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TEATR KOMETA W SP4 
Dnia 24 października w naszej szkole dla uczniów klas 0 – III odbył się spektakl 

pt. „Królewna zamieniona w żabę” Teatru Kometa z Krakowa. Przedstawienie 

opowiadało o niegrzecznej królewnie, która chciała, żeby wszystko było po jej 

myśli i zmieniała nawet bajki. Bartek, 

który pragnie zostać rycerzem 

korzysta z czarów wróżki, chcąc, 

żeby królewna stała się miłą i 

grzeczną dziewczynką. Jednak 

popełnia wiele błędów i królewna 

zostaje zamieniona w żabkę. Spotyka 

postacie z bajek, które na swoim 

przykładzie udowadniają, że lepiej 

być grzecznym i posłusznym. Dzieci 

klas 0 – III miały okazję przypomnieć 

sobie, że warto być miłym dla swoich 

koleżanek i kolegów, że należy używać magicznych słów „proszę, przepraszam, 

dziękuję” i że należy się zdrowo odżywiać.  

Natomiast dnia 25 października uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w 

przedstawieniu profilaktycznym „Prawo ucznia”, którego treść opowiadała o 

Bartku, chłopcu, którego wszyscy się bali i wykonywali jego polecenia. Wreszcie 

Krysia, jedna z ofiar Bartka, udaje się po pomoc do nauczycieli. Jej szybka reakcja 

pokazuje, że każdy problem można rozwiązać natychmiast. Widać, że w 

rzeczywistości Bartek nie jest bohaterem, lecz osobą żerującą na strachu słabszych. 

Jednak Bartek nie jest zły – po prostu nikt nie pokazał mu dobrej drogi. W 

zakończeniu, dzięki swojej sile fizycznej, zostaje podporą szkolnej drużyny 

piłkarskiej. Na zakończenie uczniowie klas IV – VI brali czynny udział w prelekcji 

na temat przemocy i agresji w szkole przygotowanej przez aktorów z Teatru 

Kometa z Krakowa. 

 

ZDROWO JEDZ, NIE PAL, ĆWICZ 
 

W naszej szkole dnia 17 października odbył się apel informacyjno-edukacyjny 

zaprezentowany przez panią pielęgniarkę Małgorzatę Kwiatkowską. Podczas apelu 

uczniowie mieli okazję usłyszeć dobre rady, które na pewno pomogą zachować 

zdrowie i pogodę ducha na długi czas. Pani pielęgniarka szczególną uwagę 
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zwróciła na nadmierne opalanie się, używanie napojów energetycznych przez 

dzieci, a także bierne palenie jako na czynniki zwiększające ryzyko zachorowania 

na choroby nowotworowe. Znajomość 10 zasad i przestrzeganie ich może znacząco 

przyczynić się do wydłużenia i poprawienia jakości życia człowieka. 

1. Nie pal.  

2. Wystrzegaj się otyłości.  

3. Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne.  

4. Spożywaj więcej warzyw i owoców, jedz co najmniej 5 porcji dziennie.  

5. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne.  

6. Przestrzegaj ściśle przepisów dotyczących ochrony przez narażeniem na 

substancje rakotwórcze.  

7. Rozwijaj konstruktywne metody walki ze stresem.  

8. Wykonuj badania profilaktyczne.  

9. Unikaj alkoholu.  

10. Doceniaj swoje wysiłki, mów, że jesteś wspaniałym człowiekiem, uśmiechaj 

się do siebie. 

TEATRZYK "PINOKIO" 
Dnia 12 października w naszej szkole 

gościli aktorzy z Nowego Sącza, którzy 

przedstawili spektakl pod tytułem 

"Pinokio". 

Widowisko opowiadało o drewnianym 

pajacyku imieniem Pinokio, który 

bardzo pragnął zostać chłopcem, ale 

ciągle kłamał i popadał w tarapaty. 

Spektakl bardzo się wszystkim podobał. 

Na pewno nauczył, by dzieci były 

grzeczne, by się uczyły, miały dobre 

serce i nigdy nie kłamały. 

 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W SP4 
 

12 października 2012r. odbyła się w 

naszej szkole uroczysta akademia z 

okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Uczestniczyli w niej wszyscy 

uczniowie, nauczyciele i pracownicy 

obsługi. Młodzież szkolna 

prezentowała się wspaniale, bo tego 

dnia wszyscy przyszli ubrani na 

galowo. Uroczystość przygotowała 

klasa czwarta wraz z wychowawcą. 
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Najpierw był występ, w którym uczniowie popisali się kunsztem recytatorskim i 

muzycznym, a także zaprezentowany został autentyczny list napisany specjalnie 

dla nauczycieli przez uczennicę klasy VI.  

Po wspaniałym występie artystycznym wręczono kwiaty dla nauczycieli i 

wszystkich pracowników szkoły. 

Na zakończenie zabrała głos Pani Dyrektor, która Nauczycielom oraz wszystkim 

Pracownikom Oświaty życzyła "takich myśli i marzeń, które daje się 

urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, 

cierpliwości i wrażliwości, aby służba młodym ludziom i całemu środowisku 

zrodziła wiele szlachetnych owoców". 

Ten dzień był dla wszystkich bardzo miły i sympatyczny. 
Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://sp4slopnice.iap.pl 

Kącik poezji 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Karolina Kowalczyk, kl. VI 

 

Jesień 
 

Jesień to piękna pora roku, 

Liści wtedy jest sto obłoków. 

