
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

WYDARZENIA 

ŚWIĘTO 3 MAJA 

TELEEXPRES Z WARSZAWY 

WARSZTATY PLENEROWE KL 0-III NA 

ŚCIEŻCE PZYRODNICZEJ „OSTRA” 

DZIEŃ MAMY 

DZIEŃ BEZ PRZEMOCY 

 
 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 

POWITANIE WAKACJI 

 

Czerwiec 2018 

 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4  
IM. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO  

W SŁOPNICACH 

1 



                                                                                                                       

                                                                                                                       ŚWIĘTO 3 MAJA                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     

 
                                   

   

 

 

 

AKTUALNOŚCI 

27 kwietnia 2018 roku w naszej szkole odbyła się akademia                 

z okazji Święta Konstytucji 3 Maja i Święta Patrona szkoły. 

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. 

Następnie uczniowie z klasy VII zaprezentowali montaż słowno – 

muzyczny przybliżający wydarzenie historyczne jakim było 

uchwalenie Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. W drugiej części 

akademii uczniowie zaprezentowali postać patrona naszej szkoły - 

gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Akademia zakończyła się 

odśpiewaniem hymnu szkoły.  

 

                  

                     
 

 

  

 

 

 

 

TELEEXPRES Z WARSZAWY 
 

W dniach 9-11 maja uczniowie kl.4,5,6,7 wraz z wychowawcami 

byli na wycieczce w Warszawie. Zwiedzanie tego wyjątkowego 

miejsca rozpoczęli od spaceru po dziedzińcu pałacu w Wilanowie 

– letniej rezydencji króla Jana Sobieskiego. Barokowy pałac              

w otoczeniu ogrodów w stylu angielskim i francuskim                         

z przepięknie kwitnącymi o tej porze kwiatami pozostawił 

niezapomniane wrażenia. Pierwszy dzień wycieczki przeznaczony 

był także na poznanie Starego Miasta i jego wyjątkowych 

historycznych obiektów. Spacerowali po Placu Zamkowym, wraz 

z kolumną Zygmunta, szli Krakowskim Przedmieściem, widzieli 

jak z Pałacu Prezydenckiego wyjeżdża kolumna prezydencka, 

podziwiali kościół Świętej Anny, przed którym król Stefan Batory 

i Zygmunt III Waza przyjmowali hołd lenny od margrabiów 

brandenburskich, dowiedzieli się, że w kościele Świętego Krzyża, 

spoczywa urna z sercem Fryderyka Chopina. Uczniów zaciekawił 

Rynek Starego Miasta i Warszawska Syrenka, przytulne uliczki           

z kawiarenkami i lodziarniami. Aż trudno uwierzyć, że w czasie 

wojny były to ruiny.  

Kolejne dwa dni były również intensywne. Wyjechali na 30 piętro 

Pałacu Kultury i Nauki, aby zachwycać się piękną panoramą 

Warszawy. Kilka godzin spędzili w Centrum Nauki „Kopernik”. 

Dzieci miały niepowtarzalną możliwość eksperymentowania na 

różnego rodzaju stanowiskach doświadczalnych i poznać mnóstwo 

ciekawostek naukowych. Wieczorem atrakcją dnia (przynajmniej 

dla chłopaków) było zwiedzanie stadionu narodowego.  

W ostatnim dniu przed wyjazdem podziwiali królewskie Łazienki 

z pięknymi alejkami, Pomarańczarnią, Pałacem Na Wodzie, 

teatrem i oczywiście pawiami. Podsumowaniem zwiedzania 

Warszawy była wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego. To 

niesamowite miejsce przypomniało im o bohaterstwie młodych 

ludzi w czasie II wojny światowej. Podsumowując ten 

niezapomniany czas, pozostańmy ze słowami piosenki „Warszawa 

da się lubić, tutaj serce można znaleźć, tutaj serce można zgubić". 
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WARSZTATY PLENEROWE KL 0-III NA ŚCIEŻCE 

PZYRODNICZEJ „OSTRA” 

 W ramach „Programu edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Limanowa” uczniowie klasy 

0-III wspólnie z rodzicami i wychowawcami pod okiem Pani leśnik wzięli udział w warsztatach 

plenerowych przemierzając ścieżkę edukacyjną „Ostra” . Na trasie znajdowało się pięć tablic, które 

stanowiły pomoc w terenowej lekcji przyrody. Uczniowie pogłębiali wiedzę na temat występujących 

gatunków roślin i zwierząt oraz ich ochrony. Wykonywali różne atrakcyjne ćwiczenia utrwalające 

wiedzę. Na końcu ścieżki przy udziale pracownika Nadleśnictwa rodzice rozpalili ognisko i miło 

spędzony czas zakończyliśmy pieczeniem kiełbasek. Zaplanowane treści edukacyjne wplecione w 

atrakcyjnie dobrane ćwiczenia i zabawy mocno zapadły w głowach uczniów. Na koniec na pamiątkę 

od Pani leśnik każdy uczestnik otrzymał smycz do kluczy z nadrukiem Nadleśnictwa w Limanowej. 

