
a pani Danuta przeŜyła 
przeprowadzkę. Inni na-
uczyciele  nie mieli raczej 
wakacyjnych przygód. 

3.Gdzie najlepiej spędzają 
wakacje? 

 Najczęściej wybierane 
miejsca to: 

Morze, góry, ciepłe kraje, 

albo … w domu przed tele-
wizorem. :P 

4.Czy te wakacje były uda-
ne? 

 Dla nauczycieli wakacje 
były udane, ale chyba tro-
chę za krótkie.      

   Kinia i Iguana 

 

 Oto nasi redaktorzy: 

Sebastian Semen.- 7myszy 

Kamil Janiuk– Denti 

Piotr Włodarczyk– Piter 

Kinga Siwicka– Kinia 

Iga Domańska– Iguana 

Julia Kupiec– Julcia 

Patrycja Kostrzewa– Pati 

Łukasz Wileński– Wileniak 

Patryk Tkacz– Tkaczó 

Kuba Kwaśniewski– Kwasu 

Karolina Koput– Karola 

Ola Połubińska 

14.10.2008 
jest Dzień 
Nauczyciela. 
W imieniu 
wszystkich 

uczniów naszej szkoły   
składamy Wam serdeczne 
Ŝyczenia! 

Wszystkiego najlepszego!!!  
dla naszych nauczycieli. 

Wakacyjne wspomnienia       REDAKCJA  

 naszych nauczycieli…          GAZETKI 

Data wydania-: październik  

Rok 2008, numer 1 

O co w szkole biega? 
Szkoła Podstawowa nr 4  
im. Stefana Roweckiego 
„Grota” w Markach  
tel.022 781-12-96 
E-mail: 
szkola@sp4marki.internetdsl.pl 

Co w szkole piszczy… 
☺ 1.09.08r.-Rozpoczęcie Roku 

Szkolnego 

☺ Wybór samorządu szkolnego. 

☺ Nowa załoga w sklepiku. 

☺ 14.10.08r.-Ślubowanie klas 
pierwszych 

☺ 14.10.08r.-Dzień Nauczyciela 

☺ Witamy nowych uczniów ,nie 
tylko tych najmłodszych 

☺ 09.08r.-rejonowe i powiato-
we biegi przełajowe. 

Wsiąść do pociągu…. 

Z tej okazji pragniemy po-
gratulować naszym nauczy-
cielom sukcesów i Ŝyczyć 
pomyślności w Ŝyciu zawodo-
wym i osobistym. 

„Dobry nauczyciel jak afory-
sta, nie poniŜa i nie krzyczy, 
a zapraszając do refleksji 
nie traci realizmu i optymi-
zmu”…                  Sebastian 

Wszystkim uczniom i na-
uczycielom Ŝyczymy, aby 
rok szkolny 2008-09 był 
super! A wakacje nade-
szły jak najszybciej!!! 

Redakcja  gazetki 

 

 

 

     W czasie wakacji wypo-
czywali nie tylko uczniowie,  
dlatego postanowiłyśmy 
sprawdzić jak bawili się na-
uczyciele. Zadałyśmy im kilka 
pytań. 

1.Czy tęsknili za nami…? 

 Większość nauczycieli tęsk-
niła za nami, ale pozostali 
tylko za niektórymi. 

2.Czy nauczycielom przytra-
fiły się wakacyjne przygody? 

Pani Ewa strasznie zmokła 
podczas burzy,  

W tym numerze: 

Wielka budowa 2 

Olimpijskie wspomn. 2 

Regulamin oceniania 2 

Nowy samorząd 3 

Sportowe emocje 3 

Kółka zainteresowań 3 

Coś dla dziewcząt 4 

Humor z internetu 4 



Str. 2 O co w szkole biega? 

Co? Oczywiście wielka 
budowa. 

Zastanawialiśmy się kiedy będzie 
otwarcie sali, udaliśmy się do se-
kretariatu szkolnego aby podpytać 
u źródła. Wywiadu udzieliła nam 
pani Budzikowska. 

Nowa sala gimnastyczna będzie 
oddana we wrześniu 2009 roku. 

 Ta hala będzie największa w ca-
łych Markach, będzie ona o wymia-
rach olimpijskich. 

Będą prysznice i oddzielne prze-
bieralnie, dla dziewcząt i chłop-
ców. 

Od 1 września  moŜe będziemy 
juŜ ćwiczyć w super warunkach. 

NIE  MOśEMY  SIĘ   
DOCZEKAĆ!!! 

Karolina i Ola 

 
. 
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   Co się dzieje za oknami naszej szkoły???   

Str. 2 

Pekin 2008— polskie osiągnięcia   NOWY REGULAMIN 

Polscy sportowcy pojechali do 
Pekinu na  Olimpiadę. Zdobyli 
10 medali. To  sukces dla na-
szego kraju i dla nich. 

