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Jeśli chcesz się z nami czymś podzielić, masz problem lub jest coś, co cię cieszy lub irytuje 

w szkole – poinformuj ,,Luzak”.  Postaramy się o wszystkim napisać ! 
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Wywiad z panią wicedyrektor Anną 

Ratajczak  

(…) wsparcie bardzo wielu osób sprawiło, że przyjęłam to 

trudne wyzwanie. 

1. Jak się Pani czuje w roli wicedyrektora?  

W nowej roli czuję się …. potrzebna.  

Co sprawia Pani największą trudność w pracy ? 

Obecna sytuacja związana z epidemią sprawia, że jest dużo zmian w planie lekcyjnym, 

dlatego poświęcam temu dużo czasu. 

Doszło mi sporo innych obowiązków, których się uczę. Nie poddaję się jednak. 

2. Czy spodziewała się Pani ze zostanie wybrana na wicedyrektora?  

Absolutnie nie spodziewałam się, że otrzymam taką propozycję. Stawiałam i nadal 

stawiam na moje koleżanki i kolegów, którzy świetnie sprawdziliby się w tej roli.  

Jednak wsparcie bardzo wielu osób sprawiło, że przyjęłam to trudne wyzwanie. 

3.  Jakie są plusy bycia wicedyrektorem? 

Zdecydowanym plusem, który ja odczuwam, jest to, że mogę wypić ciepły napój               

w ciągu dnia, gdyż nie stoję na dyżurach  .  

Są też przyjemne momenty związane z udziałem w różnych imprezach szkolnych jak 

np. Ślubowanie klas I.  

4.  Jak pełnienie funkcji wicedyrektora wpłynęło na Pani pracę w roli nauczyciela języka 

angielskiego?  

Zmieniło się tylko to, że godzin dydaktycznych mam mniej niż w minionych latach. 

Cieszę się z każdej godziny, kiedy mogę wchodzić do klas (nie ma to miejsce                      

w obecnej epidemiologicznej sytuacji), ale ogólnie. 

5. Co lubi Pani robić w wolnej chwili? 

W wolnej chwili, oj… nie pamiętam kiedy to było ;), uwielbiam czytać książki – 

biografie, dramaty, oparte na faktach. Kocham podróżować, jeżdżę też czasami na 

rowerze, no i spędzam dużo czasu w kuchni. Sprawia mi to ogromną radość. 

6. Czy mogłaby Pani zdradzić plany na najbliższą przyszłość? 

W najbliższej przyszłości planuję nie chorować, w zdrowiu dotrwać do Świąt Bożego 

Narodzenia! A później odpocząć w czasie ferii zimowych. 

Jeśli uda się wytrwać bez infekcji  i wirusów, to będę najszczęśliwsza! Reszta przyjdzie 

sama… 

Dziękuję za rozmowę 

 (Dominika Szulc) 

 

               2 

Mówią wieki  
Dlaczego zapalamy znicze na grobach zmarłych? 



Tradycja zapalania na grobach bliskich ognia wywodzi się z pewnego pogańskiego obrzędu 

zwanego dziadami, w wielu miejscach noszących nazwę Zaduszek i mających miejsce w nocy 

z 31 października na 1 listopada. Zgodnie z wierzeniami podczas Dziadów dusze zmarłych 

przenikały do świata żywych. W noc zaduszną rozpalano więc na cmentarzach, obejściach             

i rozstajach ogniska, mające na celu wskazywać drogę zbłąkanym duszom. Ogniska palono 

również na mogiłach samobójców oraz osób tragicznie zmarłych, zlokalizowanych zwykle 

poza murami cmentarnymi. Ogień stanowił dla takowych dusz moc oczyszczającą, a żywym 

zapewniał ochronę przed złymi siłami, mogących występować w takich miejscach. Nasi 

przodkowie  w noc z 31 października na 1 listopada poprzez zabawę, jedzenie i picie starali się 

w jak najlepszy sposób ugościć zmarłych. 1 oraz 2 listopada były  dla nich natomiast dniem 

zadumy, czyli świętem zmarłych. 

Pojawienie się chrześcijaństwa 

Wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa znaczenie palenia ognisk dla zmarłych uległo zmianie. 

Zwyczaj ten został zmodyfikowany i zyskał nowe znaczenie. Od tego momentu ogień 

umieszczany na nagrobkach w postaci płonącej świecy miał symbolizować nadzieję na nowe 

życie. W VII wieku w wyniku wprowadzenia przez papieża Bonifacego IV Dnia Wszystkich 

Świętych pojawił się zwyczaj modlitwy za dusze zmarłe . Modlono się wówczas jedynie za 

dusze świętych. Kult wszystkich zmarłych dusz, który współcześnie obchodzony jest w Dzień 

Zaduszny wprowadzony został natomiast dopiero w X wieku przez Cystersów. W Polsce 

zwyczaj ten przyjął się z kolei w XII wieku. 

Odwiedzanie cmentarzy 

Współcześnie  znany nam zwyczaj  odwiedzania 

cmentarzy pojawił się w XIX wieku. Dbałość o 

nagrobki oraz palenie świec na nagrobkach 

nastąpiło natomiast w okresie międzywojennym. 

Wcześniej cmentarze były zaniedbane, a zamiast 

nagrobków istniały same kopczyki. Składane na 

grobach kwiaty i zapalone znicze stanowią 

obecnie symbol pamięci o bliskich zmarłych. 

Światło pochodzące z palonego się znicza 

stanowi wyraz wieczności,               a także 

bliskości oraz troski o zmarłych bliskich. 

Symbolika zniczy 

Dziś ogień na grobach w postaci palącego się znicza symbolizuje przede wszystkim naszą 

pamięć o zmarłych. Ogień oznacza wieczność oraz światło życia. Palone są przede Wszystkim 

w Dzień Wszystkich Świętych, który stał się symbolem pamięci o zmarłych. Poza Dniem 

Wszystkim Świętych nie zapominamy o naszych bliskich zmarłych również podczas 

ważnych świąt takich jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc, a także na co dzień. 
(Źródło: https://www.bispol.pl/blog/dlaczego-palimy-znicze)  

         ( Wiktoria Torczyńska) 
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Co piszczy w trawie  



Spotkanie autorskie z p. Joanną Olech 

W ramach projektu Czwórka na tropie kultury 2020, który realizuje Stowarzyszenie Przyjaciele 

Czwórki, a współfinansuje Gmina Jarocin, 25.11.2020 r. odbyło się spotkanie autorskie z p. 

