
Data wydania-: październik  

Rok 2008, numer 2 

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… 

☺ 14.10.08r.-Ślubowanie 
klas pierwszych 

☺ Konkursy, konkursy… 

☺ Nasza hala coraz więk-
sza 
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W Dniu Edukacji Narodo-
wej, jak co roku odbyła się 
w naszej szkole szczególna 
uroczystość. Pierwszokla-
siści zostali uroczyście 
przyjęci do grona uczniów 
naszej szkoły. Zanim to 
jednak nastąpiło, dzieci 
musiały wykazać się pewny-
mi wiadomościami i umie-
jętnościami. KoleŜanki klas 
4 przygotowały dla nich 
kilka sprawdzianów, w któ-
rych spisali się znakomicie. 
Okazało się, Ŝe pierwszaki-
to dzieci mądre, dobre i 
pracowite,  

co potwierdzili zebrani na 
sali nauczyciele,  uczniowie 
i rodzice. Tylko takie dzie-
ci mogły zostać uczniami 
naszej szkoły! Po uroczy-
stym ślubowaniu na sztan-
dar szkoły, były Ŝyczenia 
dla wszystkich pracowni-
ków szkoły z okazji Ich 
święta. 

    W salach lekcyjnych 
dzieci otrzymały od swoich 
wychowawców pamiątkowe 
dyplomy i upominki. 

                              Iguana 

 

Uroczyste ślubowanie naszych 
pierwszaczków. 

Sportowe emocje– mamy super biegacza! 
7 października w Białobrzegach 
odbyły się Międzypowiatowe 
Biegi Przełajowe. Mareckie 
szkoły reprezentowało 6 
uczniów ze szkół: SP 2 (2 oso-
by), SP 3 (1 chłopiec) ,SP 4 (2 
chłopców) i SP 5 (1 chłopiec). Do 
dalszego etapu– Mazowieckich 
Biegów Przełajowych zakwali-
kowało się 5 uczniów ze szkół:  

SP 2, SP 3 i SP4.  

Najlepszym zawodnikiem z terenu 
Marek był Michał  Grykałowski z kla-
sy IV a z naszej szkoły, który w swo-
jej kategorii  wiekowej  zdobył brą-
zowy medal. Gratulujemy i Ŝyczymy  
powodzenia w kolejnym etapie!  

Denti 



Str. 2 O co w szkole biega? Rok 2008, numer 2 Str. 2 

1 Listopada-Święto Zmarłych 
Święto Zmarłych wprowadził dla 
całego kościoła Grzegorz IV w 
834r. jako pamięć o zmarłych. 

Tradycja Wszystkich świętych 
albo Święto zmarłych ma swój 
początek w starym celtyckim 
święcie \"Samhain\". (śmierć 
ciała) 

W tym dniu wszyscy ludzie,  którym w 
rodzinie zmarła osoba idą do kościoła ,a 
później jadą na  cmentarz aby zapalić 
znicz na grobie. Znicz to znak światłości i 
Zmartwychwstania. W tym dniu nawet na 
cmentarzu odbywa się Msza Święta. Na 
cmentarze w całej Polsce przyjeŜdŜa  
ponad 1000000 osób. 

Na Słowacji w zaduszko-
wą noc zostawiano na 
stole chleb lub inne potrawy. Ludzie chcieli 
w ten sposób uczcić zmarłych, którzy mieli 
w tym czasie przychodzić do domu.  Przod-
kowie dekorowali grób i zapalali świeczki. 
Brytyjczycy wrzucają do ogniska kamienie, 
warzywa, orzechy by odgonić złe duchy.                                   
Przygotował Marcin 

  

Święto Halloween wywodzi się z pogańskie-
go, celtyckiego obyczaju All Hallow's Eve. 
W XIX w przywędrowało do Stanów Zjed-
noczonych gdzie do dziś jest obchodzone 
najhuczniej. W ten dzień w Irlandii palono 
ogniska oraz odprawiano modły za dusze 
zmarłych. Niektórzy w Polsce teŜ obcho-
dzą Halloween , chodząc po domach i pro-
sząc o cukierki w niezwykłych strojach. Co moŜna robić na halloween? 
1. Urządzić maraton horrorów , 

zaproś swoją paczkę do siebie i 

wypoŜyczyć kilka naprawdę 

strasznych horrorów  

2.Chodzić i straszyć wszyst-
kich w super przebraniu . 

3.Chodzić po domach i mówić 
„Cukierek albo psikus". Spo-
sób na przybranie paru kilo-
gramów. 

Przygotowała Julia Kupiec 

Harcerze są wśród nas! 

