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Dnia 14 października uczniowie klasy 1a, 1b, 1c  złożyli uroczyste ślubowanie. Przyrze-

kali: „Być dobrym Polakiem. Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Uczyć się pilnie i 

być dobrym kolegą…. „ 

W Uroczystości przygotowanej przez  panie: I. Brzezińską, U. Bujalską i B. Skibińską 

uczestniczyli zaproszeni goście, grono pedagogiczne, uczniowie starszych klas oraz 

rodzice uczniów klas pierwszych. 

Pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów i jak najlepszych wyników w nauce. 

Uroczyste ślubowanie  

pierwszoklasistów. 
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Dokładne pochodzenie Halloween nie jest 

znane. Może nią być rzymskie święto na 

cześć bóstwa owoców i nasion , albo z celtyc-

kiego 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 wycię-

tymi kształtami różnych postaci oraz, w 

zależności od wyobraźni domowników, imi-

tacje ludzkich czaszek, szkieletów, manekinów 

znanych postaci z horrorów, itp. 

 

Halloween  

Uroczyste podsumowanie sportowej rywalizacji odbyło się tym razem w hali naszej szkoły – powód – zajęliśmy  

I miejsce. 

Z niecierpliwością czekaliśmy na wyniki podsumowania punktacji za rywalizacje sportowe aż w 15 dyscyplinach, 

jakie odbywały się w roku szkolnym 2012/2013 w ramach Mistrzostw Marek. W dniu 10 października br. Bur-

mistrz Janusz Werczyński wziął udział w tej uroczystości i wręczył Szkole Podstawowej Nr 4 Puchar za zajęcie 

pierwszego miejsca. Uczniowie naszej szkoły podczas spotkania zaprezentowali swoje umiejętności taneczne 

oraz gimnastyczne (ćwiczą pod czujnym okiem pani W.  Beredy – Tomali). 

Gratulujemy i życzymy dalszej owocnej rywalizacji wszystkim szkołom w Markach! 

Nasze sportowe sukcesy 
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Co nowego w kinach? 

W piątek, 11 października uczniowie naszej szkoły zasadzili przed szkołą cebulki żonkili i tym samym włączyli 

się do ogólnopolskiej, organizowanej od 16 lat kampanii – „Pola Nadziei”. 

Do tej akcji chętnie przystąpili też uczniowie z samorządu szkolnego, którzy z oddaniem zbierali pieniądze 

wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Dzięki wrażliwości serc uzbierane pieniądze (280 zł) przekazane zo-

stały na ręce księdza Andrzeja Dziedziula oddanego posłudze w hospicjum domowym zgromadzenia księży Ma-

rianów, który odwiedził naszą szkołę. Ksiądz przypomniał nam o ludziach cierpiących, w kresie nieuleczalnej cho-

roby, w trudnym czasie odchodzenia, oczekujących naszej pomocy i zachęcił byśmy nieśli innym radość. 

Wszystkim zaangażowanym w akcję „Pola Nadziei” życzymy wytrwania w działaniu. 

Z serca dziękujemy za serce. 

Aneta Bednarska – Czura 

Pola Nadziei 

Klopsiki kontratakują. 
 

Świat wreszcie poznał się na geniuszu konstruktora Finta Lockwooda. Zo-

stał nawet zaproszony do współpracy przez firmę, która wymyśla różne no-

woczesne technologie ułatwiające życie. Niestety, Flint nagle dowiaduje się, 

że jego poprzedni, nieudany wynalazek - maszyna zmieniająca wodę w żyw-

ność - nadal działa. Ale teraz produkuje niebezpieczne jedzeniowo-

zwierzęce hybrydy (jerzęta? zwijedzenie?). Maszynę koniecznie trzeba 

unieszkodliwić, a los świata znowu spoczywa w rękach Flinta.  



Nasz nowy samorząd szkolny. 

 

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 W ROKU SZKOLNYM 2012/13  

Przewodnicząca - Ada Lech 

Członkowie: Wojciech Ptaszyński, Adam Sawa              

Poczet sztandarowy: Natalia Sęktas, Piotr Mąka,  

Natalia Grochowicz, Paulina Markiewicz, 

II: Weronika Humięcka, Weronika Bondar, Oskar Dą-

browski 

Sportowe emocje – mamy super biegacza! 

Dnia 9 października odbyły się  Międzypowiatowe Biegi Przełajowe  

w Pomiechówku. 

Naszą szkołę reprezentował najlepszy w powiecie: Bartek Skibski.  

Gratulujemy! 