Serdecznie dziękujemy pracownikom Nadleśnictwa za wspaniałe warsztaty z przyrodą, a także 

Rodzicom za przygotowanie poczęstunku.  

                       

 

DZIEŃ MATKI 
Dnia 28 maja w naszej szkole odbyła się 

uroczysta akademia z okazji "Dnia Matki". 

W uroczystości wzięły udział mamy oraz cała 

społeczność szkoły. 

Dzieci słowem, muzyką i tańcem wyraziły 

miłość do swoich mam. 

Uczniowie klas I i III przestawili inscenizację 

pt. "Kukułeczka" przygotowaną pod opieką 

wychowawczyń, natomiast przedszkolaki 

zatańczyły poleczkę. Pani Dyrektor Małgorzata 

Sułkowska złożyła wszystkim zebranym 

mamom najserdeczniejsze życzenia. 

Uczniowie również dziękowali swoim 

Mamom, składali im życzenia i wręczyli 

własnoręcznie wykonane upominki. 

Tak w miłej atmosferze kontynuowano 

spotkanie przy aromatycznej kawie, złocistej 

herbacie z cytryną i pysznym ciastku. 
 

 

DZIEŃ BEZ PRZEMOCY 
 

Dnia 5 czerwca 2018r. po raz siódmy                    

w naszej szkole odbył się Dzień Bez 

Przemocy połączony z Dniem Dziecka. 

Uroczystość rozpoczęła się od spektaklu 

„Pętla zdarzeń” dla klas IV – VII 

uświadamiającego przyczyny przemocy. 

Natomiast uczniowie klas 0 - III wzięli udział 

w spotkaniu z panem Adamem Dudkiem 

przedstawicielem zawodowej straży pożarnej. 

Rodzice uczestniczyli w warsztatach 

prowadzonych przez pana str. asp. Jacka 

Palkę przedstawiciela Komisariatu Policji               

w Tymbarku na temat cyberprzemocy, co 

było również tematem prelekcji do uczniów 

klas IV - V. Następnie uczniowie klas VI                  

i VII wzięli udział w warsztatach 

prowadzonych przez psychologa Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej panią Renatę 

Ociepkę, na temat relacji w grupie, pracy nad 

emocjami i przeciwdziałaniu zachowaniom 

agresywnym. Po przerwie obiadowej 

uczniowie klas 0 – IV spotkali się z trenerami 

dogoterapii. Chłopcy w tym czasie ćwiczyli 

pod okiem trenera piłki nożnej, biorąc udział 

w różnego rodzaju rozgrywkach sportowych. 

Dziewczyny natomiast miały możliwość 

sprawdzić się w roli instruktorek aerobiku. Na 

zakończenie każdy uczeń otrzymał słodki 

upominek od Rady Rodziców.  
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                KOSMOS 

 
 Kosmos zawsze przykuwał uwagę 

ludzi. Już jaskiniowcy na ścianach swoich 

grot malowali rozgwieżdżone niebo. 

Starożytni Egipcjanie  wierzyli w istnienie 

boga Słońca i bogini Księżyca. Z kolei dawni 

Chińczycy budowali kamienne wieże , aby 

znaleźć się bliżej nieba                        i lepiej 

je poznawać. W ciągu wieków ludzie zaczęli 

zapisywać to, co zdołali zaobserwować na 

niebie. Nadali nazwy planetom i stworzyli 

mapy nieba. Z miesiąca na miesiąc i z roku 

na rok zapisywali zmiany układu gwiazd na 

niebie. Na tej podstawie tworzyli 

kalendarze. Wkrótce badanie nieba stało się 

najważniejsza z nauk. Nazwano ją 

astronomią.  

 Blisko 2000 lat temu grecki astronom 

Ptolomeusz opisał w jaki sposób planety                     

i gwiazdy poruszają się po nieboskłonie. 

