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Twixi 

14.10.2009 Dzień Nauczycie-
la. W imieniu wszystkich 
uczniów naszej szkoły   skła-
damy Wam serdeczne Ŝycze-
nia! 

 

„Dobry nauczyciel jak aforysta, nie poniŜa i 
nie krzyczy, a zapraszając do refleksji nie 
traci realizmu i optymizmu”…   

Wszystkiego najlepszego dla naszych nauczycieli. 

Nowa redakcja 
gazetki 

Data wydania-: październik  

Rok 2009, 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… 
☺ 1.09.09r.- Rozpoczęcie Roku 

Szkolnego 

☺ Wybór samorządu szkolnego. 

☺ Nowa załoga w sklepiku. 

☺ W tym tygodniu uroczyste  
otwarcie sali oraz ślubowanie 
klas pierwszych 

☺ 14.10.09r.-Dzień Nauczyciela 

☺ Witamy nowych uczniów, nie 
tylko tych najmłodszych 

☺ Rejonowe, powiatowe i mię-
dzypowiatowe biegi przełajo-
we. 

   JakŜe nie pisać wierszy, jakŜe nie pło-
nąć w podzięce. Za dar najpiękniejszy, za 
SERCE. Tymi słowami pragniemy przeka-
zać najserdeczniejsze Ŝyczenia za wielką 
cierpliwość, wyrozumiałość i trud włoŜony 
w nasze wychowanie. 

                  Twixi 
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Pięciolatki w naszej szkole 

W tym roku do naszej 
szkoły dołączyli nasi naj-
młodsi koledzy, czyli dzieci 
pięcioletnie. Postanowiłam 
więc dowiedzieć się więcej 
na ich temat. 

W klasie 0a jest łącznie 6 
pięciolatków, a w Ob jest 
czwórka jak i w 0c.  

Rozmawiałam z jedną kole-
Ŝanką. Powiedziała, Ŝe w 
szkole jest fajnie, ale chy-
ba bardziej jej się podoba-
ło w przedszkolu, poniewaŜ 
było więcej zabawek. 

Ona w klasie nie jest sama 
bo ma kilku rówieśników. 

Z wszystkich zabawek ona 
najbardziej lubi lalki i mi-
sie.  

Dziewczynka chciałaby być 
w wieku swoich starszych 
kolegów bo czasem trudno 
jej jest ich zrozumieć. 

Nie tylko z nią rozmawia-
łam, równieŜ pytałam się 
jej wychowawczyni, która 
powiedziała, Ŝe bardzo 
dobrze  sobie radzą, ale 
bywają lepsze i gorsze dni, 
czasem nawet męczą się 
ze starszymi kolegami, ale 
jest coraz lepiej. 

Kundzia 
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Oto one : Całkowity zakaz uŜywania te-
lefonów komórkowych, MP3, MP4. Grozi 
za to  -2 punkty od wychowawcy. Nie 
wolno Ŝuć gum w szkole. Kara to –1 
punkt od nauczycieli.  Spóźnienie na 
lekcję (spóźnienia powyŜej 3) to - 0,5 
punktu od nauczyciela. Samowolne 
opuszczenie szkoły -10 punktów.  To 
tyle  nowych zakazów.    

Dziadek 

    

Niedawno w naszej szkole zaszły 
pewne zmiany w ocenianiu zachowania 
uczniów.  Ocenę zachowania śród-
roczną i końcoworoczną  zaczynamy 
wystawiać od klas IV.  

MoŜemy uzyskać zachowanie :  

wzorowe, bardzo dobre, dobre, 

poprawne, nieodpowiednie,  naganne.  

Zmiany dotyczą  nowych zakazów, za 
które dostaje się punkty ujemne. 

Zmiany w regulaminie oceniania zachowania! 

Brak pracy domowej - jak tłumaczyć? 

-Mój tata zjadł  mi prace domową , bo mama nie  ugotowała obiadu. 

-Mój pies pomylił pracę domową z andrutami dlatego ma  niestrawności. 