Joanną Olech, autorką książek dla dzieci i młodzieży. Pisarka przedstawiła czwartoklasistom 

swój dorobek, w szczególności opowiedziała o Dynastii Miziołków, która jest najbliższa jej 

sercu, ponieważ dotyczy osobistej rodziny autorki. Nie zabrakło jednak prezentacji Trudnych 

słówek, Pompona w rodzinie Fisiów, serii o detektywie Tytusie czy książki Gdzie diabeł mówi 

dobranoc. Pisarka zdradziła nam też, że na ukończeniu jest II część Dynastii Miziołków, która 

ukaże się w przyszłym roku. Był też czas na zadawanie pytań i poznanie niezwykłego królika. 

Spotkanie przebiegło w miłej, ciepłej, pełnej humoru atmosferze. Może uda nam się w 

przyszłości spotkać w szkole. 
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Dynastia Miziołków 



Miziołki istnieją naprawdę. I żyje im się całkiem nieźle, wiem to od samej autorki. Tak 

naprawdę bowiem w książce opisane są perypetie rodziny Joanny Olech, kiedy dzieci pisarki 

były jeszcze dziećmi.  

Od pierwszego wydania książki minęło ładnych parę lat. 

Rodzina Miziołków tak bardzo wydoroślała, że nie 

poznalibyście ich na ulicy. Mały Potwór już dawno nie 

nosi pieluchy, Kaszydło straciło wszystkie mleczne zęby, 

Miziołek już nigdy nie będzie musiał pisać klasówek - 

nauczył się wszystkiego. Na dodatek odkochał się w 

Beacie i zakochał w całkiem innej dziewczynie. Papiszon 

nie używa dyskietek (kto z was pamięta, co to takiego?), 

a Mamiszon, po wielu porażkach, nauczył się piec 

ciasteczka (od wydawcy). 

Książka pełna jest  humoru i ilustracji autorstwa p. J. 

Olech. Otrzymała wiele nagród i była tłumaczona na 

inne języki, w tym na koreański. Warto zapoznać się z 

bohaterami tym bardziej, że w przyszłym roku ukaże się 

II część „Dynastii Miziołków”, którą autorka właśnie 

kończy pisać.  Polecamy 

 

Grzegorz Kasdepke gościł w Czwóreczce 

(…) lubię oddychać pełną piersią bez maseczki. 

 

Początek grudnia zaczęliśmy spotkaniem 

autorskim ze znanym uczniom pisarzem 

Grzegorzem Kasdepke. Odbyło się ono, 

podobnie jak spotkanie z p. Joanną Olech w 

ramach projektu "Czwórka na tropie kultury 

2020" realizowanego przez Stowarzyszenie 

Edukacyjne "Przyjaciele Czwórki" i 

współfinansowanego przez Gminę Jarocin. 

Okazuje się, że i na platformie ZOOM można 

stracić poczucie czasu, tym bardziej kiedy 

uczniowie są tak twórczy i właściwie z 

wykorzystaniem chatu prowadzą spotkanie sami. 

 A czego się dowiedzieliśmy? Kilka z wielu pytań, które padły wraz z odpowiedziami 

specjalnie dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu. 

Jak zaczęła się Pana kariera pisarska? 

Miałem 22 lata, kiedy magazyn Świerszczyk, oddał prowadzenie pisma w ręce młodych ludzi, 

a mnie zaproponowano jego redagowanie. I tak się zaczęła moja przygoda z pisaniem. 

Pana pierwsza książka to… 
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Kacperiada, którą napisałem też w wieku 22 lat dla mojego synka, właściwie było to 

opowiadanie, w którym i ja wystąpiłem jako nierozgarnięty wtedy jeszcze ojciec. Potem były 

kolejne i kolejne… 

Ile w sumie napisał Pan książek? 

Strasznie dużo. Piszę już 25 lat (mam 48) i chyba wszystkich dla młodszych i nieco starszych 

dzieci napisałem ok. 70. Wszystkie moje książki zyskały miano bestsellerów. 

Czy zawsze lubił Pan czytać? 

Nie, gdy byłem dzieckiem, nie znosiłem książek. Wolałem biegać z kolegami po podwórku. 

Dopiero, kiedy się przeprowadziłem i okazało się, że w mojej okolicy nie miałem żadnych 

kolegów, zacząłem czytać. Na początku były to komiksy, potem książki. W końcu czytałem już 

wszędzie, nawet podczas lekcji. 

Co jest fajnego w byciu pisarzem? 

Jestem szefem sam dla siebie. Kiedy potrzebuję, udzielam sobie urlopu. Wstaję, o której chcę, 

a do pracy chodzę boso, bo moja pracownia znajduje się obok mojej sypialni. Pracuję tyle, ile 

chcę. Mam czas na spacery i spotkania z przyjaciółmi. 

A którą swoją książkę lubi Pan najbardziej? 

Tę najmniej popularną, ale dla mnie bardzo ważną, bo opowiada o mnie. Nosi tytuł Kiedy byłem 

mały. 

Czy ma Pan ulubionego pisarza? 

Czytam bardzo dużo, ale lubię szczególnie i wam go polecam jednego. To Neil Richard 

Gaiman, brytyjski pisarz, który jest autorem m.in. Koraliny czy Księgi cmentarnej. To też 

najwybitniejszy autor scenariuszy komiksowych. 

I na zakończenie – Co Pan lubi robić w wolnym czasie? 

Wyrzuciłem telewizor, przez co mam więcej czasu. Lubię czytać lub pisać, gotować, jeździć 

na nartach, spotykać się z ludźmi, a w ostatnim czasie przekonałem się, że lubię oddychać pełną 

piersią bez maseczki. 

Najbardziej znane książki pisarza to m.in. cykl o Detektywie Pozytywce czy Kubie i Bubie, 

horror Poradnik hodowcy aniołów, horror Skąd się biorą dzieci?, słownik powiedzonek Co to 

znaczy, książka o prawach dzieci pt. Mam prawo! czy jedyna książka o ekonomii dla dzieci i 

młodzieży Zaskórniaki i inne dziwadła z Krainy Portfela.  

Na fanów książek Grzegorza Kasdepki czekają z początkiem roku 2021 dwie nowe: 7 cz. 

Detektywa Pozytywki - Dzieciństwo Detektywa Pozytywki oraz Mruczando na trzy rodziny i 

jedną kamienicę (coś dla miłośników kotów).  
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Uczniowie klasy IIIb wzięli udział w kampanii Cartoon 

Network promującej życzliwość,  
Jako postawę charakteryzującą się życzeniem dobra 

innym i uczynnością. Podczas zajęć online omówiono 

Kodeks Kumpla, sposoby wykonania 'Wieszaków 

życzliwości" oraz wysłuchano spotu Kamila Stocha. 

Zdobyty certyfikat Klubu Kumpli sprawił, że dzieci 

postanowiły jeszcze bardziej dzielić się z innymi 

życzliwością i zakolegować się z nią na zawsze.  

