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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… 

☺ Klasy szóste znają juŜ 
wyniki egzaminu. 

☺ Uczestniczyliśmy w za-
jęciach pod hasłem 
„Zachowaj Trzeźwy 
Umysł” 

☺ JuŜ za parę dni wakacje! 
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Niedawno świętowaliśmy Dzień Dziecka  

1.06. Międzynarodowy Dzień Dziecka jest świętem 
wszystkich dzieci całego świata. Oficjalnie jest ono 
obchodzone od ponad pół wieku i na zawsze wpisało się 
w kalendarz. Świętuje się go we wszystkich państwach 
jako Dzień Praw Dziecka lub pod nazwą Powszechnego 
Dnia Dziecka. RóŜnicą jest tylko data, kiedy w danym 
państwie jest obchodzony. Jest to święto ponadnaro-
dowe.  

Ps. Od gazetki szkolnej spóźnione Ŝyczenia:  

Wszystkiego  najlepszego!!!                           Krasia;** 

Co dzieci chciały dostać w 
dniu dziecka. Były róŜne odpo-
wiedzi np.:bilety na koncerty, 
telefony, misia, buziaka, 
kwiatka, laptopa z Hannah 
Montana, konia, buty, rower, 
psa, świnię ,mysz, deskorolkę, 
darmowy Internet, małpę, 
kompa, badmintona. Ciekawe 
czy marzenia się spełniły?               
Przed dniem dziecka podpytywała Nika 

 

W tym roku kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł pod hasłem „Przygoda tuŜ za progiem” 
włączyliśmy do działań Szkolnych Dni Profilaktyki:  „śyczliwi –Bezpieczni –Zdrowi”, 
które rozpoczęły się 30. 05. 2009 r. Podczas kolejnych dni oprócz „normalnych” lekcji 
mieliśmy wiele zajęć profilaktyczno – wychowawczych, braliśmy udział w wielu konkur-
sach, wykonywaliśmy róŜne prace plastyczne. Były dni bezpieczeństwa, cykl zajęć  
„Zdrowo jem, zdrowo spędzam czas”, były teŜ działania związane z Ŝyczliwością i kole-
Ŝeństwem, finał  - „Konkursu śyczliwości” – odbył się w dn. 05.06. – Dniu bez przemocy 
w szkole. 

Wszyscy świetnie się bawili, choć na pewno pracy było co niemiara. 
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W dniach 4.05-6.05 odbyła się wycieczka klasy piątej „a” i „b” „Piastowskim Szlakiem” 

 Pierwszego dnia wyjechaliśmy o 7.40. Zwiedzaliśmy dwa kościoły w Płowcach. W pierwszym kościele był grób, do którego 
dziewczyny szukające chłopaków wrzucały monety wypowiadając słowa: 

„Święty Prokopie, daj mi po chłopie. MoŜe być kulawy, o jednym oku, byle w tym roku…”  

 Później poszliśmy do sklepu z pamiątkami i wszyscy chłopcy kupowali sobie metalowe katany, a dziewczyny zdjęcia, anioł-
ki i srebrne czachy. 

 Wieczorem  w pokoju u chłopców było party (nie bardzo piŜama). Bawił się z nami nawet Michał (syn pani Ani), ale juŜ po 
pół godzinie chłopaki powiedzieli, Ŝe musi iść. Siedzieliśmy do późna więc rano zaspaliśmy na śniadanie. 

Drugiego dnia po śniadaniu zwiedzaliśmy muzeum archeologiczne i przejechaliśmy kolejką wąskotorową do Wenecji. Nie-
które osoby siedziały w wagonie odkrytym (Jaa:*), ale większość w wagonach zakrytych…                Relacja Iguany 

               (;*Wycieczka klas 5-tych *;) 

W dniach 5-8 maja byliśmy na wycieczce nad mo-
rzem. Pierwszego dnia zwiedzaliśmy zamek krzy-
Ŝacki  w  Gołubiu-Dobrzyniu, gdzie dowiedzieliśmy 
się wiele o jego historii i obejrzeliśmy panoramę 
miasta. Następnie udaliśmy się do restauracji 
„Kaprys” 

Tam zjedliśmy zupę pomidorową i devolay. Po 
obiedzie udaliśmy się do ośrodka „Ania”. Tam zje-
dliśmy kolację i poszliśmy do pokoi a potem spać. 
Drugiego dnia zjedliśmy śniadanie na które były 
parówki po czym wyruszyliśmy na Kaszuby. Zwie-
dziliśmy tam między innymi muzeum kaszubskie, 
zakład garncarski, najdłuŜszą deskę świata o dłu-
gości 36,83 m. Potem byliśmy w domu do góry 
nogami. Wróciliśmy do ośrodka i zjedliśmy obia-

dokolację czyli parówki i poszli-
śmy spać. 

