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Co w szkole piszczy… 
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mamy w czym wybierać. 
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Dnia 15 października uczniowie klasy 1a, 1b, 1c  złożyli uroczyste ślubowanie. Przyrze-

kali: „Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia. Uczyć się pilnie, być dobrym kolegą … 

W uroczystości przygotowanej przez  panie: U. Ostrowską, I. Lasecką i B. Karczemną 

uczestniczyli zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie starszych klas oraz rodzice. 

Tematem przewodnim przedstawienia były fragmenty koncertów A. Vivaldiego „Cztery 

pory roku”. Uczniowie zaprezentowali piękne choreografie taneczne do kolejnych pór 

roku. Muzyka poważna przeplatana była wesołymi i skocznymi piosenkami z repertuaru 

dziecięcego. Całość została zwieńczona uroczystym ślubowaniem. Dzieci otrzymały pa-

miątkowe dyplomy i słowniki ortograficzne.  

Pierwszoklasistom życzymy wielu radości w zgłębianiu tajników wiedzy. 

Redakcja gazetki. 

Uroczyste ślubowanie  

pierwszoklasistów. 

Sportowe emocje – mamy super biegaczki! 

Dnia 9 października odbyły się  Międzypowiatowe Biegi Przełajowe w Białobrzegach.  

Naszą szkołę reprezentowały najlepsze w powiecie:  

Weronika Paziewska i 

Agnieszka Komorowska.  

Gratulujemy! 
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Co nowego w kinach? 

Laim Neeson wciela się ponownie w postać Bryana Millsa, emerytowanego agenta CIA, który w 

„Uprowadzonej” rozpętał  prawdziwe piekło porywaczom jego córki.  W drugiej części Bryan  sam 

stanie się celem tajemniczego mężczyzny pałającego żądzą zemsty, będzie musiał  znów uruchomić  

„specyficzne  umiejętności", aby uchronić swoją rodzinę przed zgubą. "Uprowadzona" w reży-

serii Pierre'a Morela z 2008 roku okazała się wielkim sukcesem, przynosząc 224 miliony dola-

rów zysku. Widzowie, w szczególności wszyscy rodzice, kibicowali Bryanowi ratującemu córkę 

z rąk oprawców, sprawiając, że kontynuacja stała się kwestią czasu. Scenariusz do 

"Uprowadzonej 2" napisali ponownie Luc Besson oraz Robert Mark Kamen, na stołku reżysera 

zasiadł Oliver Megaton ("Transporter 3", "Colombiana"), a w rolach głównych występują Liam 

Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen oraz Rade Šerbedžija.  

Poleca i zaprasza N 

  MNM wyszedł z domu. Nie informował nikogo dokąd idzie. Założył swoją pelerynę i ruszył na 

cmentarz. 

  MNM doszedł na cmentarz. Był jeden minus, myślał, że wychodzi z domu o 23.30, a jest 21.00.  

Miał dojść o 24.00. 

  MNM pomyślał, że najpierw pójdzie zbierać cukierki od małych dzieci. Gdy wychodził z tego 

strasznego miejsca dopadł go… dopadł go… DOPADŁ GO ALEXANDER W SLIPKACH, Z WIEL-

KĄ SIEKIERA W RĘCE. MNM zaczął uciekać. Ten straszny Alexander nagle zniknął………  

     Jest 31 października, godzina 10.00 rano. MNM obudził się przestraszony i cały mokry od 

potu. Źle się czuł, bolała go głowa. Zdecydował, że jeśli do nocy nie wyzdrowieje pierwszy raz w 

swoim życiu nie pójdzie na Hallowen. 

TRUSKAFFKA I PIZZA 

Przygody MNM – Hallowen 

Dokładne pochodzenie Halloween nie jest znane. Może nią 

być rzymskie święto na cześć bóstwa owoców i nasion , albo 

z celtyckiego święta na powitanie zimy. 

Symbole 

Wydrążona dynia ze światełkiem w środku dla irlandzkich 

chłopów oznaczała błędne ogniki uważane za dusze zmar-

łych. W czasie tajemniczych obrzędów miano uwalniać ludz-

kie dusze z ciał czarnych kotów, psów i nietoperzy. Obecnie 

w wyeksponowanych miejscach domów umieszcza 

się wydrążone i podświetlone od 

wewnątrz dynie z wyciętymi kształ-

tami różnych postaci oraz, w zależ-

ności od wyobraźni domowników, 

imitacje ludzkich czaszek, szkiele-

tów, manekinów znanych postaci z 

horrorów, itp. 

