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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… 

☺ Obejrzeliśmy piękną 
akademię. 

☺ Szóstoklasiści pisali  
próbny sprawdzian. 

☺ Nasza hala sportowa 
rośnie. 
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Dnia 7 listopada odbyła się 
uroczysta akademia po-
święcona 90 rocznicy Od-
zyskania przez Polskę Nie-
podległości. Uczniowie z 
klas IV i V a pod kierun-
kiem nauczycieli : pań Anny 
Kaczor i Doroty Kornackiej  
opracowali program po-
etycko– muzyczny pod ha-
słem: „ Ocalić od zapomnie-
nia” . Uroczystość miała na 
celu przybliŜyć młodym 
pokoleniem wartości naro-
dowe i uwraŜliwić na wspól-
ne polskie dziedzictwo.  

  

„Ocalić od zapomnienia”.  
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Trochę historii — Święto Niepodległości 
Było to kluczowe wydarzenie które pomogło zakoń-
czyć I Wojnę Światową na świecie. Tego samego dnia 
miała miejsce kapitulacja Niemiec na froncie zachod-
nim. Po wielu próbach odzyskania niepodległości 11 
listopada 1918r Polacy odzyskali niepodległość. 
5 listopada 1916-wydanie aktu gwarantującego posta-
wienie Królestwa Polskiego, w bliŜej nieokreślonych 
jeszcze granicach. 14 stycznia 1917- rozpoczęcie 
działalności przez  Tymczasową Radę Stanu. 
 

12 listopada 1917-przejęcie obowiązków 
głównych państwa przez Radę Regencyjną. 
7 październik 1918-ogłoszenie niepodległości 
Polski przez Radę Regencyjną. 
25 października 1918-powołanie rządu  
Józefa ŚwieŜyńskiego. 
11 listopada 1918-przekazanie przez Radę Regencyjną władzy 
nad podległym  jej wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. 
 

Przygotował: Marcin  

ZbliŜają się Andrzejki!!! 

Andrzejki - Dzień Świętego 
Andrzeja Apostoła, najhuczniej 
świętowany w Szkocji, w kraju, 
którego Św. Andrzej jest pa-
tronem. W Polsce w wigilie tego 
dnia lub w tym dniu w zaleŜno-
ści od regionu, wróŜy się przy-
szłość, szczególnie matrymo-
nialną. 
Do najbardziej znanych wróŜb 
andrzejkowych naleŜy oczywi-
ście lanie roztopionego wosku 
na wodę. Wosk moŜna lać bez-
pośrednio lub przez dziurkę np. 
w kluczu. Na podstawie kształ-
tu woskowej figurki lub kształ-
tu cienia rzucanego przez nią 
przewidujemy przyszłość leją-
cego. 

Większość wróŜb Andrzejko-
wych ma na celu przepowie-
dzenie, która z panien pierw-
sza wyjdzie za mąŜ i tak na 
przykład : 

-KaŜda z panien bierze kość i 
układa w pokoju w dowolnie 
wybranym miejscu, następnie 
do pokoju wpuszcza się psa, 
której kość wybierze ta moŜe 
szykować się juŜ do ślubu. Co 
przebieglejsze panny smaro-
wały kość masłem aby dodat-
kowo zachęcić czworonoga. 

Innym sposobem wywróŜenia 
szybkiego zamąŜpójścia jest 
zabawa z butami. Panna, któ-
rej but pierwszy dotknie pro-
gu, pierwsza wyjdzie za mąŜ 

Inne wróŜby Andrzejkowe, to na przykład wró-
Ŝenie z obierki: naleŜy obrać jabłko tak Ŝeby 
powstała jedna obierka poczym rzucić ją za 
siebie, kształt obierki ma oznaczać pierwszą 
literę imienia przyszłego męŜa. 

MoŜna teŜ połoŜyć pod trzy filiŜanki monetę, 
obrączkę, listek czwartą zostawiając pustą. Po 
przemieszaniu filiŜanek wybieramy jedną z 
nich i jeśli trafiliśmy na monetę wróŜy to bo-
gactwo, obrączka przepowiada zamąŜpójście, 
listek-miłość zaś pusta filiŜanka oznacza, Ŝe w 
nowym roku nie wydarzy się nic nowego. 