Trzeciego dnia wyruszyliśmy na 
„ruchome wydmy” czyli na pusty-
nię polską. Następnie powitaliśmy 
morze, potem poszliśmy do wy-
rzutni, gdzie mogliśmy kupić pa-
miątki, po czym wróciliśmy do 
ośrodka. Zjedliśmy lekki obiad i 
pojechaliśmy poŜegnać morze. Po 
powrocie do ośrodka były kiełba-
ski na grillu (mniam mniam) i po-
szliśmy spać. Następnego dnia 
zwiedzaliśmy Gdańsk i udaliśmy 
się w drogę powrotną  do Marek.  

     Wycieczka klas szóstych do Łeby    

W autokarze było bardzo głośno. Gdy dojechaliśmy do Strzelna zwiedziliśmy Romański Kościół św. Trójcy z niezwykle 
cennymi, rzeźbionymi kolumnami. Kolumna cnót przedstawiała personifikacje głównych cnót i grzechów. Prawie wszyscy 
chłopcy kupili sobie katany jak byliśmy w sklepie z pamiątkami. W Mysiej WieŜy weszliśmy na samą górę wieŜy, strasznie 
wiał tam wiatr i dziewczyny prawie nic nie widziały. Przyjechaliśmy do ośrodka, dostaliśmy klucze od pokojów, rozpakowa-
liśmy się. Po kolacji chłopcy z Va zrobili imprezę, która się trochę udała, trochę nie, poniewaŜ panie cały czas wchodziły 
do nas, bo im muzyka przeszkadzała. Następnego dnia zjedliśmy śniadanie i wyjechaliśmy do Biskupina gdzie robiliśmy 
garnki z gliny. Najfajniejsza w tym dniu była przejaŜdŜka kolejką z Biskupina do Wenecji, poniewaŜ było bardzo głośno, 
śpiewaliśmy hymny klubów Polski np.. Legii Wa-wa . Mieliśmy zwiedzić Muzeum  Kolei Wąskotorowej ale nie zwiedziliśmy 
bo nie mieliśmy czasu. Wróciliśmy do ośrodka na obiad, mieliśmy trochę czasu na przygotowania  na dyskotekę.  Wszyscy 
bardzo się dobrze bawili nawet p. Adamczyk i p. Kaczor czasami nawet p. Juszczuk. Dyskoteka skończyła się o 21.59. 
Trzeciego dnia zwiedziliśmy Ostrów Legnicki w który płynęliśmy promem na wyspę i zwiedzaliśmy główny gród z czasów 
Mieszka I i Bolesława Chrobrego z kaplicą, w której Mieszko I przyjął chrzest w 966 r. Gdy wracaliśmy z wyspy poszli-
śmy do takiego muzeum, w którym są kości kobiety, która chorowała na gigantyzm, miała 2m 13cm. Po Ostrowie pojechali-
śmy do Gniezna. Na początku mieliśmy 45min wolnego potem zwiedzaliśmy katedrę ze słynnymi drzwiami gnieźnieńskimi  
przedstawiającymi Ŝywot św. Wojciecha  i srebrnym relikwiarzem świętego.  Na ścianach były obrazy królów np: Mieszka 
I, Bolesława Chrobrego itp.. Gdy wracaliśmy do szkoły oglądaliśmy Alvina i wiewiórki i śpiewaliśmy karaoke. Wróciliśmy 
pod szkołę równo o 20.00                                                                  Relacja Kamila                                                                                      
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Fajne pomysły na  wakacje 

Pierwszego dnia waka-
cji moŜna zabawić się 
w kucharza i zrobić 
jakieś wymyślone danie 
(takie jadalne). MoŜe 
jakiś de-
ser, mama 
się ucie-
szy.  