 

Baśń o rybaku i złotej rybce. 
Dzielna grupa Uczniów z klasy 4a w składzie: 

Dominika Strzelecka, Amelia Świdurska, Ignacy 

Bieniaś, Jakub Kmieć, Wojtek Błaszczyk, 

Mateusz Zawodny i Jan Polaszyk dokonali dziś, 

podczas zajęć kółka polonistycznego, próbnego 

nagrania baśni " O rybaku i złotej rybce". Nie 

obyło się bez zoomowskich " wpadek " - jak to 

na planie filmowym. Czasem zawodził internet, a czasem pojawiali się Spóźnialscy. 

Postanowiliśmy pokazać naszą " surówkę", bez korekty…Do konkursu wysłano film nagrany 

przez uczniów klasy 8 b, który zobaczyć możecie na szkolnym fb. Naprawdę warto.  

 

Spotkanie z p. Sabiną Piłat 

Klasa Va w ramach projektu edukacyjnego „Zaproś mnie na swoją lekcję” spotkała się online 

z Panią Sabiną Piłat – nauczycielką, podróżniczką oraz autorką kanału na YouTube Nauka w 

plecaku. Uczniowie mieli okazję podróżować po dalekich zakątkach świata i dowiedzieć się 

kilku ciekawostek o Luksemburgu. Było inspirująco, ciekawie i motywująco do 

podróżowania online i offline. Będziemy często wracać na kanał Nauka w plecaku i 

wypatrywać Pani Sabiny podczas naszych wypraw turystycznych . 
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"Śniadanie daje moc czyli wszystkie ręce na pokład"  

Pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja w klasach I-III, która ma zachęcić dzieci do 

zdrowego odżywiania, ale również obudzić ich kreatywność podczas przygotowywania 

śniadaniowych smakołyków. W tym roku ze wzgędu na edukację zdalną, uczniowie wraz z 

zaproszonymi rodzicami wzięli udział w e-lekcjach prowadzonych przez orgaznizatorki 

przedsięwzięcia oraz specjalnego gościa, kucharza pana Michała Zukra. Każda grupa 

wiekowa wraz z prowadzącymi według instrukcji wykonywała dostosowane do jej 

umiejętności śniadanie. Klasy pierwsze mogły wykazać się kreatywnością podczas robienia 

fantazyjnych kanapek - zwierzątek. Zadaniem uczniów klas drugich były kolorowe, owocowe 

stworki oraz szaszłyki lub sałatki z wykorzystaniem owoców. Natomiast klasy trzecie 

wykonały warzywne trotille oraz warstwowe deserki, które według własnego pomysłu 

układali w swoich szklaneczkach. Podczas zajęć widać było zaangażowanie uczestników oraz 

ich rodziców. Efektem ich pracy są przesłane zdjęcia, które w pełni odzwierciedlają ich 

pomysłowość i talenty kulinarne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie autorskie z p. Jadwigą Podeszwą 
Ocalić od zapomnienia 

Dziś o 11.30 odbyło się spotkanie uczniów klasy 6 e z p. Jadwigą Podeszwą - regionalistką, 

autorką wielu książek o gwarze i z użyciem gwary wielkopolskiej. Spotkanie zostało 

zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Jarocin. Regionalistka podzieliła 

się wrażeniami z korzystania ze spotkania za pośrednictwem Zooma. Był to pierwszy raz 

autorki. Stwierdziła, że to niezwykła przygoda. Pani Jadwiga opowiedziała o cechach gwary, 

opisała labializację oraz zwężenie samogłosek i podała ich przykłady. Następnie, 

towarzysząca w spotkaniu Małgorzata Konieczna, poprosiła Dzieci o odgadywanie znaczeń 

słów gwarowych i przekład na język ogólnopolski. Wszyscy spisali się na medal. 

Obiecaliśmy pielęgnować pamięć o gwarze i czasem jej używać. Uczniowie otrzymali 

zadanie domowe. Przez tydzień, w grupach będą tworzyć pytania do słów gwarowych, które 

pojawią się później na Facebooku biblioteki. To było bardzo ciekawe spotkanie. 
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https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.969982653530616/969982330197315/?__cft__%5b0%5d=AZUq1zZdbWSEW9dCIqZAOtQvjj7ijuxibVRrVnIvlYgGqOp45KD3BXvEjMxo2GdUSphwTj92Z6Zq5Hu-tG7lRsSLAE6EvP-PhFbTeO1RgR7pKULF5YeuYDt2SfTj7o3V12-FqPZjgB9jAJ5_j_EuUgtR&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.969979700197578/969979086864306/?__cft__%5b0%5d=AZVbz-o35KYnhUxakabGkPwj-4bbrCIMTtBAqYVkEXKMdku3e5Yy0oih0rf-i6HG8A3hK7AeerKEk5SclIkaVfY7vWGK1Cni3ti1jKvMsuI6fVpf27DDGkLDRJx2se6EoOozUpepywxj_asgMFVX8b8G&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.969979700197578/969979086864306/?__cft__%5b0%5d=AZVbz-o35KYnhUxakabGkPwj-4bbrCIMTtBAqYVkEXKMdku3e5Yy0oih0rf-i6HG8A3hK7AeerKEk5SclIkaVfY7vWGK1Cni3ti1jKvMsuI6fVpf27DDGkLDRJx2se6EoOozUpepywxj_asgMFVX8b8G&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.969979700197578/969979080197640/?__cft__%5b0%5d=AZVbz-o35KYnhUxakabGkPwj-4bbrCIMTtBAqYVkEXKMdku3e5Yy0oih0rf-i6HG8A3hK7AeerKEk5SclIkaVfY7vWGK1Cni3ti1jKvMsuI6fVpf27DDGkLDRJx2se6EoOozUpepywxj_asgMFVX8b8G&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.969979700197578/969979080197640/?__cft__%5b0%5d=AZVbz-o35KYnhUxakabGkPwj-4bbrCIMTtBAqYVkEXKMdku3e5Yy0oih0rf-i6HG8A3hK7AeerKEk5SclIkaVfY7vWGK1Cni3ti1jKvMsuI6fVpf27DDGkLDRJx2se6EoOozUpepywxj_asgMFVX8b8G&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.969979700197578/969979100197638/?__cft__%5b0%5d=AZVbz-o35KYnhUxakabGkPwj-4bbrCIMTtBAqYVkEXKMdku3e5Yy0oih0rf-i6HG8A3hK7AeerKEk5SclIkaVfY7vWGK1Cni3ti1jKvMsuI6fVpf27DDGkLDRJx2se6EoOozUpepywxj_asgMFVX8b8G&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.969979700197578/969979100197638/?__cft__%5b0%5d=AZVbz-o35KYnhUxakabGkPwj-4bbrCIMTtBAqYVkEXKMdku3e5Yy0oih0rf-i6HG8A3hK7AeerKEk5SclIkaVfY7vWGK1Cni3ti1jKvMsuI6fVpf27DDGkLDRJx2se6EoOozUpepywxj_asgMFVX8b8G&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.969979700197578/969979000197648/?__cft__%5b0%5d=AZVbz-o35KYnhUxakabGkPwj-4bbrCIMTtBAqYVkEXKMdku3e5Yy0oih0rf-i6HG8A3hK7AeerKEk5SclIkaVfY7vWGK1Cni3ti1jKvMsuI6fVpf27DDGkLDRJx2se6EoOozUpepywxj_asgMFVX8b8G&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.969979700197578/969979000197648/?__cft__%5b0%5d=AZVbz-o35KYnhUxakabGkPwj-4bbrCIMTtBAqYVkEXKMdku3e5Yy0oih0rf-i6HG8A3hK7AeerKEk5SclIkaVfY7vWGK1Cni3ti1jKvMsuI6fVpf27DDGkLDRJx2se6EoOozUpepywxj_asgMFVX8b8G&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.969093253619556/969093056952909/?__cft__%5b0%5d=AZU47t6qbg54No1xiClhdYlQEPeBhagx2UhJNR53tjXX_kCiNfpqOedMXef6QCVQKAoxKXnaSceIccfQZoMF_2mDWtuX3iiApnlWF0b4R2tjRgJf8zt_gol8vlC_-gNUUmZes1xg8cZMx3t0iVsRcsy5&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.969093253619556/969093056952909/?__cft__%5b0%5d=AZU47t6qbg54No1xiClhdYlQEPeBhagx2UhJNR53tjXX_kCiNfpqOedMXef6QCVQKAoxKXnaSceIccfQZoMF_2mDWtuX3iiApnlWF0b4R2tjRgJf8zt_gol8vlC_-gNUUmZes1xg8cZMx3t0iVsRcsy5&__tn__=*bH-R


