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W kwietniu, maju i na początku czerwca 2012 roku odbyła się w naszej 

szkole ogólnopolska kampania  "Zachowaj Trzeźwy Umysł".  

Istotnym punktem kampanii ZTU były konkursy profilaktyczno - edu-

kacyjne, które aktywizowały dzieci, a także rozwijały ich kreatywność. 

Młodzi ludzie mogli wyrażać siebie, przygotowując 

prace plastyczne i literackie na konkurs "To ja". 

 Z kolei konkurs ulotkowy "Żabka czy motylek", 

gdzie trzeba było odpowiedzieć na pięć podchwy-

tliwych pytań na temat pływania, pozwalał na sprawdzenie swojej 

wiedzy, po zapoznaniu się na zajęciach z tematem "Pływanie jako 

dyscyplina sportowa". 

Ważną datą w kampanii ZTU był 1 czerwca - DZIEŃ BEZ ALKO-

HOLU. W tym dniu rozdawaliśmy ulotki "Patrz co pije Twoje 

dziecko!". Rodzice i uczniowie dowiadywali się, że są tzw. alkopopy - tanie, alkoholowe 

napoje owocowe, sprzedawane w puszkach czy kolorowych butelkach. Mogą mieć po-

dobną ilość alkoholu jak piwo, ale wysoki poziom cukru i czasem kofeiny mają zadanie 

maskowania smaku i działania alkoholu. 

W Dzień Dziecka dzieci wykonały "Książki bezpieczeństwa". Następnie zabierały je do 

domu, żeby pokazać rodzicom. Z książek można było dowiedzieć 

się, o napojach, które można pić bezpiecznie, jak i o napojach, któ-

re nie są dla dzieci bezpieczne. Oprócz tego uczniowie odgrywali 

scenki, w których w praktyce używały takich słów jak, np.: "Nie 

chcę", "Myślę, że to jest niebezpieczne", po to by umieć powie-

dzieć "nie", gdy ktoś częstuje ich alkoholem bądź namawia do spró-

bowania nie znanych substancji. 

I etap kampanii ZTU już za nami. Uczniowie naszej szkoły brali 

aktywny udział w konkursach i innych zajęciach związanych z kam-

panią ZTU. Świadczą o tym nagrody za prace plastyczne i za prawidłowe wypełnienie 

ulotek konkursowych. 

II etap kampanii zacznie się we wrześniu. Natomiast już 

niedługo zostaną wysłane do biura kampanii prace dzieci i 

ulotki konkursowe. Laureaci otrzymają nagrody we wrze-

śniu podczas uroczystego finału I etapu kampanii w Cen-

trum Olimpijskim w Warszawie. 

Barbara Petykiewicz 

Szkoła Podstawowa nr 4  

im. Stefana Roweckiego 

„Grota” w Marach  

tel.022 781-12-96 

E-mail: 

szkola@sp4marki.internetdsl.pl 
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W dniach 28-31 maja b.r. odbyła się wycieczka szkolna w ramach programu Comenius. .  Po wizycie gości z 

Brna(Czechy) i Kopcan (Słowacja) i obejrzeniu ich bajek/baśni – przyszedł czas na nas. Pojechaliśmy do zaprzyjaź-

nionych szkół z anglojęzyczna wersją „Kwiatu paproci” -  którą, w wersji polskiej,  można było zobaczyć z okazji 50 

– lecia naszej szkoły. I tak  29 maja rano nasi uczniowie pokazali swoje przedstawienie w Brnie i już tego samego 

dnia o godz. 15-ej  w Kopcanach. Było to możliwe dzięki temu, że przejazd z Brna do Kopcan zajmuje ok. 2 godzin. 

W Kopcanach  obejrzeliśmy również  najstarszą kapliczkę w Europie a wieczór wycieczkowicze spędzili ze swoimi 

słowackimi rówieśnikami. W drodze powrotnej  zwiedziliśmy Demianowską Jaskinię Lodową, Orawski Podzamok, 

Park Zdrojowy w Rabce i Studio Filmów Rysunkowych w Bielsko- Białej, gdzie poznaliśmy, przedstawiony w bardzo 

plastyczny i ciekawy sposób, proces powstawania filmu animowanego. W sumie w wycieczce wzięło udział 46 

uczniów- klasy 6a, 6b, kółko teatralne i przedstawiciele kółek dziennikarskiego i fotograficznego oraz 6 pracowni-

ków szkoły. Każdy nocleg był gdzie indziej: pierwszy w szkole w Brnie, drugi w szkole w Kopcanach a trzeci w Rabce. 

