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Rok szkolny 2013/14, 

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… 

 Ostatnie poprawki i pod-

ciąganie ocen. 

 Szóstoklasiści już przy-

gotowują uroczystość na 

zakończenie roku. 

 2 czerwca w Dniu Dziec-

ka fajnie się bawiliśmy.  

 13.06 Święto Szkoły 

 Za parę dni upragnione 

wakacje!!! 

W tym numerze: 

Zaproszenie. 1 

Ważne daty. 2 

Życie ucznia.... 2 

Nasze sportowe 

sukcesy. 
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Podręczniki. 
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Kiermasz książek.  
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 Z racji na zbytni brak wydarzeń w 

szkole co wiąże się z brakiem tema-

tów postanowiłam rozbić mój artykuł 

na trzy części, trzy stany umysłu 

ucznia. Na pierwszy ogień zdecydo-

wałam opisać melancholie w jakich 

uczniowie się znajdują. 

 

 Życie ucznia ciągnie się zazwyczaj 

według ustalonego schematu: wstanie 

z rana, ochrzanienie budzika za to, 

że  sprowadza nas z cudownej krainy 

snów do nudnej szarej rzeczywisto-

ści i do obrazu, który codziennie wita 

nas z rana, obraz nieposprzątanego 

pokoju i perspektywa  kazania lub co 

gorzej szlabanu od rodziców. Kiedy 

już cudem uda się wstać  i zebrać do 

szkoły (w ogóle szkoła ma w sobie coś 

takiego co sprawia, że zanim się do 

niej pójdzie to już chce się wracać)   

to i tak tuż przed wyjściem patrzy-

my na zegarek i mniej więcej wiemy 

jak potoczy się nasz dzień. Jeżeli 

mamy szczęście to zdążymy i nie 

dostaniemy dodatkowo krytyki od 

pani a jeśli nie to nasz dzień  wyglą-

dał jeszcze gorzej niż przypuszcza-

my.  Drogę ze szkoły do domu ma się 

wrażenie, że przemierza się kosmos. 

No dobra udało jesteśmy  w tej 

szkole, siedzimy przy tej  ławce  i 

zaczynamy próbować słuchać co pani 

mówi zaczyna się odlot czyli po pro-

stu marzyć patrząc przez okno albo 

dla tego, że nie rozumiemy co pani 

mówi albo dlatego, że rozumie się 

wszystko i zaczyna się nudzić. Pa-

trzymy się w zegar i nagle minuty 

zamieniają się w godziny. Najgorszy 

stan jaki może być to wtedy kiedy 

myśli się, że do lekcji zostało 5 mi-

nut w rzeczywistości jest 20 minut. 

Zazwyczaj taki stan dopada nas na 

pierwszej lekcji9. Dziwne ale kiedy 

już  się z tym co do szkoły czas pły-

nie szybciej. 

Podczas powrotu do domu zaczynamy 

się czuć jak byśmy wrócili z marato-

nu a tak naprawdę jesteśmy zmęcze-

ni - nuda i melancholia. 

Cheeta :) 

Życie ucznia: dramat, komedia czy rutyna? 

19 czerwca – Boże Ciało  

23 czerwca – Dzień Ojca 

27 czerwca – Zakończenie Roku Szkolnego 

„Żegnaj szkoło, witajcie wakacje” 

Ważne daty 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (w tradycji ludowej zwane Bożym Ciałem) jest to święto ob-

chodzone przez Katolików ku czci Najświętszego Sakramentu. Jest to święto obowiązujące Katolików do 

uczestniczenia w tym dniu we mszy świętej. W Polsce Boże Ciało zostało ustanowione dniem wolnym od pracy. 

Boże Ciało jest świętem obchodzonym 60 dni po Wielkanocy, dlatego jest to święto ruchome 

Obchody Bożego Ciała w Polsce 

W Polsce tradycyjne uroczystości związane ze świętem Bożego Ciała obejmują mszę świętą, po której następu-

je procesja do specjalnie zbudowanych na ten cel czterech ołtarzy. Przy każdym z ołtarzy odczytywany jest 

fragment jednej z czterech Ewangelii, opowiadający o Eucharystii. W uroczystej procesji biorą udział wierni, 

często ubrani w ludowe stroje. Dzieci posypują drogę procesji kwiatami, niesione są święte obrazy i śpiewane 

pieśni ku czci Najświętszego Sakramentu. 