Tydzień życzliwości  
klasy I – VIII 

Życzliwość bez wątpienia odgrywa doniosą rolę w codziennym życiu każdego człowieka. 

Przychylne nastawienie do świata, uśmiech, miłe słowo, uprzejmy gest, potrafią wprowadzić 

w dobry nastrój oraz sprawić, że ludziom wokół lepiej się żyje. Życzliwość, wywołuje w nas 

pozytywne i piękne emocje , bo zachęca nas do bycia miłymi i otwartymi na drugiego 

człowieka. Wartościowe, bo jest okazją do poruszenia w czasie lekcji tematu szacunku i 

życzliwości w stosunku do innych. Jest okazją, by podnieść naszą życzliwość i uprzejmość na 

wyższy poziom. 

Podczas „Tygodnia Życzliwości” oraz „Dnia Praw Dziecka” uczniowie i nauczyciele 

aktywnie włączyli się w zaplanowane działania: 

- Uśmiechali się do siebie  

- Wysyłali sobie nawzajem za pomocą wiadomości Librus życzliwe pozdrowienia 

- Wykonali kreatywne zdjęcia „Życzliwość w kadrze” – nagrodzeni zostali wszyscy, którzy 

przesłali zdjęcia, gratulujemy! 

- Zaprezentowali się w pozytywnych, kolorowych i pomysłowych nakryciach głowy  

- W piątek 20 listopada obchodziliśmy Dzień Praw Dziecka : 

- ubieraliśmy się na niebiesko , 

- nauczyciele przeprowadzili spotkania na temat Praw Dziecka 

- wykonaliśmy tarcze, karty, rysunki przedstawiające Prawa Dziecka 

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za podjęte działania, gratulujemy pomysłowości 

oraz zaangażowania.  

Życzymy życzliwości, uśmiechu i radości  
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https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.967817410413807/967813567080858/?__cft__%5b0%5d=AZXsUjbQtXVBqYyyYR4zb0JiXxrnIat85LkRLlm_FFNwlqnB2-f0wY3Q0adsID0PIVskLiqmFZTOlmGFhAx6NeRI5YCQx3KLUW0W0rxejUYxXppObf5cbLu1FQXEwMbJ8C6f911r0M2hVsm6ohciMmF5&__tn__=*bH-R


Spotkanie autorskie z p. Krzysztofem Koziołkiem 

17 listopada br. dla uczniów klas 8 i 7 odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem powieści 

kryminalnych - panem Krzysztofem Koziołkiem. Temat spotkania: "Miliard powodów, dla 

których kapitalna znajomość języka polskiego się opłaca" sprawił, że uczniowie na pewno z 

większą uwagą spojrzą na swoje przyszłe prace pisemne czy posługiwanie się językiem 

ojczystym w codziennych kontaktach. Dzień później, już w mniejszej grupie, zostały 

przeprowadzone przez naszego gościa warsztaty literackie "Jak pisać, aby stworzyć historię 

chwytającą za serca". Twórcza atmosfera oraz bezpośredni kontakt, wprawdzie za 

pośrednictwem platformy ZOOM, ale pozwalający na indywidualne konsultacje, przyczyniły 

się do powstania kilku naprawdę ciekawych opowiadań. Po dopracowaniu tekstów i korekcie 

na pewno będą dostępne dla szerszego grona czytelników. Oba spotkania odbyły się w 

ramach projektu kulturalnego "Czwórka na tropie kultury" który realizowany jest przez 

Stowarzyszenie "Przyjaciele Czwórki" i współfinansowany przez Gminę Jarocin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Czytelniczy 

Kolejna odsłona projektu czytelniczego to prezentacja kampanii na Instagramie, której 

autorkami są: Dominika Frąckowiak kl. 8c, Wiktoria Maćkowiak, kl. 8 c, Julia Dzierla, kl. 4c. 