Jak kaŜe tradycja, gdy harce-
rze zbiorą się przy ognisku to 
musi być sporo hałasu. Dlatego 
teŜ, ku uciesze leśnych stwo-
rzeń śpiewają piosenki harcer-
skie i się dobrze bawią np.. pod-
chody, talarek, i jeszcze wiele 
innych zabaw. Zbiórki w naszej 
szkole są w kaŜdy piątek od 
17.00 do 19.00. Zachęcam do 
dołączenia się do tej niewielkiej 
grupki harce-
rzy.  

         Nati      

Czuwaj! 

Bijemy rekordy szkoły  

Bieg krótki– 50 m 

IV DZ.                   

1. Secomska Maja   -  8,0 

2. Marzoch Kasia     -  8,2 

3. Walke Natalia       - 9,2 

IV CH. 

1. Wojtunik Kacper     - 7.2 

2. Zwoliński Dominik    -7.5 

3. Grykałowski Michał  - 7.7 

V DZ. 
1. Kupiec Julia             - 7,5 

2. Konopka Weronika  - 7,8 

3. Koput Karolina        - 7,9   

V CH.  

1. Pawlik Bartek          - 8.1 

2. Tarnowski Daniel    - 8.2 

3. Świętochowski M.    - 8.6 

VI DZ. 

1. Szafrańska Kasia    - 8.5 

2. Sobolewska Iza      - 8.6 

3. Ochman Klaudia      - 8.7 

VI CH. 

1. Kołecki Kacper      - 7.3 

2. Pietruk Karol         - 7.6 

3. Wileński Łukasz    - 7.9 

   Kaszkiel Piotr         - 7.9 

                              Sebastian  
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warzywa, orzechy by odgonić złe duchy.                                           

Poczytajmy naszym rodzicom! 
W październiku z okazji Międzynaro-
dowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych      
odbyła się w naszej szkole impreza 
czytelnicza. Na wstępie uczniowie 
klas starszych odegrali znaną z TVP 
scenkę, propagującą akcje ,,Cała Pol-
ska czyta dzieciom”. Była ona pretek-
stem do dyskusji na temat róŜnych 
form spędzania wolnego czasu.  

W imprezie wzięli udział wszyscy 
uczniowie. Jako pierwsi zaproszeni 
zostali najmłodsi (klasy 1- 3), na-
stępnie starsi, których nauczyciel-
bibliotekarz namawiał do tego, aby 
to oni zaskoczyli swoich rodziców i 
jesienną, wieczorową porą przeczy-
tali dla nich jakiś poruszający frag-
ment ksiąŜki.                      Kinia   

Następnie odczytali wybrane frag-
menty ksiąŜek, udowadniając swoim 
rówieśnikom, Ŝe ksiąŜka nie tylko 
wprowadza nas w nieznane krainy, 
ale teŜ moŜe pomóc w wielu sytu-
acjach. Podpowiada, jak radzić so-
bie z trudnymi emocjami, pomaga 
zrozumieć reakcje naszego organi-
zmu na przykre sytuacje. 

Na co warto pójść do kina? :)  
22 października  weszło  do  kin  „High School Musical 3: Ostatnia klasa”. To trzecia 
część najpopularniejszego filmu w historii stacji Disney Chanel, której produkcja zosta-
ła zakończona 26 czerwca i 1 lipca 2008 roku, Disney Channel  zaprezentował widzom w 
Polsce zwiastun filmu, zawierający kilka scen i piosenek z filmu. Według mnie warto.                                                                                                               

                                                                                                                     Madzia                                      

Sportowcy-znani i lubiani.      Tor wyścigowy w Polsce? 

Robert Kubica   

(ur. 7.12.1984 
w Krakowie) - 
polski kierow-
ca wyścigowy. 

Obecnie jest 
kierowcą zespołu BMW Sau-
ber w Formule 1. Kubica jest 
pierwszym w historii Polakiem 
startującym w Formule 1 oraz 
pierwszym Polakiem, który 
stanął na najwyŜszym stopniu 
podium podczas Grand Prix 
Formuły 1. Dwukrotny laureat 
Plebiscytu Przeglądu Sporto-
wego (2. miejsce w 2006 i 6. 
miejsce w 2007). Laureat 
Trofeum Lorenzo Bandiniego 
za rok 2007 

Milena Rosner 
(ur. 4.01.1980 w 
Słupsku) – polska 
siatkarka, grają-
ca na pozycji 
przyjmującej. 
Reprezentantka 
Polski.  W reprezentacji senio-
rek zadebiutowała w 2001 roku. 
W 2005 roku zdobyła złoty 
medal mistrzostwach Europy. 
Obecnie (sezon 2008/09) wy-
stępuje w Plus Lidze Kobiet, w 
druŜynie Muszynianki Muszyny. 
Wzięła udział w Igrzyskach 
Olimpijskich w Pekinie. 