Boże Ciało  
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Nasze sportowe sukcesy  

Sukcesy sportowe w roku szkolnym 2013/14 

29.05.2014 r. w hali sportowej naszej szkoły odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wołomińskiego w ,,Dwa ognie” 

dziewcząt i chłopców klas IV i młodszych. Wzięły w nich udział cztery gminy reprezentowane przez szkoły: SP 

Tłuszcz, SP1 Kobyłka, SP 7 Wołomin, SP 2 Marki i organizatora imprezy SP 4 Marki. Nasi chłopcy wygrali Mi-

strzostwa Marek i reprezentowali nas bardzo godnie w powiecie zajmując trzecie miejsce. W końcowej klasyfi-

kacji I miejsce zajęły dziewczęta z SP w Tłuszczu oraz chłopcy z SP 7 w Wołominie. Sukcesem było również III 

miejsce dziewcząt z SP 1 Marki. Trzy najlepsze zespoły otrzymały puchary i dyplomy a ich zawodnicy medale. 

Wydarzenie współfinansowane było przez Miasto Marki. Zawody stały na bardzo wysokim i wyrównanym pozio-

mie. Wszystkim gratulujemy. 

 Żółwik   

 

I miejsce w miejskich rozgrywkach w mini koszykówce dziewcząt 

IV miejsce w miejskich rozgrywkach w mini koszykówce chłopców 

III miejsce w miejskich rozgrywkach w mini ręcznej dziewcząt 

IV miejsce w miejskich rozgrywkach w mini ręcznej chłopców 

I miejsce w miejskich rozgrywkach w mini siatkówce dziewcząt 

IV miejsce w miejskich rozgrywkach w mini siatkówce chłopców 

I miejsce w miejskich rozgrywkach w tenis stołowy dziewcząt 

I miejsce w miejskich rozgrywkach w tenis stołowy chłopców 

I miejsce w miejskich rozgrywkach w mini piłce nożnej dziewcząt 

IV miejsce w miejskich rozgrywkach w mini piłce nożnej chłopców 

I miejsce w miejskich rozgrywkach w „Dwa ognie” usportowione chłopców 

IV miejsce w miejskich rozgrywkach w „Dwa ognie” usportowione dziewcząt 

I miejsce w rejonowych rozgrywkach w „Dwa ognie” usportowione chłopców 

III miejsce w powiatowych rozgrywkach w „Dwa ognie” usportowione chłopców 

I miejsce w miejskich rozgrywkach w gimnastyce chłopców 

II miejsce w miejskich rozgrywkach w gimnastyce dziewcząt 

I miejsce w powiatowych rozgrywkach w gimnastyce chłopców 
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KLASA V 

Język polski – „Teraz polski klasa V” Anna Klimowicz – podręcznik + ćwiczenia – wyd. Nowa Era  

Język angielski – „Team UP 2” – podręcznik + ćwiczenia wydawnictwo OXFORD UNIVERSITY PRESS 

Matematyka z Plusem – wydawnictwo GWO,  M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zerzycki + ćwiczenia 3 części 

Historia – Grzegorz Wojciechowski „Wczoraj i dziś” – podręcznik + ćwiczenia, Nowa Era 

Przyroda – „Tajemnice przyrody”, podręcznik  + ćwiczenia, wydawnictwo Nowa Era 

Muzyka – „I gra muzyka”  - podręcznik do muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Autorzy: Monika Gromek, 

Grażyna. Wydawnictwo: Nowa Era / rok dopuszczenia 2012 + dwa dodatki:  

1. "Zaśpiewajmy" - zawiera warsztaty śpiewu i zbiór 65 pieśni i piosenek 

2. "Zagrajmy" - zbiór materiałów do gry na flecie, dzwonkach i flażolecie Kilbach.  

Informatyka -  „Informatyka Europejczyka” Edycja: Windows 7, Linux Ubuntu, MS Office 2007– podręcznik 

– wydawnictwo Helion, Kiałaka, Katarzyna Kiałka) 

Plastyka -   „Do dzieła” kl. 4-6 J. Lukas, K. Onak , wydawnictwo Nowa Era 

Technika – „Jak to działa” kl. IV – VI, wyd. Nowa Era 

Religia – Wierzę w jednego Boga, ks. Mariusz Czyżewski, Wydawnictwo Katechetycz-

ne W - wa 

KLASA VI 

Język polski – „Teraz polski klasa V” Anna Klimowicz – podręcznik + ćwiczenia – wyd. 