To stronka poświęcona książkom, po które warto sięgnąć w jesienne wieczory. Piszcie, jakie 

wy macie propozycje czytelnicze, a na pewno znajdą się w naszej ofercie. Razem możemy 

stworzyć mega biblioteczkę pozytywnie zaczytanych. 
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https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.964841367378078/964839240711624/?__cft__[0]=AZWNgfzHlENHgl_y7q9pbxtJGa6dVShxdsft2P-jhgH4NBrySj_oAoDI8vOZ1K_1pI7SfDh67vdd1l81A88Gq3uyi44yEa9bYqeQTg-N6G2bJZH9R9Y85dKKf1UOcRX3vr8DF4NyF9SD1CGfbLV4ePeA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.964841367378078/964839204044961/?__cft__[0]=AZWNgfzHlENHgl_y7q9pbxtJGa6dVShxdsft2P-jhgH4NBrySj_oAoDI8vOZ1K_1pI7SfDh67vdd1l81A88Gq3uyi44yEa9bYqeQTg-N6G2bJZH9R9Y85dKKf1UOcRX3vr8DF4NyF9SD1CGfbLV4ePeA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.960627254466156/960627041132844/?__cft__[0]=AZV6YrEAD1SxB-g4Zcamv0_RDdiGN7XuHWqQ5vTeQhf7o-BM1iZr4PU7XcTMukGeGz1tC8rEI-P396Wg2jyVygjIYYLae1MXc04qEMUIrnENxB3a0vQrYSB7igPJYtEar1WNwx0BoGcINXzKD8SRXPT2&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.960627254466156/960626914466190/?__cft__[0]=AZV6YrEAD1SxB-g4Zcamv0_RDdiGN7XuHWqQ5vTeQhf7o-BM1iZr4PU7XcTMukGeGz1tC8rEI-P396Wg2jyVygjIYYLae1MXc04qEMUIrnENxB3a0vQrYSB7igPJYtEar1WNwx0BoGcINXzKD8SRXPT2&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.964841367378078/964839204044961/?__cft__%5b0%5d=AZWNgfzHlENHgl_y7q9pbxtJGa6dVShxdsft2P-jhgH4NBrySj_oAoDI8vOZ1K_1pI7SfDh67vdd1l81A88Gq3uyi44yEa9bYqeQTg-N6G2bJZH9R9Y85dKKf1UOcRX3vr8DF4NyF9SD1CGfbLV4ePeA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.964841367378078/964839204044961/?__cft__%5b0%5d=AZWNgfzHlENHgl_y7q9pbxtJGa6dVShxdsft2P-jhgH4NBrySj_oAoDI8vOZ1K_1pI7SfDh67vdd1l81A88Gq3uyi44yEa9bYqeQTg-N6G2bJZH9R9Y85dKKf1UOcRX3vr8DF4NyF9SD1CGfbLV4ePeA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.964841367378078/964839240711624/?__cft__%5b0%5d=AZWNgfzHlENHgl_y7q9pbxtJGa6dVShxdsft2P-jhgH4NBrySj_oAoDI8vOZ1K_1pI7SfDh67vdd1l81A88Gq3uyi44yEa9bYqeQTg-N6G2bJZH9R9Y85dKKf1UOcRX3vr8DF4NyF9SD1CGfbLV4ePeA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.964841367378078/964839240711624/?__cft__%5b0%5d=AZWNgfzHlENHgl_y7q9pbxtJGa6dVShxdsft2P-jhgH4NBrySj_oAoDI8vOZ1K_1pI7SfDh67vdd1l81A88Gq3uyi44yEa9bYqeQTg-N6G2bJZH9R9Y85dKKf1UOcRX3vr8DF4NyF9SD1CGfbLV4ePeA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.964841367378078/964839244044957/?__cft__%5b0%5d=AZWNgfzHlENHgl_y7q9pbxtJGa6dVShxdsft2P-jhgH4NBrySj_oAoDI8vOZ1K_1pI7SfDh67vdd1l81A88Gq3uyi44yEa9bYqeQTg-N6G2bJZH9R9Y85dKKf1UOcRX3vr8DF4NyF9SD1CGfbLV4ePeA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.964841367378078/964839244044957/?__cft__%5b0%5d=AZWNgfzHlENHgl_y7q9pbxtJGa6dVShxdsft2P-jhgH4NBrySj_oAoDI8vOZ1K_1pI7SfDh67vdd1l81A88Gq3uyi44yEa9bYqeQTg-N6G2bJZH9R9Y85dKKf1UOcRX3vr8DF4NyF9SD1CGfbLV4ePeA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.964841367378078/964839330711615/?__cft__%5b0%5d=AZWNgfzHlENHgl_y7q9pbxtJGa6dVShxdsft2P-jhgH4NBrySj_oAoDI8vOZ1K_1pI7SfDh67vdd1l81A88Gq3uyi44yEa9bYqeQTg-N6G2bJZH9R9Y85dKKf1UOcRX3vr8DF4NyF9SD1CGfbLV4ePeA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.964841367378078/964839330711615/?__cft__%5b0%5d=AZWNgfzHlENHgl_y7q9pbxtJGa6dVShxdsft2P-jhgH4NBrySj_oAoDI8vOZ1K_1pI7SfDh67vdd1l81A88Gq3uyi44yEa9bYqeQTg-N6G2bJZH9R9Y85dKKf1UOcRX3vr8DF4NyF9SD1CGfbLV4ePeA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.960627254466156/960626914466190/?__cft__%5b0%5d=AZV6YrEAD1SxB-g4Zcamv0_RDdiGN7XuHWqQ5vTeQhf7o-BM1iZr4PU7XcTMukGeGz1tC8rEI-P396Wg2jyVygjIYYLae1MXc04qEMUIrnENxB3a0vQrYSB7igPJYtEar1WNwx0BoGcINXzKD8SRXPT2&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.960627254466156/960626914466190/?__cft__%5b0%5d=AZV6YrEAD1SxB-g4Zcamv0_RDdiGN7XuHWqQ5vTeQhf7o-BM1iZr4PU7XcTMukGeGz1tC8rEI-P396Wg2jyVygjIYYLae1MXc04qEMUIrnENxB3a0vQrYSB7igPJYtEar1WNwx0BoGcINXzKD8SRXPT2&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.960627254466156/960627041132844/?__cft__%5b0%5d=AZV6YrEAD1SxB-g4Zcamv0_RDdiGN7XuHWqQ5vTeQhf7o-BM1iZr4PU7XcTMukGeGz1tC8rEI-P396Wg2jyVygjIYYLae1MXc04qEMUIrnENxB3a0vQrYSB7igPJYtEar1WNwx0BoGcINXzKD8SRXPT2&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.960627254466156/960627041132844/?__cft__%5b0%5d=AZV6YrEAD1SxB-g4Zcamv0_RDdiGN7XuHWqQ5vTeQhf7o-BM1iZr4PU7XcTMukGeGz1tC8rEI-P396Wg2jyVygjIYYLae1MXc04qEMUIrnENxB3a0vQrYSB7igPJYtEar1WNwx0BoGcINXzKD8SRXPT2&__tn__=*bH-R


Śpiewajmy razem !  

W związku z nadchodzącym Narodowym Świętem Niepodległości uczniowie naszej szkoły 

przystapili do ogólnopolskiej akcji Szkoła do Hymnu. O godzinie 11.11 w ramach lekcji 

zdalnych wysłuchali i odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego.  