Wszyscy wrócili cali, zdrowi i zmęczeni – ale zadowoleni.:)                                                             

Janina Konowalska 

 

„Śladami bajek w Europie” 

http://www.marki.net.pl/sladami-bajek-w-europie-2-40933
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Sukcesy sportowe w roku szkolnym 2011/12 

  

MALLORCA- Palma de 

Mallorca – stolica i naj-

większe miasto Balearów 

oraz wyspy Majorka. Mia-

sto jest jednym z najwięk-

szych ośrodków turystycz-

nych świata, a jego lotnisko 

jednym z najruchliwszych w 

Europie. To zabytkowe mia-

sto ma liczne walory tury-

styczne, w tym katedrę 

(budowaną w latach 1230 i 

1600). Inna zabytkowa bu-

dowla Pałac de l'Almudaina 

jest mieszanką stylów ara-

gońskich i arabskich. Palma 

de Mallorca jest również 

znana z życia nocnego i  

Wakacyjne podróże 

olbrzymiej ilości klubów, barów, restauracji i dyskotek. 

Miasto Palma de Mallorca posiada klimat śródziemnomorski. 

Lato jest suche i upalne. Rozpoczyna się w maju i czasami 

trwa nawet do końca października. Zima jest łagodna, desz-

czowa i wietrzna z temperaturami dziennymi na ogół nie spa-

dającymi poniżej 10 stopni. Mrozy należą do rzadkości, po-

dobnie jak opady śniegu. Najcieplejszy miesiąc to sierpień, 

natomiast najchłodniejszym jest styczeń. Najmniej opadów 

notuje się od czerwca do sierpnia. Deszczowe dni nasilają 

się wraz z końcem roku. 

MALLORCA to bardzo dobre miejsce do odpoczywania i 

zwiedzania. Bardzo zachęcamy do odwiedzenia tego kraju! 

 

zuzia 

 

 

 

Biegi Przełajowe Rejon - Radzymin, awans do powiatowych: Krzysztof Kieryłowski, Kacper Dąbrowski, Agniesz-

ka Komorowska; Powiat - Wołomin, awans do międzypowiatowych: Kacper Dąbrowski, Agnieszka Komorowska.                                    

Mistrzostwa Marek  w Minikoszykówce: I miejsce dziewcząt, IV miejsce chłopców                                        

Mistrzostwa rejonu w Minikoszykówce dziewcząt - I miejsce                                                                         

Mistrzostwa powiatu w Minikoszykówce dziewcząt - IV miejsce 

Mistrzostwa Marek w Minipiłce Ręcznej: I miejsce dziewcząt, II miejsce chłopców                                    

Mistrzostwa rejonu w Minipiłce Ręcznej dziewcząt - II miejsce                                                                         

Mistrzostwa Marek w Mini Piłce Nożnej dziewcząt: II miejsce                                                                   

Mistrzostwa Marek w „Dwa ognie usportowione”: I miejsce dziewcząt, III miejsce chłopców                     

Mistrzostwa powiatu  w „Dwa ognie usportowione”: III miejsce dziewcząt 

 

Relacja ucznia pracującego w kółku dziennikarskim - uczestnika wycieczki: 

Na wycieczkę pojechały klasy 6 - te, kilka osób z klasy 5 (w tym ja) i cztery dziewczyny z klasy 4.  Pierwszy dzień 

wycieczki był męczący, ponieważ jechaliśmy autokarem do Czech. O 18 - tej dotarliśmy do Brna, gdzie reprezentanci 

naszej szkoły mieli wystawiać przedstawienie. Na stołówce zrobiliśmy próbę. Wszyscy zmęczeni poszli spać. O godzi-

nie 7.00 była pobudka, potem szybkie śniadanie i przedstawienie. Po przedstawieniu wyjechaliśmy do następnej szkoły  

w Kopcanach na Słowacji. Jechaliśmy tam 1,5 godziny, po czym rozpakowaliśmy się i poszliśmy do domu kultury, gdzie 

wystawiliśmy przedstawienie po raz drugi. Trzeciego dnia wyjechaliśmy do Rabki. Po drodze zwiedziliśmy Jaskinię 

Lodową i średniowieczny zamek. W jaskini było bardzo fajnie. Audio- przewodnik opisywał wszystkie atrakcje. W 

zamku też ich nie brakowało. Po dotarciu do Rabki był już wieczór, poszliśmy więc spać. Rano udaliśmy się na spacer 

po tym miasteczku i znów ruszyliśmy w drogę. W planach mieliśmy jeszcze zwiedzenie studia filmów rysunkowych w 

Bielsku-Białej. Przewodnik mówił nam o powstawaniu filmów rysunkowych a na koniec odbyła się projekcja filmów 

„Bolek i Lolek”  oraz „Reksio”. Do Marek dotarliśmy ok. 23.00. Dla mnie ta wycieczka była bardzo ciekawa  i fajna. 

