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ŚWIĘTO SZKOŁY 

Dnia 11 czerwca odbyły się uroczyste obchody Święta Szkoły połączone z podsumowaniem 

projektu „Równy Start” 

Uroczystość odbyła się na naszej Sali Widowiskowo – Sportowej. Pani Dyrektor Magdalena 

Osińska  powitała przybyłych gości wśród nich Burmistrza J. Werczyńskiego oraz Radnych: 

J. Orycha, A. Werelicha, A. Lużyńską, M. Piotrowskiego, I. Brzezińską. 

Po części oficjalnej obejrzeliśmy przedstawienie „Labirynt”. Przygotowali je i wystawi-

li  uczestnicy i uczestniczki kółka teatralnego dla kl.1-3 „Sufler” i „Akademii Teatru” dla 

klas IV – VI w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez EFS „Równy Start” 

W ramach zajęć zaplanowanych w projekcie przygotowana została scenografia i zaprojek-

towane kostiumy,  wszystko pod opieką p. Jolanty Napiórkowskiej i p. Iwony Laseckiej pro-

wadzących zajęcia oraz Doroty Kornackiej i Izabeli Piłat. 

Mieliśmy również możliwość zwiedzenia wystaw prezentujących działania projektu „Równy 

Start”. 

W przygotowania do tej uroczystości włączyło się bardzo wielu uczniów i nauczycieli oraz 

rodziców. 

Dziękujemy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co w szkole piszczy… 

 Minęło już 8 lat od mo-

mentu gdy naszym pa-

tronem został Stefan 

Rowecki „Grot” 

 Szóstoklasiści już przy-

gotowują uroczystość na 

zakończenie roku. 

 3czerwca w Dniu Dziec-

ka fajnie się bawiliśmy.  

 Za parę dni upragnione 

wakacje!!! 
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Dzień Dziecka 
Święto wszystkich dzieci na całym świecie. W Polsce i w innych krajach bałtyckich 

(np.: Czechy, Słowacja, Rosja) obchodzone jest 1 czerwca od roku 1952. Nie we 

wszystkich krajach świata święto obchodzone jest tego samego dnia. ONZ obchodzi 

swój Dzień Dziecka 20 listopada w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka  

(1959 rok) oraz Konwencji o Prawach Dziecka z roku 1989. Francuski odpowiednik 

Dnia Dziecka to Święto Rodziny, celebrowane 6 stycznia. Japońscy chłopcy świętują 

5 maja, a dziewczynki 3 marca. 5 maja, czyli w dniu chłopca przed swoimi domami 

Japończycy wywieszają zrobione z papieru karpie. Karpie te symbolizują rodziców - 

ojciec to karp czarny, matka czerwony - niebieski karp symbolizuje syna, ilość karpi 

niebieskich wskazuje na liczbę potomków męskich w danej rodzinie! Siła płynących 

pod prąd karpi kojarzona jest z chłopcami.                                              

Największą atrakcją dla dzieci w naszej szkole było spotkanie z pracownikami Biura Ochrony Rządu oraz Stra-

ży Pożarnej z Marek. 

Fotorelacja: 
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Byliśmy gospodarzem rozgrywek powiatowych 

12.06.2013 r. w hali sportowej przy naszej szkole, odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wołomińskiego w „Dwa 

ognie” usportowione dziewcząt i chłopców klas IV i młodszych. 

Wzięło w nich udział pięć gmin reprezentowanych przez szkoły: SP  Tłuszcz, SP 1 Kobyłka, SP 2 Wołomin, SP 2 

Marki, SP Stryjki i organizatora imprezy SP 4 Marki. Nasi chłopcy wygrali Mistrzostwa Marek, Mistrzostwa 

Rejonu i reprezentowali nas bardzo godnie w Powiecie zajmując pierwsze miejsce, II miejsce zajęła SP 2 z Wo-

łomina, III SP Stryjki. W końcowej klasyfikacji dziewcząt I miejsce zajęła SP 2 w Markach, II miejsce SP 2 

Wołomin a III SP 1 Kobyłka. Trzy najlepsze zespoły otrzymały puchary i dyplomy a ich zawodnicy medale. Zawo-

dy stały na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie. 