Słoneczko 

Halloween  

Derek Yu stworzył grę, która podbiła miliony serc internautów. To Spelunky. Gra z pozo-

ru wydaje się nudna, lecz gdy gra się w nią po pewnym czasie nie można się od niej ode-

rwać. Rozgrywka polega na przechodzeniu losowo wybranych jaskiń i w końcu dotarciu do 

Boss’a. Droga jest trudna. 

Ocena: 7/10 

     Natsu 

Spelunky – niby nudne ale wciągające. 
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Anita Włodarczyk naszym gościem! 

Już tradycją naszej szkoły jest zapraszanie znanych polskich sportowców. Po Tomaszu Majewskim i Piotrze 

Małachowskim gościliśmy srebrną medalistkę Igrzysk Olimpijskich w Londynie Anitę Włodarczyk. 

Anita Włodarczyk to wspaniała polska lekkoatletka specjalizujący się w rzucie młotem. Mistrzyni świata – Ber-

lin (2009), brązowa medalistka mistrzostw Europy w Barcelonie (2010), szósta zawodniczka igrzysk olimpij-

skich w Pekinie (2008), trzykrotna medalistka mistrzostw Polski. Rekordzistka świata – 78,30 m. 

W spotkaniu wziął udział Burmistrz Miasta Marki Pan Janusz Werczyński, Przewodniczący Rady Miasta Marcin 

Piotrowski, Pani Dyrektor Magdalena Osińska oraz koordynator sportu szkolnego Cezary Smarzewski. Ucznio-

wie mieli okazję zadać kilka, wcześniej przygotowanych pytań, dotknąć medal olimpijski jak i uzyskać autograf 

od gościa. Pani Anita opowiedziała nam wiele o początkach swojej kariery, o treningach, swoich sukcesach i za-

chęcała oczywiście do aktywności fizycznej. 

Dziękujemy jej serdecznie za przybycie i życzymy wielu sukcesów! 

 

 

Wiele osób wierzy, że zwierzęta są mądrzej-

sze od ludzi. Wilhelm von Osten udowodnił, 

że zwierzęta mogą dorównać mądrością czło-

wiekowi… 

  Wyżej wymieniony pan Osten miał konia. 

Nazywał się Hans. Jego właściciel nauczył 

konia podstaw matematyki!!! Polegało to na 

tym, że koń stukał kopytem o podłoże - liczba 

stuknięć odpowiadała konkretnej odpowiedzi 

na zadane ogierowi pytanie. 

Cool zwierzaczki ;P 

W ten sposób Mądry Hans przekazywał 

zadziwionej publice rozwiązania pro-

stych zadań matematycznych, a także 

oznaczenie bieżącej daty. Dopiero ber-

liński psycholog - Oskar Pfungst – wyja-

śnił to tajemnicze zjawisko. Wszelkie 

poprawne rozwiązania, które Mądry 

Hans wystukiwał kopytem, wynikały z 

obserwacji reakcji otoczenia. Niewiary-

godne! 

Pizza 



Redaktorzy naszej gazetki: 

 
Olek Grzybek – Oleczekpl 

Szymon Domański - Natsu 

Wiktoria Wihan - Pizza 

Ola Kisiel - Fisiel 

Alan Doliński - N 

Agnieszka Komorowska -Baton 

Robert Romanowski -Słoneczko 

Asia Brzezińska - Truskaffka 

Nasz nowy samorząd szkolny. 

 

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 W ROKU SZKOLNYM 2012/13  

Przewodnicząca - Joanna Brzezińska 

Członkowie: Kacper Gajda, Adam Sawa               

Rzecznik Praw Ucznia - Adrian Krupiński, 

Poczet sztandarowy: Joanna Brzezińska, Wiktoria Wihan, 

Szymon Domański 

II: Milena Solińska, Agnieszka Stefankowska, Adrian Krupiński 

 

Dnia 18.X.2012r. o godzinie 11.00 w Miejskim Ośrodku Kultury od-

była uroczystość zorganizowana z okazji zakończenia I etapu KAM-

PANII „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” realizowanej przez 

Urząd Miasta Marki w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii. 

Na tej imprezie byli reprezentanci naszej szkoły, którzy zostali 

laureatami nagród głównych konkursów organizowanych w Szkole 

Podstawowej Nr 4 w okresie wiosennym 2012r. Byli to Julia Rogu-

ska i Kajetan Krawiec. Nagrodzonym życzymy dalszych sukcesów, a 

wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału w kolej-

nych konkursach. Tym razem w jesiennym konkur-

sie filmowym „Ruszajmy się”. 

 