A jak poznać imię przyszłego małŜonka/Ŝony?. 
Wkładamy pod poduszkę karteczki z wypisany-
mi imionami rano po przebudzeniu się wyciąga-
my jedną z kartek i odczytujemy z niej imię 
lubego. 

Iguana 

Andrzejkowe symbole 

Anioł - oznacza prowadzenie przez 
los i odgórną opiekę. Zdarzenia, któ-
re nastąpią w ciągu najbliŜszego 
roku, pozwolą czuć tę opiekę, a lu-
dzie spotkani na drodze Ŝycia okaŜą 
się Ŝyczliwi i mogą stać się wiernymi 
przyjaciółmi. 

Chmura - czas przestać bujać w 
obłokach i wyjść na spotkanie Ŝy-
ciu. Nic samo nie przychodzi, a 
szczęściu naleŜy pomagać. Zamy-
kanie się  w sobie nie sprzyja po-
znaniu odpowiedniego partnera ani 
odnoszeniu sukcesów. 

Klucz - moŜe wróŜyć zmianę 
miejsca zamieszkania, lub zmie-
rzenie się z jakąś tajemnicą, po-
znanie jej lub rozwiązanie waŜ-
kiego problemu. MoŜe teŜ zwia-
stować miłość i znalezienie klucza 
do czyjegoś serca. 

Kot - we wróŜbach andrzejkowych (podobnie jak pies) prze-
strzega przed pospiesznym i nieprzemyślanym związkiem. W 
innych moŜe symbolizować nieszczęście i być utoŜsamiany z 

WąŜ - oznacza podstęp, chytrość, prze-
biegłość. Przestrzega przed nieprzemy-
ślanymi inwestycjami i stratą finansową. 

Kinga 
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Dyrektor jednego z czołowych ośrodków onkologicznych w USA uwaŜa, Ŝe telefony komórkowe mogą być groźne dla 
zdrowia - szczególnie w przypadku dzieci, poniewaŜ wywołują raka gruczoł śluzowych . 

CO MOśEMY ZROBIĆ ABY TEGO UNIKNĄĆ? 

1. Nie kłaść telefonów komórkowych   2. Wkładać komórkę do kieszeni   3. Podczas rozmowy trzymać telefon 

    obok głowy np. pod poduszkę           klawiaturą do ciała.                 5 cm od głowy. 

                                                                                                             Przygotowała  Julcia 

Czy komórki nam szkodzą? 

Coś dla fanów Gwiezdnych wojen - Religia Jedi. 
Jedi zostało uznane oficjalnie za nową religię. Ponad 70 000 Australijczyków zadeklarowało w 
niedawnym spisie ludności, Ŝe wyznaje religię Jedi. Ostatni spis ludności wykazał, Ŝe 1 na 270 
mieszkańców Australii jest wyznawcą religii wymyślonej przez scenarzystów filmów z cyklu 
Gwiezdnych wojen i wierzy w "Moc" - pole energetyczne, które umoŜliwia rycerzom Jedi naby-
cie niezwykłych zdolności. Władze spisowe sądzą, Ŝe większość ludzi, którzy jako swoją religię 
wybrali Jedi, zrobiła tak w odpowiedzi na e-mail z 2001 roku, namawiający fanów "Gwiezdnych 
wojen" do starań o uznanie Jedi za oficjalne wyznanie.                                         KWA$U 

Bijemy rekordy szkoły — siła dłoni.  
test wykonany dynamometrem                                                  

IV DZ.                   

1. Janicka Julita -  49 

2. Nowak Dominika -  44 

3. Borysiak Oliwia - 41 

IV CH. 

1. Grykałowski M. - 44 

2. Grzegorzewski M. -  40 

3. Przykazka H. -  39  

    Goławski A.   - 39 

V DZ. 

1. Kupiec Julia - 56 

2. Kaczmarek Zuzia  -  54  

3. Czerwińska Julia  - 51 

V CH.  

1. Roguzki Eryk - 54 

2. Skibski Patryk - 53  

3. Goławski Jan  - 51  

    Soliński Karol  - 51 

VI DZ. 