Sądził on, że Ziemia stanowi centrum 

Wszechświata, a Słońce, gwiazdy oraz inne 

ciała niebieskie poruszają się dookoła naszej 

planety. Przez ponad tysiąc lat  pogląd ten 

uznawano za prawdziwy. Nikt nie 

przypuszczał, że jest to błędna teoria. 

 Mikołaj Kopernik - polski astronom 

żyjący na przełomie XV i XVI wieku przez 

długi czas zajmował się teorią Ptolomeusza. 

Wreszcie zrozumiał, ze coś się w niej nie 

zgadza. Doszedł do wniosku, że Słońce 

wcale nie krąży wokół Ziemi i że naprawdę 

odbywa się to całkiem inaczej. Według 

Kopernika to Ziemia oraz inne planety 

poruszają się dookoła Słońca.  

 Mikołaj Kopernik znajdował się na 

dobrej drodze do zrozumienia zasad 

rządzących kosmosem. Popełnił jednak 

wielki błąd, sądząc, że absolutnie wszystko 

we Wszechświecie obraca się dookoła 

Słońca. Z biegiem lat astronomowie 

dowiedzieli się nowych rzeczy. Doszli do 

przekonania, że Słońce nie tylko nie stanowi 

centrum wszystkiego, lecz jest zaledwie 

jedną                          z miliarda miliardów 

gwiazd. Przekonali się też, że Ziemia jest 

drobinką w tak wielkim Wszechświecie, nie 

sposób wyobrazić sobie jego rzeczywistego 

ogromu. 
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➢ Termin astronomia wywodzi się z greki i znaczy ,,nadawanie nazw 

gwiazdom”. 

 

➢ Astronomowie uważają, że Wszechświat powstał około 15 miliardów lat 

temu w wyniku potężnej eksplozji, która nazwano Wielkim Wybuchem. 

 

➢ Wszechświat rozszerza się cały czas, nawet w tej chwili! 

 

➢ Niektóre gwiazdy są mniejsze od Ziemi, inne zaś potrafią być 300 razy 

większe od Słońca! 

 

➢ Światło Słońca potrzebuje około 8 minut, żeby dotrzeć do Ziemi. 

 

➢ Mówimy, że Księżyc ,,świeci", ale tak naprawdę to on tylko odbija światło 

Słońca. 

 

➢ Zdarza się, że Księżyc podczas okrążania Ziemi zasłania światło Słońca. 

Gdy dochodzi do takiego zdarzenia, mówimy, że nastąpiło zaćmienie 

Słońca. Gdy Księżyc zupełnie przysłoni Słońce dochodzi do zaćmienia 

całkowitego. 
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Czytanie to niezwykle interesująca i pożyteczna rozrywka. 

Rozwija wyobraźnię, a także wzbogaca słownictwo. Dlatego 

gorąco zachęcamy wszystkich uczniów, aby w trakcie zbliżających 

się wakacji poświęcili trochę czasu na zajrzenie do książki. 

Poniżej podajemy kilka pozycji, które mogą zaciekawić naszych 

czytelników. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. 

 

Mały Książę,                                                                    

Antoine de Saint-Exupery 

Jest to zdecydowanie lektura dla każdego bez 

względu na wiek. To, co jest w niej tak niezwykłe, 

to właśnie ten uniwersalizm, dzięki któremu 

wszyscy mogą ją czytać nawet kilka razy i za 

każdym razem niesie ona inne przesłanie! Dlatego 

serdecznie zachęcamy do przeczytania Małego 

Księcia, zarówno dzieci jak i dorosłych. 

 

Opowieści z Narnii,                                  

Clive Staples Lewis 

Tutaj już nie chodzi o jedną 

książkę, ale aż o siedem (Lew, 

czarownica                     i stara 

szafa; Książe Kaspian; Podróż 

wędrowca do świtu; Srebrne 

krzesło; Koń i jego chłopiec; 

Siostrzeniec czarodzieja oraz 

Ostatnia bitwa). Mnóstwo 

bohaterów, fascynujące przygody, 

a także odwieczna walka dobra ze 

złem. Jeśli więc chcesz przenieść 

się do świata fantastyki pełnego 

niespotykanych przygód, 

koniecznie sięgnij po choć jedną                 

z tych części. Nie zawiedziesz się! 