Następnym pomysłem 
moŜe być wyprawa 
rowerami do lasu w tą 
i z powrotem, razem 
z przyjaciółmi, Ŝeby 
poleŜeć na trawie 
odetchnąć świeŜym 
powietrzem i zrelak-
sować się. 

W wakacje moŜna teŜ 
odwiedzić babcię i 
dziadka, razem z nimi   
pójść na ryby lub razem 
z babcią ugotować obiad 
dla całej rodziny a po-
tem zrobić de-
ser (ten wypró-
bowany w domu) 

Pomysłem jest teŜ  
zrobienie imprezy pod 
nieobecność rodziców. 
Na tą imprezę  przygo-
tować ozdoby własnej 
roboty, nadmuchać 
balony a na koniec zro-
bić losy w których bę-
dą nagrody. 

Następ-
ny spo-
sób to: 
Urządzić 

zawody sportowe 
Np. Bitwa na balo-
ny z wodą, tenis, 
biegi i wiele, wiele 
innych sportów. 

Niektórzy z nas wyjadą 
pewnie dalej, do Grecji, 
Danii i tym podobne. Za 
granicą moŜna zwiedzać, 
kupować pamiątki, do ta-
kiego wyjazdu przydaje 
się znajomość języków 
obcych  

Wakacje na szczęście nie 
kończą się tak szybko, 
moŜna wyjechać nad morze 
pooglądać zachód słońca 
przy brzegu morza, zbierać 
muszelki. Poleciła bym teŜ 
zwiedzanie zabytków 

Modne jest teŜ wyjeŜdŜa-
nie na kolonie w których są 
zajęcia fizyczne np. pod-
chody, biegi na czas, szuka-
nie skarbu, taniec, jazda 
konna, karate, pływanie, 
rowery, kajaki. 

Niektórzy teŜ w wakacje jeŜ-
dŜą nad wodę: baseny, stawy, 
jeziora itp. MoŜna się kąpać w 
Zegrzu tylko, Ŝe tam jest 
strasznie duŜo mu-
szelek i małŜy ale są 
RATOWNICY 

 To juŜ ostatni artykuł jaki pi-
szę dla was. Teraz nadchodzi czas po-
Ŝegnania. Nadchodzą wakacje, okres 
wesoły, lecz nie dla nas. Ale jeszcze się 
spotkamy. Niektórzy  z dziennikarzy 
będą wam towarzyszyć jeszcze rok .. 
lub dwa - oby ich było jak najwięcej. 
Polecam gazetkę na przyszły rok i mam 
nadzieję, Ŝe przez nasze odejście ga-
zetka wiele nie straci.  

Dzień poŜegnania 

To dzień zasmucenia 

To dzień męki i udręki 

I byście o nas pamiętali 

I gdy nas znowu spotkacie 

Spokoju nie zaznacie 

Pytań wam tyle zadamy 

I wam o sobie poopowiadamy 

Jak to jest gdy teraz 

Znamy się prawie tylko z widzenia 

Często was odwiedzać będziemy 

I was nie ominiemy 

Pamięć o was nie zaginie 

ChociaŜ rok ten szkolny minie 

Teraz szkoły waŜny kaŜdy pień 

Bo to jest POśEGNANIA DZIEŃ!!! 

 

Ten wiersz napisałem na poŜegnanie 
naszej szkoły. Czasem mi się wydaje, 
Ŝe to super, Ŝe idziemy do nowej 
szkoły, a czasem nie.  Z niektórymi z 
was będę się czasem spotykać na 
pogadanie, ale z większością juŜ się 
nie zobaczę. 

 Zapraszam na akademię z 
okazji końca roku szkolnego - tam 
dowiecie się więcej o poŜegnaniach 
od nas. Tym czasem pozdrawiam i 
zapraszam na kolejny rok z gazetką.  

CZEŚĆ!!! (- nie Ŝegnajcie ;) 

Po raz ostatni przygotował: Sebix 

PoŜegnanie szkoły 

Rozsądne wakacje  ZbliŜają się wakacje  a wraz z nimi nowe niebezpieczeństwa .  