-Mam zaczarowaną pracę domową  -  gdy pani na nią patrzy ona znika. 

-Moja praca domowa jest bardzo wstydliwa - dlatego się schowała. 

-Ktoś w moim domu pomylił moją pracę domową z papierem toaletowym. 

-Moja praca domowa jest zapisana  niewidzialnymi znakami - tylko niektóre osoby potrafią ją rozczytać .      

 Lulka 

                 ..::Szkolne uwagi::.. 

 

Nauczyciel matematyki napisał o uczniu: 
"Wyciąga ksiąŜki 10 minut, bo twierdzi, Ŝe dostał 
zadyszki po otwarciu plecaka" 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Sytuacja na lekcji religii: 
Ks.: - Uspokój się, bo zaraz wstawię ci uwagę! Jak się 
nazywasz? 
Uczeń 1: --- 
(Ksiądz wstawił uwagę innemu uczniowi, gdyŜ myślał, 
Ŝe tak się nazywa ten, który się źle zachowuje.) 
Uczeń 2: - Proszę księdza, wstawił ksiądz uwagę nie 
tej osobie. 
Ks.: - I co z tego, temu teŜ się przyda, tak na wszelki 
wypadek...  

Nauczycielka przyrody: 

Uczeń wyrzucił z premedytacją tornister kolegi 
przez okno i powiedział, Ŝe „jak kocha to wróci” i 
tym czynem tak zdenerwował drugiego ucznia, Ŝe 
tamten wyrzucił plecak (ale nie tamtego kolegi tylko 
MÓJ, gdzie miałam moją pensję!). 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

"Z premedytacją je jabłko na lekcji religii." 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Je kanapkę na lekcji, a po zwróceniu mu uwagi rzuca 
mięsem. 

 

Lulka 



U. Juszczuk –  

przyrodnicze 

 

E. Brzezińska -   

informatyczne 

Logopedia — B. Lisik 

Nauczyciele zapraszają!!! 

 

Przygotowała: Klaudyna i Madzik 

M.  Osińska – matematyczne         

E. Łoniewska – mate-
matyczne   

A. Bąk – matematycz-
ne                                                     

A. Kaczor – polonistyczne                                            

 

A. Konopka – dziennikar-
skie 
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Sportowe emocje – mamy super biegaczy!!! 

     A po lekcjach… czyli kółka zainteresowań. 

Str. 3 

K. Brzezińska – historyczne 

J. Napiórkowska – 
teatralne 

I. Lasecka —  

teatralne 
 

 

KaŜdy znajdzie coś dla siebie 

Wybraliśmy nowy samorząd szkolny. 
Na zebraniu samorządów klasowych całej naszej 
szkoły wybraliśmy- 

Prezydium Samo-
rządu Szkolnego: 
Przewodniczący- 

Adam Goławski V a 

Członkowie: 

Kopczyńska Natalka VI a 

Tarnowski Daniel VI a 

Rzecznik Praw Ucznia:  

Świętochowski Marcin  VI a 

W sztandarze: 

śak Joanna  VI a 

Goławski Jan VI a 

Stosio AndŜelika. VI b 

 

Dla chętnych mamy sklepik szkolny w którym pracują : Czerwiń-
ska Julia ,  Goławski Jan, Juszczuk Marta, 
Kopczyńska Natalka, Dziadosz Marcin. 

Zapraszamy.  

 