 

Hobbit, czyli tam i z powrotem,                             

John Ronald Reuel Tolkien 

Jeśli interesujesz się literaturą fantastyczną, to tę 

książkę musisz znać. Jest to po prostu klasyka, o 

której nie można zapomnieć. Polecamy ją również 

osobom, które dopiero zamierzają wyruszyć w 

swoją podróż z fantastyką i nie wiedzą, od czego 

zacząć. Książka jest lekka i krótka, w sam raz na 

jedno, leniwe popołudnie. Jeśli zaś jesteś już 

zdecydowanym fanem fantasy, to nie możesz 

przejść obojętnie obok kolejnego dzieła tego 

autora, a mianowicie sześcioczęściowego Władcy 

pierścieni, kontynuacji cudownego Hobbita. 
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Ania z Zielonego Wzgórza, Lucy Maud Montgomery 

Kto nie lubi małej, uroczej mieszkanki Avonlea? Każdemu, kto pokochał tę rudowłosą 

marzycielkę proponujemy zajrzeć także do następnych części, w których poznajemy dalsze losy 

Ani oraz jej przyjaciół: Ania z Avonlea; Ania na uniwersytecie; Ania z Szumiących Topoli; 

Wymarzony dom Ani; Ania ze Złotego Brzegu; Dolina Tęczy oraz Rilla ze Złotego Brzegu. 

Znajdziemy tam wiele ciekawych wątków (w tym miłosnych), barwnie opisane postacie a także 

mnóstwo humoru. Sami przyznacie, że seria ta jest idealną odpowiedzią na nadchodzące 

wakacje. 

 

Ten obcy oraz Inna, Irena Jurgielewiczowa 

Dwie powieści i dwoje bohaterów o dwóch różnych historiach                                   

i problemach z nimi związanych. Pierwsza część, jako lektura szkolna jest 

zapewne wam już dobrze znana, dlatego tym bardziej gorąco polecamy 

przeczytać jej kontynuację i sprawdzić, co tym razem czeka słynnych 

kilkoro przyjaciół: Ulę, Pestkę, Mariana, Julka i Zenka. 

 

Mikołajek, Rene Gościnny 

Otaczający nas świat niekiedy bywa bardzo zabawny, zwłaszcza, gdy 

jest opisany z perspektywy chłopca obdarzonego wyjątkową 

spostrzegawczością i poczuciem humoru. Jeśli lubisz książki pełne 

śmiechu oraz przygód, to jest to seria książek właśnie dla Ciebie! 

 

Dzieci z Bullerbyn, Astrid Lingren 

Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał o kilkorgu dzieciach mieszkających                          

w niewielkiej wiosce, to zwyczajnie musi sięgnąć po tę pozycję. Do tego 

proponujemy jeszcze inne niezwykle ciekawe książki tej samej autorki, 

takie jak Pippi Pończoszanka, Bracia Lwie Serce oraz Emil ze Smalandii. 

Bohaterami wszystkich tych książek są przebojowe, inteligentne, dzielne, 

a także bardzo sympatyczne dzieci, których po prostu nie da się nie 

kochać! 

 

Czerwona Królowa, Victoria Aveyard 

Kolejna powieść z dziedziny fantasy, która na pewno przypadnie do gustu niejednej czytelniczce.             

W książce tej występuje wiele interesujących postaci oraz mieszają się ze sobą rozmaite wątki,                    

a wśród nich m. in. walka o wolność, dworskie intrygi, wojny, romanse, tajemnice, zdrady, a także 

niesamowite umiejętności bohaterów. Czego można chcieć więcej? 
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Jasiu mówi do nauczycielki: 

-Współczuję pani, tyle lat w tej samej klasie... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do klasy wchodzi spóźniona dziewczynka. 

-Dlaczego się spóźniłaś? - pyta zdziwiona nauczycielka. 

-Bo na naukę nigdy nie jest za późno. 

 

 

Nauczyciel polskiego pyta dzieci: 

-Jaka jest liczba mnoga od słowa niedziela? 

Na to zgłasza się jeden z uczniów:  

-Wakacje, proszę pana. 

 

Pani pyta Jasia: 

-Jak się nazywa zwierzątko, 

 które mieszka w lesie i zapada w sen zimowy? 

Wiem! - krzyczy Jaś. - To dźwiedź. 

-Niedźwiedź, Jasiu. 

-A to, nie wiem. 

 

Zirytowana nauczycielka do uczennicy: 

-Zosiu! Zawsze kiedy jest sprawdzian,  

to Ciebie nie ma z powodu choroby babci. 

-No właśnie, proszę pani. Ja też podejrzewam, że babcia symuluje... 
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