 
 

,, Z Ekologią na Ty ’’  
Justyna Cegielska, Adam Wojtasiak, Kamila Banaszak, Natalia Cegielska,Maria Ratajczak, 

Maja Bambrowicz, Amelka Golińska, Matylda Seemann, Wiktoria Ostenda, Monika 

Każmierczak, Stanisław Czechak to uczniowie, których prace zostały wyróżnione w ramach 

Powiatowego Piknik Ekologicznego pt. „Z Ekologią na Ty”. Ze wzgledu na panującą 

pandemię w imieniu uczniów nagrody odebrała Pani dyrektor Iwona Tobolska. Najmłodsi 

laureaci odebrali nagrody podczas ostatniego dnia zajeć stacjonarnych. Uczniów klas IV- VIII 

zapraszamy po odbiór nagród do sekretariatu szkoły w godz. 8-16. Serdecznie gratulujemy 

wszystkich wyróżnień.  
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https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.958736987988516/958736637988551/?__cft__%5b0%5d=AZXw2uHm_IbGeMxpyINsyXiH8hzQkFBxpEQELvK5ZAqWzmbqSfxy8VxYA6hsRG1VO3S-VZE7MCw8u-rdsdY4ChJqxtwNKpy08l7UM34Vm7xqldNiS2Uybt2nTxBkgaEXnk4GWqSY03myHqD7R9ow5RfC&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.958736987988516/958736637988551/?__cft__%5b0%5d=AZXw2uHm_IbGeMxpyINsyXiH8hzQkFBxpEQELvK5ZAqWzmbqSfxy8VxYA6hsRG1VO3S-VZE7MCw8u-rdsdY4ChJqxtwNKpy08l7UM34Vm7xqldNiS2Uybt2nTxBkgaEXnk4GWqSY03myHqD7R9ow5RfC&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.958736987988516/958736757988539/?__cft__%5b0%5d=AZXw2uHm_IbGeMxpyINsyXiH8hzQkFBxpEQELvK5ZAqWzmbqSfxy8VxYA6hsRG1VO3S-VZE7MCw8u-rdsdY4ChJqxtwNKpy08l7UM34Vm7xqldNiS2Uybt2nTxBkgaEXnk4GWqSY03myHqD7R9ow5RfC&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.958736987988516/958736757988539/?__cft__%5b0%5d=AZXw2uHm_IbGeMxpyINsyXiH8hzQkFBxpEQELvK5ZAqWzmbqSfxy8VxYA6hsRG1VO3S-VZE7MCw8u-rdsdY4ChJqxtwNKpy08l7UM34Vm7xqldNiS2Uybt2nTxBkgaEXnk4GWqSY03myHqD7R9ow5RfC&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.957172068145008/957169821478566/?__cft__%5b0%5d=AZX9YRDzEK3dh9-j9eMz0QjovXBRrsEOTecE5gqyYT1rKBJ6I1GKwWx0JdzzvWVcbWMPh1G58mKvaIVeyfY3V2nQ-Wv9ROXni3IEAd3gGUOr9ErGWiLi0C25z6qWUE6fEnop3A-jDSKCazCOHaTeK7Pr&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.957172068145008/957169821478566/?__cft__%5b0%5d=AZX9YRDzEK3dh9-j9eMz0QjovXBRrsEOTecE5gqyYT1rKBJ6I1GKwWx0JdzzvWVcbWMPh1G58mKvaIVeyfY3V2nQ-Wv9ROXni3IEAd3gGUOr9ErGWiLi0C25z6qWUE6fEnop3A-jDSKCazCOHaTeK7Pr&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.957172068145008/957169778145237/?__cft__%5b0%5d=AZX9YRDzEK3dh9-j9eMz0QjovXBRrsEOTecE5gqyYT1rKBJ6I1GKwWx0JdzzvWVcbWMPh1G58mKvaIVeyfY3V2nQ-Wv9ROXni3IEAd3gGUOr9ErGWiLi0C25z6qWUE6fEnop3A-jDSKCazCOHaTeK7Pr&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.957172068145008/957169778145237/?__cft__%5b0%5d=AZX9YRDzEK3dh9-j9eMz0QjovXBRrsEOTecE5gqyYT1rKBJ6I1GKwWx0JdzzvWVcbWMPh1G58mKvaIVeyfY3V2nQ-Wv9ROXni3IEAd3gGUOr9ErGWiLi0C25z6qWUE6fEnop3A-jDSKCazCOHaTeK7Pr&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.957172068145008/957169918145223/?__cft__%5b0%5d=AZX9YRDzEK3dh9-j9eMz0QjovXBRrsEOTecE5gqyYT1rKBJ6I1GKwWx0JdzzvWVcbWMPh1G58mKvaIVeyfY3V2nQ-Wv9ROXni3IEAd3gGUOr9ErGWiLi0C25z6qWUE6fEnop3A-jDSKCazCOHaTeK7Pr&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-w-Jarocinie-418041895391364/photos/pcb.958736987988516/958736637988551/?__cft__[0]=AZXw2uHm_IbGeMxpyINsyXiH8hzQkFBxpEQELvK5ZAqWzmbqSfxy8VxYA6hsRG1VO3S-VZE7MCw8u-rdsdY4ChJqxtwNKpy08l7UM34Vm7xqldNiS2Uybt2nTxBkgaEXnk4GWqSY03myHqD7R9ow5RfC&__tn__=*bH-R


 

ZDROWE ODŻYWIANIE - GOTOWANIE NA EKRANIE  
W ramach tygodnia zdrowego jedzenia uczniowie z naszej szkoły podjęli następujące 

wyzwania: 

- Gotowanie na ekranie – klasy 6 

Powstały bardzo smaczne i zdrowe sałatki warzywne, owocowe, pancakes, koktajle. Teraz 

zbieramy przepisy, planujemy przygotować szkolną " książkę kucharską". 

- Poznawanie witamin występujących w owocach i warzywach, ich znaczenie i skutki 

niedoboru – klasy 7 

- Wykrywanie skrobi w produktach spożywczych za pomocą jodyny – klasy 7 

Oj się działo...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween Challange 

W ostatnim tygodniu października dzieci z klas 1-3 SP miały okazję poznać na lekcjach j. 

angielskiego zwyczaje związane z obchodami Halloween w Wielkiej Brytanii i Stanach 

Zjednoczonych. Celem zajęć było wzbogacanie zasobu słownictwa związanego z tym 

świętem, rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez poznanie zwyczajów związanych z 

obchodami Halloween oraz zdobywanie wiedzy o kulturze krajów obszarów 

anglojęzycznych. Dzieci śpiewały piosenkę połączoną z zabawą ruchową oraz grały w różne 

gry i zabawy utrwalające słownictwo. 

Natomiast starsza brać 4-8 wzięła udział w kolejnej edycji Halloween Challenge 2020. Tym 

razem tylko on-line. Jednak zadania pochłonęły ich bez reszty!  
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Ho… Ho… Ho… MIKOŁAJKI! 