Co zrobić by wrócić szczęśliwie do szkoły? Myślę, Ŝe na wakacje przydadzą ci się te rady: 

 1. Miej zawsze przy sobie apteczkę z lekarstwami (na wyjazdach) 

 2. Pamiętaj, Ŝe najwięcej ludzi topi się  tam gdzie nie ma ratowników. 

 3. Po jedzeniu odczekaj pół godziny, a dopiero potem pływaj . 

 4 . UwaŜaj na węŜe, pająki i róŜne owady, poniewaŜ niektóre mogą mocno ukąsić. 

 5.  UŜywaj kremu do opalania bo słońce moŜe cię  mocno poparzyć. 

 6.  Nie  wypływaj daleko bez czyjejś  kontroli bo w kaŜdej chwili moŜe cię złapać skurcz . 

 7. W zoo nie wchodź do klatki ze zwierzętami ;-p 

 8. Najpierw pomyśl — potem zrób .                                                                        Julcia                                                                
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                                                                          Humorek 

Emerytowana nauczy-
cielka obładowana 
zakupami idzie ulicą. 
Nagle z piskiem opon 
podjeŜdŜa nowiutki 
mercedes: 
- Proszę pani! Pamięta 
mnie pani?! To ja, pani 
uczeń! Podwiozę pa-
nią! 
- Och Adasiu, pozna-
łeś mnie po tylu la-
tach? 
- Nie, panią nie, ale 
pani płaszczyk tak! 

Niemiec, Anglik i Polak dostaną 1.000.000 
jeśli przejadą przez rój komarów bez 
ukąszenia 
- Niemiec jedzie mercem 300km/h, 
ugryzł go komar 
- Anglik jedzie Astonem Martinem 
330km/h, ugryzł go komar 
- Polak jedzie "komarkiem" 25km/h, a 
przywódca komarów: 
- Stać to nasz! 

Kolega podwozi kolegę nowym samocho-
dem: 
- nie wiesz, jak często trzeba zmieniać 
olej? 
- nie wiem, ale mój kolega zmienia co 5 
lat. 
- a co ma? 
- budę z frytkami. 

PołoŜna wychodzi do oczekującego 
ojca z trójką noworodków na rę-
kach: 
- Nie przeraził się pan, Ŝe tyle ich? 
- Nie! 
- No to niech pan te trzyma, ja lecę 
po resztę. 

Nauczycielka zwraca się do Jasia: 
- Jasiu wymień mi 5 zwierząt 
mieszkających w Afryce 
Na to Jaś : 
- 2 małpy i 3 słonie 

 

Misiek i Dokino 

                Najśmieszniejsze zwierzęta  

Przygoto-
wała: 

Patrycja 

Lecą ludzie samolotem. Nagle z głośnika słychać głos pilota. 
Proszę państwa, proszę się nie denerwować, mamy małą awarię. Proszę przejść na lewą stronę samolotu i spojrzeć 
przez okienka. 
Ludzie przechodzą na lewą stronę, samolot się przechyla, a pilot: 
Jak państwo słusznie zauwaŜyli, lewy silnik płonie. Mała panika na pokładzie, ale od czego drugi silnik... Za chwilę jednak 
znów głos... 
Proszę państwa, a teraz spokojnie, powoli proszę przejść na drugą stronę samolotu i spojrzeć przez okienka... 
Ludzie juŜ bardziej podenerwowani przebiegają na drugą stronę. 
Jak widać proszę państwa, drugi silnik równieŜ płonie... 
Panika zaczyna wybuchać na pokładzie... 
A teraz proszę spojrzeć w dół. 
Wszyscy przylepili się do okienek. 
Jak widać, pod nami rozpościera się duŜe, piękne jezioro, a pośrodku widać mały Ŝółty pontonik. Z małego Ŝółtego pon-
tonika mówiła dla państwa załoga samolotu. 
************************************************************************************************* 

Na szlaku górskim bacę spotyka dwóch turystów. 
Baco, dojdziemy tą drogą do Doliny Kościeliskiej? 
Dojdziecie,  dojdziecie panoczkowie - i mruczy do siebie: "Przecie Ziemia jest okrągła".             Przygotował łuskasz 