 

                                  Wileniak                        

Jednym z głównych zadań, jakie sta-
wia przed sobą na najbliŜsze lata 
PZM, jest budowa wielofunkcyjnego 
Toru Narodowego do wyścigów sa-
mochodowych i motocyklowych oraz 
popularyzacja kartingu, w którym 
przed laty pierwsze sukcesy święcił kierowca ze-
społu Formuły 1 - BMW- Sauber, Robert Kubica. 
Polski Związek Motorowy perspektywicznie zakła-
da, Ŝe tor powstanie najpóźniej do 2021 roku. Je-
go lokalizacja jest obecnie sprawą otwartą, do bu-
dowy obiektu niezbędny jest teren o powierzchni 
od 250 do 300 h. Warunkiem jest takŜe takie jego 
usytuowanie, aby dojazd do najbliŜszego lotniska 
międzynarodowego nie przekraczał jednej godziny, 
o pół godziny krótszy musi być dojazd do autostra-
dy. 

                                                                       
Tkaczó  
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 1.Inaczej Szare Szeregi   

2.Śpiewa np.. Hung up , 4 minutes 

3.Dostajemy codziennie w szkole 

4.Np. zabaw    

5.Patrzy przez "RóŜowe okulary" 

6.Mała i ruda, skacze po drzewach. 

7.Po wakacjach czekasz na nie. 

8. … Smolarek— piłkarz.  

9. Opowieści z …   

Robert Lewandowski (20 l.) 

Jeszcze niedawno kopał piłkę na boiskach 3 i 
2 ligi. Dziś jest juŜ jednym z najwaŜniejszych 
zawodników Lecha Poznań i strzela wiele bra-
mek. Trafiał juŜ przed przenosinami do Pruszkowa. Działacze 
poznańskiego klubu stoczyli prawdziwy bój o utalentowanego 
zawodnika. W swojej druŜynie widziało go pół ekstraklasy, 
powaŜne oferty składały  Wisła Kraków, Cracovia i Legia. Te-
raz wyrasta na gwiazdę ekstraklasy i juŜ czasem gra w ka-
drze Polski.   

C. Ronaldo odebrał nagrodę nagrodę  dla najlep-
szego strzelca lig europejskich. Przy tej okazji 
przypomniał jak wyjątkowym jest piłkarzem. 
Najbardziej podlizywał się kibicom Man. Utd. 
Którzy stracili do niego zaufanie po negocja-
cjach z Realem. Oto jego wypowiedź: Znów 
mnie pokochacie. Jestem wyjątkowy. Kiedy 
wyjdę na boisko zrobię wszystko by odzyskać waszą miłość.                             

                                                                           Kwa$u    

Lizus Ronaldo 

Jeszcze ze sportu - nowinki ze świata piłki!!! 

 Humor z Internetu     

   Mama pyta Jasia: 

-Jasiu czy poprawiłeś 2 
z matmy? 

-Nie bo nauczycielka 
trzyma dziennik w ręku. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dwie blondynki wchodzą 
do sklepu spoŜywczego, 
jedna pyta drugiej: 

-Chcesz krówkę? 

-Nie dzięki jestem we-
getarianką 

                        Kinia  

Przybiega dzieciak na 
stacje benzynową z 
kanistrem: 

-Dziesięć litrów benzy-
ny, proszę! 

-Co jest? Pali się? 

-Tak moja szkoła, ale 
jakby przygasa. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Mama Tłumaczy Jasiowi: 

-Trzeba być grzecznym, 
Ŝeby pójść do nieba 

A co trzeba zrobić, Ŝeby 
pójść do kina        Denti 

Nauczycielka Do Jasia: 

- Przyznaj się, Ŝe ściągałeś 
od Małgosi! 

- Skąd pani to wie? 

- Bo obok ostatniego pyta-
nia napisała: „nie wiem”, a ty 
napisałeś- „ja teŜ” 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jasio pyta tatę: 

Czy potrafisz podpisać Się 
z zamkniętymi oczami 

-Potrafię. 

-To świetnie. Trzeba podpi-
sać Się kilka razy w moim 
dzienniczku      Denti  

NASI NOWI 
REDAKTORZY: 

 

Kasia Marzoch  

- Kaszanka  

Olga Fallkowska  

-Ruda  

Natalia Walke  

- Nati  

Magda Mogielnicka 
- Madzia  

Marcin Dziadosz  

- Dziadek  