                                                                                                                                                                       Szymix 
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W Polsce (jak również w innych krajach słowiańskich, jak Czechy, Słowacja czy Ukraina) Dzień 

Dziecka obchodzony jest od roku 1952 w dniu 1 czerwca. Jego inicjatorem jest organizacja zwana 

International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa 

dzieciom z całego świata. Od roku 1994 tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. Z 

okazji Dnia Dziecka w szkołach często obchodzony jest dzień sportu; np. poprzez organizowa-

nie rozgrywek międzyklasowych. :)                               Opracowała: BAGIETKA i STACHA :] 

1 czerwca-świętowaliśmy Dzień Dziecka 

Dla przypomnienia – N.S.P. to nowy  pomysł. 

Niedługo w okolicach sekretariatu stanie pudełko, do którego każdy uczeń może 

wrzucać liścik do redakcji.  

PRZYKŁADOWY LIST: 

Droga ………….(np.. Redakcjo, Kiszo;) itp.) 

Chciałabym namówić rodziców na zwierzaka ale boje się, że jak za dużo razy  

będę prosić, to się nie uda. Potrzebuję pewnego sposobu. 

Pozdrawiam - Ewa Nersket VI a 

N.S.P.– Nasze Szkolne Problemy 

Podsumowując: 

Jeśli macie problem, prośbę lub 

uwagi to napiszcie do redakcji. 

Jest możliwość, że wasz liścik 

będzie w gazetce. Na każdy od-

powiemy, ale nie zawsze szybko… 

AgamaWolf;) 

Igrzyska Śmierci  

Katniss pochodzi z Dwunastego Dystryktu, jednego z najbiedniejszych regionów w państwie Pa-

nem. Kiedy jej młodsza siostra zostaje wylosowana do udziału w Głodowych Igrzyskach, corocznym 

turnieju organizowanym przez bezwzględne władze, Katniss zgłasza się by zająć jej miejsce. Musi 

opuścić nie tylko rodzinę, której jest żywicielką, ale i Gale’a, który zdaje się być kimś więcej niż 

przyjacielem. Aby ich jeszcze zobaczyć, musi zwyciężyć w transmitowanych przez telewizję 

Igrzyskach. Przeżyć może tylko jeden uczestnik. Pochodzący z biednego dystryktu i nie szkoleni w 

walce Katniss i chłopak Peeta, w oczach widzów skazani są na porażkę. Igrzyska są jednak nieprze-

widywalne. Między młodymi rodzi się uczucie, a odważna szesnastolatka rozpala w ludziach nadzie-

ję na zmiany. Staje się symbolem buntu i walki z niesprawiedliwością. Jednak jeśli kiedykolwiek ma 

zobaczyć jeszcze rodzinny Dystrykt 12, musi dokonać rzeczy niemożliwych… 

    Ghost Rider 2 

"Ghost Rider 2" to opowieść o mężczyźnie, który chciał oszukać przeznaczenie. Któremu wydaje 

się, że jest Bogiem, a który w konsekwencji zostaje najgorętszym bohaterem roku. Johny Blaze 

powraca w spektakularnym stylu, tym razem ścigając demony w prawdziwym 3D! Szybkie motocy-

kle, nieziemskie kaskaderskie ewolucje i bohaterowie z piekła rodem sprawiają, że widz zabrany 

zostaje na piekielnie ostrą przejażdżkę. 

    

                          Gniew Tytanów 3D 

Dziesięć lat po bohaterskiej walce z potworem Krakenem Perseusz — syn Zeusa i półbóg —stara 

się żyć spokojnie na wsi jako rybak i jedyny rodzic 10-letniego syna Heliusza. Tymczasem pomię-

dzy bogami i tytanami toczy się szaleńcza walka o władzę. Niebezpiecznie osłabieni brakiem czci ze 

strony ludzi, bogowie tracą kontrolę nad uwięzionymi tytanami i ich okrutnym przywódcą Kronosem 

— ojcem odwiecznie dzierżących władzę braci: Zeusa, Hadesa i Posejdona.                                             

Opracowali: Nagraba, sebekm131. 

