u drzwi. 

Bagnet na broń! 

Trzeba krwi! 

(Bagnet na broń) 
*** 

My pokażemy światu, 

że Polski jesteśmy warci, 

byleby but był mocny, 

byleby karabin był w garści. 

(Co mi tam troski) 
*** 

Gwiazdy – to mało, morze – to mało, jeżeli 

miłość jest przy mnie. 

(Przypływ) 

 

Wieczór  

z poezją 

patrona - 

14.12.2018 r. 

Zaproszeni 

emerytowani i 

czynni 

nauczyciele, 

goście i przyjaciele „Czwórki” z okazji 50-

lecia nadania szkole imienia obejrzeli 

montaż słowno-muzyczny przygotowany 

przez nagrodzonych recytatorów konkursu 

recytatorskiego i opiekunki SU. Wspaniała 

uroczystość zakończyła się obejrzeniem 

wystawy kronik, zdjęć, pamiątek szkolnych 

sprzed lat i wspólną kawą. Do zobaczenia na 

kolejnym leciu, już dziś zapraszamy.  

 

(red) 