Przygotował: Denti 

Jak co roku we wrześniu odbyły się Mistrzostwa Rejonu i 
Powiatu  w biegach przełajowych. Biegi  w Radzyminie były  
bardzo emocjonujące, poniewaŜ do powiatu zakwalifikowało 
się aŜ 6 naszych biegaczy i dwójka rezerwowych z pecho-
wym trzynastym miejscem. Wszystkich pojechało nas 20 
(najlepszych w szkole biegaczy). Zakwalifikowali się : Mu-
szyński Adrian , Markiewicz Aleksander , Grykałowski Mi-
chał  , Rafałko ElŜbieta, Mogielnicka Magdalena, Jarocki Ra-
fał, Wiewiór Oskar i Kieryłowski Krzysztof. Były tam „krew 
pot i łzy„ ale naszych zawodników nie opuszczały dobre hu-
mory. W Radzyminie pogoda bardzo sprzyjała naszym za-
wodnikom a w Wołominie było chłodno  i pochmurno lecz mor-
dercza trasa rozgrzała zapalonych reprezentantów naszej 
szkoły. Opłaciło się poniewaŜ do międzypowiatowych biegów  
zakwalifikowała się trójka chłopców : Kieryłowski Krzysztof 
zajął IV miejsce, Grykałowski Michał - I miejsca i Markie-
wicz Aleksander - VI miejsce. W Białobrzegach natomiast 
Grykałowski Michał  zajął III miejsce i przed nim biegi na 
szczeblu wojewódzkim. Gratulujemy!!!         elka i kubat  



Mała dziewczynka stoi na ulicy i 
płacze, ludzie ją pytają: 
- Dlaczego płaczesz? 
- Bo się zgubiłam 
- A jak się nazywasz? 
- Nie wiem 
- A jak się nazywa twoja mama? 
- Nie wiem 
- A swój adres znasz? 
- Tak: wu-wu-wu-kropka-ania-
kropka-pe-el 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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  Humor z internetu 
Tatusiu, jak byłeś mały, to teŜ 
dostawałeś od swojego taty la-
nie? 
- No pewnie! 
- A dziadek od swojego taty? 
- Oczywiście! 
- A pradziadek? 
- TeŜ! Ale dlaczego pytasz? 
- Bo chciałbym się w końcu do-
wiedzieć, kto zaczął… 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Mamo inne dzieci mówią Ŝe je-
stem gruby!!! 
- Nie jesteś gruby synku!!!! 
- Tylko szybko zjedz zupkę bo 
wanna jest mi potrzebna! 

W szkole na matematyce pani 
pyta Jasia: 
-Jasiu co to jest kąt?? 
Jasiu na to: 
- Kąt to najbrudniejsza część 
mojego pokoju 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: Misiek 

Ha, ha, ha 

ZŁOTO W SIATKÓWCE 

Na ich punkcie oszalała cała Polska. Złota ekipa 
Daniela  Castellaniego to prawdziwy dream 
team. Na mistrzostwach  Europy byli jak sępy. 
Walczyli o kaŜdy punkt. W końcu pokonali  
wszystkich rywali i sięgnęli po najcenniejsze 
trofeum. Złotopolscy, jak nazwali ich kibice, 
są bohaterami całego siatkarskiego świata. 
Ale czy na pewno znasz swoich idoli? Prze-
świetlamy genialny team polskich mistrzów 
Starego Kontynentu . Od tej strony jeszcze 
nie poznałeś naszych siatkarzy . Ksywki na-
szych siatkarzy  BAMBINO Bartosz Kurek, 
GATO Piotr Gacek, WUJEK  Paweł Woicki, 
GUMA Paweł Zagumny, MOśDśON Marcin 
MoŜdŜonek, BĄKU Michał Bąkiewicz,  

GRUCHA Piotr Gruszka , PLINA Daniel Pliński. 

Knopers. 

Czarny humorek  

Do domu wpada uradowany mąŜ. 
Mówi do Ŝony: - Kochanie wygrałem w totka. 
śona siedzi cicho i nagle mówi: - Mamusia nie Ŝyje. 
Na to mąŜ krzyczy z radości: - Ja cię kręcę - kumulacja. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  

Czemu ten pluton tak krzywo stoi?!? - pieni się kapral. 
- Bo ziemia jest okrągła - mówi jeden z Ŝołnierzy. 
- Kto to powiedział?! 
- Kopernik. 
- Kopernik wystąp! 
- PrzecieŜ umarł. 
- Czemu nikt mi o tym nie zameldował?  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Jasiu biegnie do taty i mówi 
- Tato znalazłem babcie. 
- Jasiu tyle razy ci mówiłem Ŝebyś  

    nie kopał dołków w ogródku!  

sułcio i minik 