Na co warto pójść do kina ?  

http://1.fwcdn.pl/po/47/76/504776/7429593.3.jpg?l=1328275277000
http://1.fwcdn.pl/po/92/66/459266/7443982.3.jpg?l=1332904473000
http://multikino.pl/pl/filmy/gniew-tytanow-3d/
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 Dog niemiecki – rasa psa zaliczana do grupy molosów w 

typie doga, wyhodowana w Niemczech jako pies bojowy i 

do polowania na duże ssaki. Współcześnie jest użytko-

wana jako pies stróżujący, obronny lub pies-towarzysz. 

Typ dogowaty. Włos doga niemieckiego jest bardzo 

krótki, gęsty, gładko i równo przylegający, z połyskiem. 

Umaszczenie: Dogi niemieckie grupuje się w trzech 

niezależnych zastawieniach umaszczenia: żółte i pręgo-

wane, arlekiny i czarne, błękitne oraz niewystawowy 

kolor merle. Zachowanie i charakter: Psy przyjazne, 

mocno przywiązane do właściciela, lubią dzieci. Wobec 

innych zwierząt są tolerancyjne, pod warunkiem, że są 

od wczesnych lat przyuczane do ich obecności. Dogi 

niemieckie są powściągliwe i ostrożne wobec obcych; 

występujące osobniki agresywne powinny być wyłączane z 

dalszej hodowli. Posłuszeństwo można wyegzekwować kon-

sekwentnym i stosunkowo wczesnym wychowani.  

Uwaga: A w następnym wydaniu gazetki 

artykuł będzie o Golden Retriverach.   

Psy: Dogi niemieckie. 

Opracowały:  

BAGIETKA i STACHA ;] 

Witam! Ja (kisza) zaczynam nową serię! 

Poprowadzę ją z nową redaktorką jutą. 

Podobną serię do tamtej ale piszę tylko o 

drapieżnikach  takich jak: dzikie koty, pso-

wate. To zaczynajmy!  

Dzikie koty. Walka o przetrwanie.   

Opiszemy razem Geparda, Lamparta i Lwa.  

Lew  - występuje niemal w całej Afryce, na 

południe od pustyni Sahara. Niewielka popu-

lacja, ok.. 350 osobników w lesie Gir w pół-

nocno-zachodnich Indiach, 

to ostatnia  po rozległym 

kiedyś areale* Azji. Także  

w Afryce lwy są skupione** 

głównie wokół rezerwatów i 

parków narodowych. Całkowita liczebność 

populacji wynosi ok. 20 000 osobników.  

* areal– teren                                   

**skupione – mieszkające 

 

Gepard - wśród afrykańskich wielkich ko-

tów odznacza się on ograniczoną i nietrwałą 

populacją. W zachodniej 

Afryce jest ona silnie 

rozproszona, a jedyne 

skupienie gatunku poza 

Afryką, w Iranie, uważane 

jest za skrajnie zagrożone. Całkowita  li-

czebność gatunku wynosi ok. 15 000 osobni-

ków.  

Lampart - jego areał przewyższa  wszyst-

kich rozprzestrzenienie innych gatunków 

kotów, z  wyjątkiem domowych. Spotykamy 

go pd. Azji, aż po środkowy 

Wschód i półwysep Arab-

ski.  Lampart żyję na więk-

szości terenów na południe 

od Sahary i dwóch popula-

cjach na północy. Mimo rozległego obszaru 

występowania, liczebność gatunku wynosi ok.  

700 000 osobników. 

Środowiska  

1. Sawanna i zadrzewienia– zarówno otwar-

te, jak i bardziej zalesione tereny zielone.  

2. Gęste krzewy w kamienistej okolicy, któ-

re są ulubionymi siedliskami lamparta. 

3. Jałowe, półpustynne regiony, zalesione 

przez wszystkie wielkie koty Afryki.  

Ulubioną zdobyczą jest…  

Gnu   

Impala  

Gazela Thomsona 

 

 

 

 

kisza i justa 

Drapieżniki z bliska 

Samotniki. Wilki nie zawsze żyją w rodzinie. Często są takie 

sytuacje, że gdy w rodzinie wilków urodzi się np. 5  to 3 zosta-

ją w watasze a dwa (samce najczęściej) idą w świat, czasem 

znajdują samice i zakładają własną watahę a czasem zostają 

samotnikami.  

Po co wyć do księżyca? No właśnie po co? Dokładnej odpo-

wiedzi nie ma ale są sugestie. Wyciem wilki przekazują sobie 

różne ,,informacje” albo np.. znajdują się w lesie 

wyjąc do siebie. Do księżyca wyją też być może, 

żeby nie czuć się samotne:). 