Nowa Era  

Język angielski – „Team UP 3” -  podręcznik + ćwiczenia, wydawnictwo OXFORD UNIVERSITY PRESS 

Matematyka z Plusem – wydawnictwo GWO,  M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zerzycki. + ćwiczenia 3 części 

Historia – Grzegorz Wojciechowski „Wczoraj i dziś” – podręcznik + ćwiczenia, Nowa Era 

Przyroda –  Tajemnice przyrody  – wydawnictwo Nowa Era 

Informatyka -  „Informatyka Europejczyka” Edycja: Windows 7, Linux Ubuntu, MS Office 2007– podręcznik 

– wydawnictwo Helion, Kiałaka, Katarzyna Kiałka) 

Muzyka – „I gra muzyka”  - podręcznik do muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Au-

torzy: Monika Gromek, Grażyna. Wydawnictwo: Nowa Era / rok dopuszczenia 2012 + 

dwa dodatki:  

1. "Zaśpiewajmy" - zawiera warsztaty śpiewu i zbiór 65 pieśni i piosenek 

2. "Zagrajmy" - zbiór materiałów do gry na flecie, dzwonkach i flażolecie Kilbach.  

Technika – „Jak to działa” kl. IV – VI, wyd. Nowa Era 

Plastyka – „Do dzieła” J. Lukas, K. Onak kl.4-6 – wyd. Nowa Era,  

Religia – Wierze w święty Kościół powszechny, ks. Mariusz Czyżewski, wydawnictwo : Katechetyczne, W - wa 

KLASA IV 

Język polski  - „Teraz polski klasa IV” Anna Klimowicz – podręcznik + ćwiczenia – wyd. Nowa Era  

Język angielski – „Team UP 1” - podręcznik + ćwiczenia, wydawnictwo OXFORD UNIVERSITY PRESS 

Historia – Grzegorz Wojciechowski „Wczoraj i dziś” – podręcznik + ćwiczenia, Nowa Era 

Matematyka z Plusem – wydawnictwo GWO,  M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zerzycki. + ćwiczenia 3 części 

Przyroda – „Tajemnice przyrody” – Nowa Era, Maria Marko - Worłowska, F. Szlajer, J. Stawarz – Podręcznik 

+ ćwiczenia (dwie części) 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/15  
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Plastyka – „Do dzieła” J. Lukas, K. Onak kl.4-6 – wyd. Nowa Era,  

Technika – „Jak to działa” kl. IV – VI, wyd. Nowa Era 

Informatyka -  „Informatyka Europejczyka” Edycja: Windows 7, Linux Ubuntu, MS Office 2007– podręcznik – 

wydawnictwo Helion, Kiałaka, Katarzyna Kiałka) 

Muzyka – „I gra muzyka”  - podręcznik do muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Au-

torzy: Monika Gromek, Grażyna. Wydawnictwo: Nowa Era / rok dopuszczenia 2012 + 

dwa dodatki:  

1. "Zaśpiewajmy" - zawiera warsztaty śpiewu i zbiór 65 pieśni i piosenek 

2. "Zagrajmy" - zbiór materiałów do gry na flecie, dzwonkach i flażolecie Kilbach.  

Religia – Jestem Chrześcijaninem, ks. Mariusz Czyżewski, Wydawnictwo: Katechetyczne 

W-wa 

 

Klasa O 

„Odkrywam siebie, szkoła tuż - tuż”, Wiesława Żaba Żabińska (komplet) MAC 

 

Klasa I 

Religia – W imię Ojca i Syna i ducha Świętego + karty pracy do podręcznika (A. Frączak, 

R. Szewczyk) 

 

Klasa II 

Język angielski – SUPER SPARKS 2,  wydawnictwo - OXFORD UNIVERSITY PRESS 

Religia – A oto ja jestem z wami (A. Frączak, R. Szewczyk) 

Informatyka – Elementarz małego informatyka (Anna Stankiewicz – Chatys, Ewelina Sęk) 

„Ja i moja szkoła. Odkrywam siebie i świat” – wydawnictwo MAC 

 

Klasa III 

Język angielski – SUPER SPARKS 3, wydawnictwo - OXFORD UNIVERSITY PRESS 

Religia – Kto spożywa moje ciało (A. Frączak, R. Szewczyk) 

Informatyka– Elementarz małego informatyka (Anna Stankiewicz – Chatys, Ewelina Sęk) 

„Ja i moja szkoła. Odkrywam siebie” – wydawnictwo MAC,  
 

 

W sobotę 14 czerwca 2014 w godzinach 1100 - 1400 i w poniedziałek 16 czerwca 2014 w godzi-

nach 1400 - 1700 w czytelni SP 4, odbędzie się sprzedaż nowych podręczników do klas 0 - VI. 

 

 

 

Udanych wakacji, pełnych wrażeń i bezpiecznych  

życzy redakcja gazetki. 