Listopad, Październik i Wrzesień 

Witają Panią Jesień. 

 

Wrzesień mówi: „Pomów z 

słonkiem 

Niech poczyni dziwy, 

Niech nam w sadach pomaluje 

Gruszki, jabłka, śliwy.” 

 

Śpiesz się Wrześniu bo po Tobie 

Październik przybędzie, 

Będzie lato srebrno-białe 

Cały świat oprzędzie. 

 

Potem przyjdzie zły listopad 

Chłodne mgły przyniesie, 

Zimnym wichrem wkoło dmuchnie 

W polu, w sadach, w lesie. 
 

Sylwia Gaura 
 

Krówka daje mleczko, 
Pasie się nad rzeczką. 
Jest to mleczko białe 
I bardzo wspaniałe. 

 
Ma ta krówka różki, 
Cztery długie nóżki. 

Je zieloną trawkę 
Patrząc się na kawkę. 

 
Śpi sobie na łące, 
Rozpala ją słońce. 

Wraca się do domku 
Śpiewaj jej skowronku. 

 

http://sp4slopnice.iap.pl/
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A to ciekawe! 
Dlaczego ptaki odlatują jesienią? Czemu 

powracają wiosną?  

 
Ptaki nie są na ogół wrażliwe na chłód. Przed zimnem chronią je pióra, a utratę 

energii łatwo rekompensują sobie dzięki szybkiej przemianie materii. Dla 

podtrzymania intensywności przemiany potrzebują jednak dużej ilości pokarmu. 

Dlatego opuszczają jesienią tereny, na których nie mogłyby się wyżywić. Odlatują 

gł. ptaki owadożerne (jaskółki, jerzyki, muchołówki) i wodne oraz błotne, 

niezdolne do znalezienia pokarmu po zamarznięciu jezior, rzek i bagien. Odlatują 

także ptaki, które co prawda potrafią zdobywać pożywienie również zimą, ale nie 

znalazłyby go wtedy w ilości wystarczającej do przetrwania długich zimowych 

nocy. 

Ptaki lecą więc tam, gdzie 

mają większe szanse przeżycia. 

Dlaczego nie pozostają w tzw. 

ciepłych krajach na okres 

lęgowy? Klimat tam łagodny, a 

jedzenia - jak się wydaje - w 

bród. Istnieje kilka powodów. 

Po pierwsze, na obszarach 

wielu zimowisk, np. w Afryce, 

latem nastaje susza i warunki 

pokarmowe nie są już tak 

dobre, jak kilka miesięcy 

wcześniej. Po drugie, wiosną i 

latem na południu 

zapanowałby zbyt wielki tłok. Dla wszystkich mogłoby nie wystarczyć nie tylko 

pokarmu, lecz również i miejsca. Tymczasem w strefach umiarkowanej i 

arktycznej latem pojawia się obfitość jedzenia, a miejsca na założenie gniazd i 

kolonii lęgowych jest mnóstwo. Po trzecie, większa ilość miejsca do dyspozycji 

daje ptakom możliwość gniazdowania w większym rozproszeniu, a to zmniejsza 

ryzyko wykrycia gniazda przez drapieżniki. Po czwarte, w wyższych szerokościach 

geograficznych dzień jest dłuższy; większość ptaków jest aktywna właśnie w 

dzień, więc jego wydłużenie daje im więcej czasu na wykonywanie różnych 

czynności życiowych, przede wszystkim na wychowanie potomstwa.  

Wędrówki mają też przyczyny historyczne. Np. sądzi się , że na powstanie 

skłonności do wędrówek miały wpływ zlodowacenia - gatunki bardziej północne 

ustępowały przed lodowcem, gdy ten się zbliżał, gatunki bardziej południowe 
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podążały za nim podążały za nim, gdy cofał się; później powracały na północ lub 

na południe, do swoich �ojczyzn�. 

Oprócz czynników historycznych i środowiskowych istnieje bezpośredni 

mechanizm wyzwalający 

skłonność do wędrówek. 

Wędrówki są bowiem jedną 

z faz cyklu aktywności 

fizjologicznej organizmu 

ptasiego, są więc zależne od 

wydzielania hormonów 

przez układ dokrewny. 

Narządem, który wyzwala u 

ptaków skłonność do 

wędrówki jest przysadka 

mózgowa, którą pobudzają 

sprzyjające cykle świetlne, 

tzn. ściśle określone długość 

dnia i intensywność światła 

słonecznego 

Kącik Rozrywki 

 
 

1. Zakładasz ją na 

głowę gdy jest ci 

zimno. 

2. Dzięki niemu 

wiesz, która jest 

godzina. 

3. Pływa w wodzie. 

4. Na niej rysujesz 

kredkami. 

5. Zaczynają się w 

czerwcu, a kończą 

się w sierpniu. 

6. Zakładasz ją 

zamiast spodni. 

7. Na niego spoglądasz, gdy coś oglądasz. 

8. Na nim śpisz. 

9. Nią myjesz zęby. 

10. Z nich zupa pomidorowa. 
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1. Znosi je kura. 

2. Leczy zwierzęta. 

3. Zwierzęta takie jak: 

kot, pies, jeż to… 

4. Ma czerwony brzuszek, 

przylatuje do nas na 

zimę. 

5. Przyjaciel człowieka. 

6. Ma rogi i jest brązowy 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