Złoto:  

gimnastyka— Leszek Blanik 

czwórka podwójna  wioślarzy 

pchnięcie Kulą— Tomasz Ma-
jewski 

Srebro: szermierka- Tomasz 
Motyka, Robert Andrzejuk,  

Adam Wiercioch, Radosław 
Zawrotniak 

Miłosz Bernatajtys, Bartłomiej 
Pawełczak Łukasz Pawłowski i 
Paweł Rańda — wioślarstwo 

Szymon Kołecki — cięŜary 

Piotr Małchowski –dysk 

Maja  Włoszczowska –
kolarstwo 

Anna Koniecza i Beata Mikołaj-
czyk — kajakarstwo K2 

Brąz: 

Agnieszka Wieszczak— zapasy 

  

Wspominał: Sebastian i Kamil 

Obowiązuje od niedawna ale niektórzy z nas 
wyrobili juŜ sobie opinię o nim: 

-Sądzę, Ŝe nowy regulamin jest surowy ponie-
waŜ  nie ma zbyt duŜo punktów karnych. 

-Ma duŜo dobrych  stron poniewaŜ obniŜone 
są punkty minusowe. 

-Gdy dostaniesz minus  piętnaście to jesteś 
biedny z oceną z zachowania. 

-Jest niesprawiedliwy i dziwny. 

-Nie znam go jeszcze za dobrze. 

- Czas pokaŜe, ja będę się starać. 

Opinie kolegów i koleŜanek zebrała Pati 



Dnia 22 września odbyły się Mistrzo-
stwa Rejonu Marki - Wołomin w bie-
gach przełajowych w których brało 
udział 23 uczniów. Grykałowski Mi-
chał i Muszyński Adrian z klasy 4a 
zakwalifikowali się do Mistrzostw 
Powiatu które odbyły  się 30 wrze-
śnia w Wołominie. 

U. Ostrowska– plastyczne 

J. Juszczuk– przyrodnicze 

 

 

 

 

 

Nauczyciele zapraszają!!! 

Przygotowała Kinia 

M.  Osińska– matematyczne         

E. Łoniewska – mate-
matyczne                                                                  

E. Brzezińska-  infor-
matyczne 

A. Kaczor- chór                   

A. Kaczor– polonistyczne                                            

A. Konopka– dziennikar-
skie 

Rok 2008, numer 1 

 

Sportowe emocje– mamy super biegaczy!!! 

     A po lekcjach… czyli kółka zainteresowań. 

Str. 3 

K. Brzezińska– historyczne 

J. Napiórkowska– teatralne 

A. Bąk– matematyczne 

 

 

 

 
KaŜdy znajdzie coś dla siebie 

Wybraliśmy nowy samorząd szkolny. 

Na zebraniu samorządów kla-
sowych całej naszej szkoły 
wybraliśmy- 

Prezydium Samorządu 

 Szkolnego: 
 

Przewodniczący- 

Bartek Świniarski 
VI B 

 

Członkowie: 

Monika Sibilska VI a 

Weronika Borsiak VI C 

Jan Goławski V a 

Rzecznik Praw 
Ucznia—  

Aleksandra Goll VI A 

 
Przygotował Kamil 

A w Wołominie stanął na podium 
Michał Grykałowski- został nowym 
mistrzem powiatu. Adrian Muszyń-
ski zajął piąte miejsce. 7 paździer-
nika mistrzostwa międzypowiatowe. 
Niech wygra najlepszy.                                

             Przygotował Piter 

 

 

 

 

 

 

 



Kubuś mówi do prosiaczka:  
- Wiem co się z Tobą stanie, 
gdy dorośniesz.  
- A co czytałeś mój horo-
skop?  
- Nie, ksiąŜkę kucharską… 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jasio przynosi do domu torbę 
pełną jabłek. Mama pyta go: -
Skąd masz te jabłka? 
Na to Jasiu: 
- Od sąsiada. 
- A on wie o tym? - pyta mama. 
- No pewnie, przecieŜ mnie go-
nił! 

 

1.Najprzystojniejsi bracia 
tego roku. 
2.Sprawiają,, Ŝe wyglądasz 
słodko. 
3.Malujesz nim usta. 
4.Do ozdoby uszu. 
5.Kwaśny owoc. 
6.Zabawka dla małych 
dziewczynek. 
7.Nastoletnia gwiazda 
POP-u. 1 2 3 4 5 

  Humor z internetu 
Gadają  dwie piranie : 
- cześć - cześć - ty 
teŜ jesteś zaproszo-
na na kawę prima fi-
nezja :p 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- Mamusiu, czy diabeł 
jest męŜczyzną? 
- Nie, jest o wiele gorszy 
od męŜczyzny. 
- A więc jest Kobie- 

tą... 

Nauczycielka zwraca 
się do uczniów: 
- Pamiętajcie dzieci, 
zawsze trzeba słuchać 
rodziców! 
- To ja mam problem - 
mówi Jasio - moja ma-
ma śpiewa w zespole 
disco polo! 
 
Przygoto-
wała: 

Julka 
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Ha, ha, ha 