Wszystkim gratulujemy. 

Nauczyciele wychowania fizycznego z SP 4 Marki 

Galeria 
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Zapraszam was na  ostatni w tym roku szkolnym artykuł. Dziś chcę was zaprosić na film pod tytułem „Tajemnica zielo-

nego królestwa”  – amerykański film animowany 3D, oparty na powieści dla dzieci i młodzieży „The Leaf Men and 

the Brave Good Bugs” autor-

stwa Williama Joyce'a. Film 

opowiada o ojcu i córce. Ojciec 

jest  naukowcem, który szuka 

zaginionego  świata, w którym 

mieszkają mali ludzie. Jego 

córka odkrywa ten  magiczny 

świat ale jak to zawsze w fil-

mach bywa jest jedno duże 

„ale”. Nie będę wam dalej opo-

wiadać, sami się przekonajcie-

to na razie. Może się kiedyś 

spotkamy. 

alan 

Co nowego w kinach?  

W maju 2013 roku obchodzony był X 

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W 

tym roku przebiegł pod hasłem 

„Biblioteka miejscem dla kreatyw-

nych”. W związku z tym Arleta Si-

wicka, Julia Strach i Wiktoria Pie-

trucha przeprowadziły wśród uczniów 

naszej szkoły sondaż. Pytały: 1.Czym 

jest kreatywność? 2.Czy nasza bi-

blioteka jest miejscem dla kreatyw-

nych? Oto niektóre z odpowiedzi: 

Zuzanna Stępka: 

1.To znaczy, mieć własne  pomysły i 

starać się je realizować 

2.Nie koniecznie, według mnie nasza 

biblioteka nadaje się tylko do wypo-

życzania , czyli do tego do czego po-

winna się nadawać. Biblioteka, nic 

więcej.  

Joanna Klimek: 

1.Mieć talent… To kojarzy mi się z 

rysowaniem 

2. Co? 

Wiktoria Wihan: 

1.To znaczy mieć oryginalne zdanie. 

2. Myślę że tak. 

Igor Stachyra: 

1.To znaczy mieć wiele swoich wła-

snych pomysłów. Można np..: wymyślić 

własną zabawkę. 

2.Tak 

Alicja Jakubiak: 

1.Trzeba mieć własne zdanie na różne 

tematy. 

2.Myślę że tak 

Aleksander Grzybek: 

1.Chodzi oto żeby samemu tworzyć wła-

sną sztukę. 

2.Nie, bo niema teletubisiów. 

Szymon Domański: 

1.Hmmm… To znaczy mieć dużo pomy-

słów na życie, nigdy się nie nudzić. 

2.Zależy kto tam przychodzi. 

Alan Doliński: 

1.To znaczy być twórczym 

2.Tak. 

Aleksandra Kisiel: 

1.To znaczy mieć własne pomysły i  styl 

bycia. 

2.Tak 

Rafał Świerczyński: 

1.To znaczy być twórczym 

2.Tak. 

Mateusz Nagraba: 

1.To znaczy że ktoś jest pomysłowy i 

ambitny. 

2.Myślę że tak. 

Damian Zwoliński: 

1.(Zrobił głupią minę.) To moja mama. 

2.Nooo… 

Igor Stosio: 

1.To znaczy, że możesz wszystko 

zrobić. 

2.Tak. 

Eryk Mosiołek: 

1.To znaczy mieć wysoki poziom wy-

obraźni. 

2.Nie. 

Karol Jarząbek: 

1.To znaczy że… To tworzenie róż-

nych rzeczy. 

Ogłoszono dwa konkursy: na najdziw-

niejszą książkę i na najciekawszą 

książkę własnego autorstwa. Konkurs 

wymieniony jako pierwszy, zakończy 

się wystawą najbardziej nietypo-

wych książek. Rozstrzygnięcie na-

stąpi w czerwcu. Zachęcamy do 

udziału. 