 

Miłych wakacji życzy: AgamaWolf;) 

Wataha – rodzina. Wilki to zwierzęta stadne o rodzinnym 

instynkcie. U wilków w watasze zwykle najważniejsza jest 

samica alfa, której podlega wataha i samiec alfa. W wata-

sze jest para alfa czyli samiec i samica alfa, jednak to sa-

mica jest ważniejsza. U wilków wszystko jest dobrze zor-

ganizowane np: od polowań są tylko konkretne wilki. 

Oto hierarchia w stadzie: samica alfa, najstarsze dzieci, 

młodsze dzieci, szczenięta. 

Ten systemem  wilki stosują również podczas jedzenia. 

 Polowania. Wilki w watasze polują zespołowo na np.. kari-

bu, jelenie itp.. Łoś jest rarytasem i trudną zdobyczą na-

wet dla dużego zespołu wilków. 

Wilki – magiczne zwierzaki 
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Byliśmy gospodarzem rozgrywek powiatowych 

12.06.2012 r. w hali sportowej przy naszej szkole, odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wołomińskiego w ,,Dwa 

ognie” dziewcząt i chłopców klas IV i młodszych.  

Wzięło w nich udział pięć gmin reprezentowanych przez szkoły: SP 1 Tłuszcz, SP 2 Zielonka, SP 3 Wołomin, SP 5 

Wołomin, SP 2 Marki, SP 1 Ząbki i organizatora imprezy SP 4 Marki. Nasze dziewczynki wygrały Mistrzostwa 

Marek i reprezentowały nas bardzo godnie w powiecie zajmując trzecie miejsce. W końcowej klasyfikacji I 

miejsce zajęły dziewczęta z SP 1 w Tłuszczu oraz chłopcy z SP 1 w Ząbkach. Sukcesem było również II miejsce 

chłopców z SP 2 Marki. Trzy najlepsze zespoły otrzymały puchary i dyplomy a ich zawodnicy medale. Zawody 

stały na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie. 

Wszystkim gratulujemy i trzymamy kciuki za zwycięzców w dalszych rozgrywkach. 

Nauczyciele wychowania fizycznego z SP 4 Marki 

http://www.marki.net.pl/wiecej-wiem-bo-glowka-pracuje-24714
http://www.marki.net.pl/pliki/2012/06/DSC00947.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2012/06/logo-gotowe1-94x1001.png
http://www.marki.net.pl/pliki/2012/06/DSC00948.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2012/06/DSC00949.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2012/06/DSC00958.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2012/06/DSC00959.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2012/06/DSC00960.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2012/06/DSC00984.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2012/06/DSC00990.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2012/06/DSC00991.jpg
http://www.marki.net.pl/pliki/2012/06/DSC00993.jpg
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KLASA IV 

Język polski  - Anna Klimowicz - "Teraz polski"  (podręcznik + ćwiczenia) wyd. Nowa Era 

Język angielski - "New Project" wydawnictwo OUP OXFORD 

Historia - Grzegorz Wojciechowski "Wczoraj i dziś" - podręcznik + ćwiczenia -  Nowa Era 

Matematyka - "Matematyka 4" - podręcznik numer dopuszczenia 340/1/2011 

Zeszyt ćwiczeń podstawowych (dla mniej uzdolnionych matematycznie) - pojawi się dopiero we wrześniu. Zeszyty ćwiczeń - liczby natural-
ne, ułamki i figury geometryczne - dla wszystkich uczniów. Zbiór zadań dla uczniów uzdolnionych matematycznie - 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, OpenOffice.org - podręcznik + ćwicze-
nia - wydawnictwo Helion 

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

KLASA V 

Język polski - M. Nagajowa "Słowo za słowem"  WSiP podręcznik, Słowa na start cz.1 i 2 - wydawnictwo Rożek ćwiczenia. 

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

Historia - G. Wojciechowski - Dzień dobry historio! Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 5 + ćwiczenia 

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

Muzyka - Muzyka i my J. Lukas, K. Onak - wydawnictwo Rożek 

Technika - Technika  i wychowanie komunikacyjne dla szkoły podstawowej część II Waldemar Czyżewski, wydawnictwo Nowa Era 

Język angielski - "Project" wydawnictwo OUP OXFORD 

KLASA VI 

Język polski - M. Nagajowa "Słowo i świat"  podręcznik 

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

Matematyka - Matematyka z Plusem - wydawnictwo GWO, -  M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zerzycki. 

Historia -  G. Wojciechowski - Dzień dobry historio! Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 6. 

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

Informatyka - Lekcje z komputerem - J. Jachemczyk 

Język angielski - "Project" wydawnictwo OUP OXFORD 

 

 

Udanych wakacji, pełnych wrażeń i bezpiecznych  
życzy redakcja gazetki. 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/13  