 

Tydzień  z Władysławem Broniewskim 

W dniach 14-18.12.2020 r. odbędzie się dla uczniów klas 4-8 

quiz poświęcony patronowi naszej szkoły Władysławowi 

Broniewskiemu, który zakończy się konkursem recytatorskim. 

Wszystkich chętnych zachęcamy do udziału.  

 

 

 

 

 
(Wiktoria Torczyńska) 
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Warto wiedzieć 

Kiermasz Świąteczny Czwórki online 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W JAROCINIE 

Trwa do: 31 Grudnia 2020  

 

 

 

 

 
 

 

 

Nex 

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie organizuje III Kiermasz Świąteczny. 

Mając jeszcze w pamięci sukces poprzednich kiermaszów świątecznych z żalem podjęła 

decyzję, że tegoroczny musi się odbyć w przestrzeni internetu. Wieżą, że zarówno uczniowie, 

rodzice jak i sympatycy jarocińskiej Czwórki ponownie wezmą udział w kiermaszu 

świątecznym tym razem w wersji online. Rada rodziców zachęca wszystkich do wystawiania 

aukcji zawierających rękodzieło, upominki, kartki, ciasta, ciasteczka, pierniczki, oraz 

wszystko to co na kiermaszu świątecznym znaleźć się tylko może. Można włączyć się w 

zbiórkę wystawiając swoją ozdobę albo rzecz, której sprzedaż wspomoże zbiórkę (klikając w 

„WYSTAW PRZEDMIOT NA TEN CEL”) lub po prostu kupując przedmiot, który w ramach 

zbiórki został wystawiony na sprzedaż, Pieniądze zebrane z tegorocznego Kiermaszu 

Świątecznego przeznaczone będą na wsparcie Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie w 

przedsięwzięciu jakim będzie malowanie pracowni dydaktycznych. Wszystkim sympatykom 

organizowanego przez nas kiermaszu za pomoc z góry serdecznie dziękujemy!!! 

Link do aukcji : https://allegrolokalnie.pl/zbiorka/kiermasz-swiateczny-czworki-online 

(Wiktoria Torczyńska) 
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Mól książkowy  
"Nevermoor. Przypadki Morrigan Crow"  

Dawno, dawno temu w zwyczajnym, nudnym świecie żyła 

sobie pechowa dziewczynka. Urodziła się w pechowy dzień 

i jedyne, co potrafiła, to przynosić innym pecha. Zdechł ci 

chomik? To wina Morrigan. Wichura wyrwała ulubione 

drzewo? To na pewno przez Morrigan. Ale spokojnie, 

pechowe dzieci nigdy nie żyją długo – wszystkie umierają 

w swoje jedenaste urodziny. Morrigan nie do końca wierzy 

w te brednie, a jednak z niepokojem odlicza dni do urodzin. 

Tymczasem w ten dzień rzeczywiście w domu Morrigan 

zjawia się niecodzienny gość – ale to nie śmierć we własnej 

osobie, a całkiem żywy, rudy dżentelmen z propozycją nie 

do odrzucenia. Jupiter wyrywa dziewczynkę z jej 

pechowego świata i zabiera do całkiem innego wymiaru, 

gdzie wszystko jest bajecznie niesamowite. Nowy opiekun 

chce wprowadzić Morrigan do najbardziej poważanej 

społeczności w Nevermoor, ale najpierw dziewczyna musi 

zdać szalenie niebezpieczne testy i wykazać się 

niezwykłym talentem, który rzuci komisję na kolana. Tylko czy Morrigan potrafi cokolwiek, 

poza przynoszeniem pecha? "Nevermoor" roztacza przed nami świat niesamowity, zupełnie 

nowy, magiczny i szalony. Tu tryumfuje wyobraźnia, smaku dodaje wyśmienity humor, a 

sama Morrigan Crow to godna rywalka dla Harry’ego Pottera!  

"Więzień labiryntu" 

Kiedy Thomas budzi się w ciemnej windzie, jedyną rzeczą 

jaką pamięta jest jego imię. Kiedy drzwi się otwierają jego 

oczom ukazuje się grupa nastoletnich chłopców, która 

wita go w Strefie – otwartej przestrzeni otoczonej 

wielkimi murami, która znajduje się w samym centrum 

wielkiego i przerażającego Labiryntu. Podobnie jak 

Thomas, żaden z mieszkańców Strefy nie wie z jakiego 

powodu się tu znalazł i kto ich tu zesłał. Czują jednak, że 

ich obecność nie jest przypadkowa i każdego ranka 

próbują znaleźć odpowiedź, przemierzając korytarze 

otaczającego ich Labiryntu. Jednak ta droga nie jest łatwa, 

bowiem Labirynt skrywa swoje okrutne tajemnice. Kiedy 

następnego dnia po Thomasie windą do Strefy po raz 

pierwszy zostaje dostarczona dziewczyna przynosząc 

tajemniczą wiadomość, wszyscy Streferzy zdają sobie sprawę, że od tej pory nic nie będzie 

już takie jak było. Thomas podświadomie czuje, że to właśnie on i dziewczyna są kluczem do 

rozwiązania zagadki Labiryntu i znalezienia wyjścia. Ale z każdą chwilą czasu na to jest 

coraz mniej, a pytań wciąż więcej. Dlaczego w ogóle znaleźli się w Strefie? Jaka jest ich rola? 

Kim są Stwórcy, którzy sprawują nad nimi kontrolę? Czym jest Labirynt i czy można znaleźć 

z niego wyjście? Jaką cenę przyjdzie im za to zapłacić i czy są na to gotowi? Szansa jest tylko 

jedna: Znajdź wyjście albo giń.  
 ( Katrina Szcześniak) 
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Filmoteka 

"Wyprawa na księżyc"  
Zdeterminowana i bystra dziewczynka buduje rakietę, aby 

wyruszyć w kosmos i udowodnić, że legendarna 

bogini Księżyca istnieje naprawdę. ... "Wyprawa na księżyc" to 

porywająca muzyczna przygoda o dążeniu do celu, pokonywaniu 

przeciwności losu i potędze wyobraźni.   

 

 

"Enola Holmes" 

Netflixa przedstawia historię Enoli, najmłodszej członkini rodu 

Holmesów, siostry Sherlocka oraz Mycrofta. Dziewczyna wraz z 

samotnie wychowującą ją matką mieszka na terenie wiejskiej 

posiadłości, której od lat nie odwiedzali dorośli już bracia.  W dniu 

swych szesnastych urodzin Enola Holmes odkrywa, że jej matka 

zniknęła. Nastolatka trafia pod opiekę swoich starszych braci i 

próbuje rozwikłać zagatke zaginięcia mamy. 
 