  Kokosek 

Sondaż na temat kreatywności. 
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KLASA V 

  

Język polski – „Teraz polski klasa V” Anna Klimowicz – podręcznik + ćwiczenia – wyd. Nowa Era 

Matematyka z Plusem – wydawnictwo GWO, wydanie 2009 i 2010r  lub nowsze - M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zerzycki. 

Historia – G. Wojciechowski – „Wczoraj i dziś”, podręcznik  + ćwiczenia 

Przyroda – kontynuacja podręcznika z klasy 4 „Tajemnice przyrody”, podręcznik  + ćwiczenia, wydawnictwo Nowa Era 

Muzyka – „Muzyka i my” J. Lukas, K. Onak – wydawnictwo Rożek 

Język angielski - „Project” wydawnictwo OUP OXFORD 

Informatyka -  „Informatyka Europejczyka” Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org – pod-

ręcznik + ćwiczenia – wydawnictwo Helion 

Plastyka -   „Do dzieła” kl. 4-6 J. Lukas, K. Onak , wydawnictwo Nowa Era 

  

KLASA VI 

 

Język polski – M. Nagajowa – Słowo i świat – podręcznik, wydawnictwo WSiP 

Słowa na start cz. I i II – ćwiczenia – wydawnictwo Nowa  Era 

Matematyka – Matematyka z Plusem – wydawnictwo GWO, wydanie 2009 i 2010r  lub nowsze - M. Dobrowolska, M. Juce-

wicz, P. Zerzycki. 

Historia - – G. Wojciechowsk i- „Dzień dobry historio!”, podręcznik + ćwiczenia 

Przyroda – B. Klimuszko, M. Wilczyńska - Wołoszyn (podręcznik) – wydawnictwo Żak 

Informatyka - Lekcje z komputerem – J. Jachemczyk  

J. angielski - „Project” wydawnictwo OUP OXFORD 

  

KLASA IV 

 

Język polski  - „Teraz polski klasa IV” Anna Klimowicz – podręcznik + ćwiczenia – wyd. Nowa Era – rok wydania 2012  

Język angielski – „New Project” wydawnictwo OUP OXFORD 

Historia – Grzegorz Wojciechowski „Wczoraj i dziś” – podręcznik + ćwiczenia 

Matematyka – „Matematyka 4” – podręcznik numer dopuszczenia 340/1/2011 

Zeszyt ćwiczeń podstawowych ( dla mniej uzdolnionych matematycznie) – pojawi się dopiero we wrześniu. Zeszyty ćwiczeń – 

liczby naturalne, ułamki i figury geometryczne – dla wszystkich uczniów. Zbiór zadań dla uczniów uzdolnionych matematycz-

nie. – wyd. GWO M+  

 (Podręczniki są aktualne z ostatnich dwóch lat) 

Przyroda – „Tajemnice przyrody” – Nowa Era, Maria Marko - Worłowska, F. Szlajer, J. Stawarz – Podręcznik + ćwiczenia 

(dwie części) 

Plastyka – „Do dzieła” J. Lukas, K. Onak kl.4-6 – wyd. Nowa Era, W - wa 2011 (nowa podstawa) 

Technika – „Jak to działa” kl. IV – VI, wyd. Nowa Era 

Informatyka -  „Informatyka Europejczyka” Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffi-

ce.org – podręcznik + ćwiczenia – wydawnictwo Helion 

Muzyka – „Muzyka i my”, DKW 4014 – 14/99 U. Smoczyńska, K. Jakóbczyk - Drążek 

   

Podręczniki dla klas 0 zostaną rozprowadzone we wrześniu przez wychowawców.  

 

Klasa I 

„Ja i moja szkoła. Odkrywam siebie” – wydawnictwo MAC, „Lubię ortografię” 

Klasa II 

„Ja i moja szkoła. Odkrywam siebie” – wydawnictwo MAC, „Lubię ortografię”, 

Lekturnik kl.II 

Klasa III 

„Ja i moja szkoła. Odkrywam siebie” – wydawnictwo MAC, „Lubię ortografię” 

 

 

Udanych wakacji, pełnych wrażeń i bezpiecznych  

życzy redakcja gazetki. 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/14 



Razem wygrajmy boisko. 


