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Uroczystość ślubowania klas pierwszych to niezwykle ważny dzień dla pierwszoklasistów, ich 

wychowawców i rodziców. O tym, że najmłodsi są już gotowi do wstąpienia w poczet uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota”, świadczyć mogło ich zachowanie oraz 

zaprezentowane wiersze i piosenki. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztan-

darowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym 

zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Przed maluchami wiele trudu w 

osiągnięciu wiedzy. Życzymy więc wiele radości, wspaniałych kolegów i koleżanek oraz wielu suk-

cesów w szkole. 

Uroczyste ślubowanie  

pierwszoklasistów - 14.10.2014 
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Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 

14.10.2014 - Dzień Nauczyciela. W imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły składamy Wam ser-

deczne życzenia! 

Małym podziękowaniem za trud był program artystyczny przygotowany przez uczniów klas 4 – 6 

pod okiem pani Wioletty Beredy - Tomali. 

 

Wszystkiego najlepszego dla naszych nauczycieli. 

W dniach 6 – 10.10.2014 r. w naszej szkole obchodziliśmy Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. Z tej oka-

zji w każdej klasie zorganizowane były specjalne lekcje poświęcone tematyce dysleksji. W klasach „0″ odbyło 

się czytanie baśni Andersena, na podstawie których dzieci wykonały prace plastyczne. W klasach I prezentowa-

na była bajka terapeutyczna o Bratku. Po jej obejrzeniu uczniowie wraz z wychowawcami zrobili postać Bratka 

ze skrawków materiałów. Wszystkie prace wzięły udział w konkursie. Najpiękniejszą pracę wykonała klasa 1 b. 

Klasy II – VI poznały nowe metody nauki ortografii. Tydzień zakończony został konkursem „Ortograficzna Cor-

rida”, w którym wzięli udział przedstawiciele klas IV – VI. Zwycięzcami w klasach czwartych zostali przedsta-

wiciele klasy 4 b, w klasach piątych klasa 5 c, a w klasach szóstych 6 c. 

Katarzyna Jaworska 
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Wielka zbiórka karmy 

4 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji w naszej szkole z inicjatywy uczennicy 

klasy 6 b Zuzanny Guzek odbyło się zbieranie karmy oraz pieniędzy dla potrzebujących zwierząt. Do dnia 10 

października zebraliśmy w sumie ponad 160 kg karmy suchej,  ponad 50 kg karmy w puszkach i 34,20 zł. Pracę 

koordynowały wychowawca klasy 6b Janina Konowalska oraz nauczyciel wspomagający Katarzyna Jaworska. Bar-

dzo się cieszymy, że inicjatywa Zuzi spotkała się z tak dużym odzewem - w imieniu wszystkich zwierzaków bar-

dzo serdecznie dziękujemy! 

Ciekawe warsztaty fizyczne. 

Czy możemy sami wytworzyć prąd elektryczny? Jakie siły fizyczne rządzą naszymi płucami? Czy łatwo można 

pokonać siły tarcia? Jak działa soczewka? Co to jest dźwięk? Jak rozchodzi się światło? 

 Na te i wiele innych pytań odpowiedział uczniom klas szóstych naszej szkoły nauczyciel fizyki – pan Tadeusz 

Kosik pracujący w ZSS nr 72 w Warszawie. Uczniowie mieli szanse w trakcie przeprowadzonych doświadczeń 

poznać i wyjaśnić wiele zjawisk fizycznych. 
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Nasz nowy samorząd szkolny. 

 

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2014/15 

 

Przewodnicząca – Julia Kaczmarczyk 6c 

z-ca – Aleksandra Stromecka 6c 

Rzecznik Praw Ucznia – Maciej Tarnowski 6a 

 

Sztandar: 

Zuzanna Guzek 6b 

Weronika Markiewicz 6a 

Natalia Motyczyńska 6c 

Martyna Suligowska 6c 

Adrian Skowroński 6a 

Kuba Królik 6b 

 

Halloween – zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się 

do święta zmarłych, obchodzony w wielu krajach nocą 31 

października, czyli przed dniem Wszystkich Świętych. Od-

niesienia do Halloween są często widoczne w kulturze popu-

larnej, głównie amerykańskiej. 

Halloween najhuczniej jest obchodzony w Stanach Zjedno-

czonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Mimo że 

dzień nie jest świętem urzędowym, cieszy 

się po święcie Bożego Narodzenia najwięk-

szą popularnością[1]. Święto Halloween w Pol-

sce pojawiło się w latach 90. 

Dokładne pochodzenie Halloween nie jest 

znane. Może nią być rzymskie święto na 

cześć bóstwa owoców i nasion , albo z cel-

tyckiego święta na powitanie zimy. 

 

Symbole 

Wydrążona dynia ze światełkiem w środku dla 

irlandzkich chłopów oznaczała błędne ogniki uwa-

żane za dusze zmarłych. W czasie tajemniczych 

obrzędów miano uwalniać ludzkie dusze z ciał 

czarnych kotów, psów i nietoperzy. Obecnie w 

wyeksponowanych miejscach domów umieszcza 

się wydrążone i podświetlone od wewnątrz dynie 

z wyciętymi kształtami różnych 

postaci oraz, w zależności od wy-

obraźni domowników, imitacje 

ludzkich czaszek, szkieletów, ma-

nekinów znanych postaci z horro-

rów, itp. 

Za kilka dni Halloween  
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