1. Sibilska Monika  - 64  

2. Ochman Klaudia  - 63  

3. Szafrańska Kasia  - 59  

VI CH. 

1. Lipok Daniel - 55  

2. Cieniewski Patryk - 54  

    Kapusta Marcin - 54 

3. Falkowski A. - 53  

    Grykałowski A. - 53   

Sportowcy znani i lubiani 
W składzie kadry na spotkanie z 
Irlandią zabrakło Artura Boruca. 
Bramkarz polskiej reprezentacji, 
który na co dzień gra w Celticu 
Glasgow ma obecnie kłopoty ze 
zdrowiem. W przyszłym tygodniu 
przejdzie zabieg medyczny, po 
którym będzie musiał odpoczy-
wać. Polski bramkarz najprawdo-
podobniej opuści dwa ostatnie 
grupowe mecze Ligi Mistrzów, a jego rekon-
walescencja trwać będzie aŜ do przyszłego 
roku.                    i           Tkaczó i Wileniak  

Zagadka Pitera  
Czterej sportowcy amatorzy, panowie Abacki, Babacki, Cabacki i 
Dabacki, zorganizowali między sobą współzawodnictwo w biegu na 
sto metrów. Niestety bieg odbył się bez sędziego i po przekrocze-
niu linii mety:  

- pan Abacki powiada, Ŝe Cabacki był pierwszy, Babacki zaś był dru-
gi;  
- pan Babacki powiada, Ŝe Cabacki był drugi Dabacki zaś był trzeci;  
- pan Cabacki powiada, Ŝe Dabacki był ostatni, Abacki zaś był drugi;  
- pan Dabacki nic nie mówi, milczy.  
 KaŜdy ze sportowców podał dwie informacje - jedną z nich praw-
dziwą, jedną - fałszywą.  
Pytanie: Jaka była w rzeczywistości kolejność na mecie? 



1.Zapisujemy się tam aby śpiewać.   

2.Tropikalny owoc znajdujący  się w pizzy.   

3.Bawią się nią małe dziewczynki.    

4. Jak zadzwoni dzwonek idziemy do…   

5.Jest w Sopocie- na nim najczęściej grane są koncerty…? 

6.Łazi po drzewach i zjada orzeszki.   

7.Oddychamy nim.     

8.Opiekuje się dziećmi     

1                 

 2            

 3               

4             

5           

6           

7                

 8                    

Humor z Internetu :)    

   - Jasiu, czy tata ciągle odrabia za ciebie lekcje?- 
pyta pani nauczycielka.                                                        

Nie, ta ostatnia pała  go załamała…    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ojciec przegląda dzienniczek szkolny Jasia: 

- Co to znowu jedynka z historii? 

Niestety, historia  lubi się powtarzać 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Nauczyciel wzywa Jasia do odpowiedzi i pyta: 

- Ile jest dwa razy dwa? 

- Cztery -  odpowiada chłopiec bez zastanowienia. 

Wtedy nauczyciel rzuca się na niego, łapie za barki 
i potrząsając pyta: 

Gadaj kim jesteś i co zrobiłeś z Jasiem? 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Wściekła matka pisze do nauczycielki: 

-” Bardzo prosimy juŜ nigdy więcej nie bić Jasia! 
Bo to słabe, dobre, biedne dziecko. My sami nigdy 
go nie bijemy. Chyba,  Ŝe w obronie własnej…” 

Przygotowała Kasia 

Na zadanie domowe pani zadała narysować swoich 
rodziców. 

Na następny dzień pani mówi do Jasia: 

-Czemu twój tata ma niebieskie włosy? 

-Bo nie miałem łysej kredki. 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Milicjant pyta w księgarni: 

-Czy jest Pan Tadeusz? 

Sprzedawczyni woła na zaplecze: 

-Panie Tadziu, przyszli po pana!!! 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Na zakończenie roku szkolnego 

Dyrektor zwraca się do uczniów. 

-śyczę wam przyjemnych wakacji, 
zdrowia i Ŝebyście we wrześniu 

wrócili mądrzejsi. 

-Nawzajem- odpowiada młodzieŜ. 

 

Przygotowała  Natalia 