 

(Katrina Szcześniak) 

Humor                                 
Kolega pyta Fąfarę: 

- Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę? 

- Owszem, udało mi się kupić stojak. 

*** 

Jasio mówi do mamy: 

- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę. 

- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją jedynkę z 

matematyki. 

- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy. 

*** 

 Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziadków. Przed pójściem spać, klękają przed 

łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile sił w płucach woła głośno: 

- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz 

dvd... 

Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc: 

- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy. 

Na to chłopiec: 

- Nie, ale babcia jest.  
***         (Wiktoria Torczyńska) 
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Zwierzyniec 
Lama – sierść jest 

wełnista i miękka. Na 

kończynach i głowie 

włosy są krótsze. 

Ubarwienie jest 

zróżnicowane. 

Najczęściej spotyka 

się lamy białe, a także 

czarne. 

 

Leniwiec – są to 

średniej wielkości 

nadrzewne zwierzęta 

z mocnymi 

kończynami, 

opatrzonymi bardzo 

długimi pazurami, na 

których poruszają się 

grzbietem na dół, 

zwisając z gałęzi drzew. Leniwiec jest roślinożercą. 
 

( Nikola Żurek) 
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Muzykomania 
Co powiecie na przygotowania Wigilii w tanecznym kroku ?  

Podsuwamy wam Świąteczna Playlistę gdzie każdy zarazi się 

 Magią Świat.   

1. ,, Deck The Halls’’ –  Pentatonix  

2. ,, Z kopyta Kulig Rwie’’ – Rafał Brzozowski & Siemacha 

3. ,, Zaśnieżone Miasta’’ – Gromee , Sound’n’Grace 

4. ,, Święta w Nas’’ – Blue Cafe 

5. ,, Od nieba do nieba’’ – Ania Wyszkoni  

6. ,, Gdy Gwiazdka’’ – Jula , Sound n’Grace 

7. ,, Feliz Navidad’’ – Jose Feliciano 

8. ,, Merry Christmas Everyone’’ – Shakin’Stevens                                                        

9. ,,Let It Snow’’ – Dean Martin  

10. ,, Coraz Bliżej Święta’’ – Margaret 

11. ,,Holly Jolly Christmas’’ – Michael Buble 

12. ,,Ding Dong’’ – Kayah 

13. ,, All I Want for Christmas is You’’ – Mariah Carey 

14. ,, Jingle Bell Rock’’ – Bobby Helms 

15. ,, Wonderful Dream’’ – Melanie Thornton  

16. ,, Snowman’’ – Sia 

17. ,, Chwytaj Dzień ‘’- Kayah , Zbigniew Wodecki 

18. ,,Santa’s Coming For Us’’ – Sia  

19. ,, I Saw Mommy Kissing Santa Claus’’ – The Jackson 

20. ,, Merry Christmas , Happy Holidays’’ – Pentatonix 

(Dominika Szulc) 
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Palce lizać  

 250 g miodu 

 250 g cukru brązowego 

 100 g masła 

 600 g mąki typu 405 

 10 g przyprawy do piernika 

 2 jaja, rozmiar L 

 5 g sody 

 10 g kakao 

 200 g śmietanki 30% 

 200 g czekolady (mleczna, biała lub deserowa) 

 60 g masła 

 

 

Miód z masłem rozpuszczamy w kuchence mikrofalowej. 

Mąkę, kakao, przyprawę do piernika, sodę oraz cukier mieszamy w dużej misce. Dodajemy 

jajka oraz rozpuszczony miód z masłem. Ugniatamy. 

Całość owijamy folią spożywczą i odstawiamy do lodówki na 2-3 doby. 

Rozwałkowujemy ciasto na grubość ok. 3 mm, wycinamy pierniki w różnych kształtach. 

Pierniki pieczemy ok. 8 minut w temperaturze 180°C. 

Śmietankę zagotowujemy. Zalewamy nią pokruszoną czekoladę i mieszamy do całkowitego 

rozpuszczenia. Dodajemy miękkie masło, mieszamy. 

Polewą oblewamy wystudzone pierniki i przyozdabiamy posypkami cukrowymi. 

(Dominika Szulc) 
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Sport 
Ekstremalne Sporty Zimowe:  

 

Jest to jedna z form narciarstwa, która polega na 

wykonaniu zjazdów narciarskich ze stoku, na który 

narciarz jest transportowany helikopterem. Ten 

ekstremalny sport zimowy może być wykonywany 

jedynie w obecności licencjonowanych przewodników 

alpejskich. Heliskiing narodził się w 1960 roku. W 

obecnych czasach cieszy się ogromną popularnością 

na całym świecie, z Kanadą na czele. Wiele osób 

uprawia ten sport wczesną zimą, kiedy panują niskie 

temperatury a śnieg jest puszysty. Długość zjazdów 

zależy od kilku czynników, m.in.: pogody czy jakości 
śniegu. 

  

Ten ekstremalny sport zimowy polega na jeździe rekreacyjnej lub 

rywalizacji w formie zawodów w jeździe na rowerze po śniegu i lodzie. 

Takie rowery muszą być do tego specjalnie przygotowane. Podstawową 

różnicą są koła, opony należy zmienić na specjalne w tym celu 

produkowane opony z wystającymi metalowymi kolcami, które 

wbijając się podczas jazdy w lód czy też ubity śnieg gwarantują 

stabilność i pozwalają utrzymać równowagę. Zmienione powinny być 

również zwykłe plastikowe pedały na metalowe z małymi wystającymi 

kolcami, które „wbijając” się w podeszwę buta będą stabilizowały stopy 

i nie pozwalały na to by buty z nich spadały na skutek śniegu. Istotny 

jest również układ hamulcowy rowerów, który musi działać 

perfekcyjnie. W przeciwnym razie, grozić może upadek na twardą 

lodową, bądź śnieżną nawierzchnię, który może spowodować pewne 

kontuzje. 

Są to dwie deski snowboardowe, bardzo 

przypominające te tradycyjne, jednak 

skrócone tak, żeby każdą przyczepić do 

nogi. Jazda i styl pozostaje taki sam. 

Trzeba jednak przyznać, że podwójny 

snowboard daje nam większą swobodę 

ruchów. Oprócz tego otwiera przed 

nami wiele nowych możliwości do 

wykonywania trików.  



 

 

Morsowanie to innymi słowy kąpanie się w 

lodowatej wodzie. ... "Mors" to potoczne 

określenie osoby kąpiącej się w zimnej wodzie, 

zazwyczaj podczas jesienno-zimowego 

okresu. Morsowanie pierwszy raz może okazać 

się trudne, ale z każdym kolejnym wejściem do 

wody, ciało coraz bardziej przyzwyczaja się do 

zimna. 

 

 

 

 

 ( Dominika Szulc) 
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