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O co w szkole biega? 
Szkoła Podstawowa nr 4  

im. Stefana Roweckiego 

„Grota” w Markach  
tel.022 781-12-96 
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szkola@sp4marki.internetdsl.pl 

Co w szkole piszczy… 

 

 Szóstoklasiści pisali 

sprawdzian. 

 Odbyły się rozgrywki 

międzyszkolne w piłce 

nożnej dz. i chł. 

 Mamy poidełko. 

 Przed nami długi week-

end. 

W tym numerze: 

Dzień Ziemi. 1 

Zachowaj Trzeźwy 

Umysł. 

2 

  
 

Mobilne Miasteczko 

Ruchu Drogowego. 

 

3 

 

Święto Konstytucji 

3 Maja. 

 

 

Plac manewrowy. 
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Dzień Ziemi 

22 kwietnia na całym 

świecie obchodzony jest 

Dzień Ziemi.  

Warto zastanowić się jak 

uczcić ten dzień, ale warto 

też pamiętać, że powinni-

śmy dbać o Ziemię przez 

cały rok. 

1. Używaj dwóch stron kart-

ki papieru do pisania lub ry-

sowania. W ten sposób chro-

nisz drzewa (z których ro-

biony jest papier) przed wy-

cinaniem i wytwarzasz mniej 

śmieci! 

 

2. Gaś światło kiedy wychodzisz 

z pokoju, wyłączaj telewizor, 

radio, komputer, gdy już nie bę-

dziesz z nich korzystał. W ten 

sposób oszczędzasz energię! 

3. Nie śmieć i 

zwracaj uwagę in-

nym, gdy to robią. 

4. Staraj się korzystać z ekologicz-

nych środków transportu. Jeśli masz 

do pokonania krótki dystans chodź na 

piechotę lub jedź rowerem. W ten 

sposób przyczyniasz się do mniejsze-

go zatrucia powietrza! 

 

Jak chronić środowisko? 

MądrAlina 
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W naszej szkole ruszyła Ogólnopolska Kampania Zachowaj 

Trzeźwy Umysł 2016 r. Zachęcamy uczniów naszej szkoły do 

aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach realizowanych w 

ramach kampanii, np. do udziału w konkursach (przewidziany 

etap szkolny), zajęciach organizowanych dla dzieci itp. Infor-

macje o kampanii znajdziecie na tablicy w holu głównym. 

 

 

Barbara Petykiewicz 
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1 kwietnia w naszej hali sportowo – widowiskowej zainaugurowano funkcjonowanie mareckiego mo-

bilnego miasteczka ruchu drogowego. Marki stały się pierwszą gminą na Mazowszu, która posiada 

mobilne miasteczko ruchu drogowego wykorzystywane do nauki przepisów ruchu drogowego. 

W naszej szkole odbył się również briefing prasowy na temat zmian wprowadzanych w mareckich 

szkołach. Tematem briefingu było otwarcie pierwszego źródełka wody, nowe defibrylatory i dzien-

niki elektroniczne. 

 

Mobilne miasteczko ruchu drogowego. 
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28 kwietnia odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. 

 

Uczniowie klas I b i IV b spotkali się na sejmiku uczniowskim, podczas którego rozmawiali o dacie 

ważnej w historii naszego kraju. Młodszym i starszym kolegom przybliżyli pojęcia WOLNOŚĆ, NA-

RÓD, OJCZYZNA, KONSTYTUCJA. Podczas uroczystości wystąpił również sam król Stanisław Au-

gust Poniatowski wygłaszając orędzie do uczestników sejmiku. 

Za przygotowanie akademii odpowiedzialne były Magdalena Burlikowska i Marta Rząca – Jaczewska. 

 

Święto Konstytucji 3 Maja 
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Dnia 29 kwietnia w naszej szkole organizowane były zajęcia obejmujące doskonalenie umiejętności jazdy rowe-

rem na placu manewrowym. Zajęcia skierowane były dla uczniów klas IV – VI, którzy wkrótce zdawać będą eg-

zamin na kartę rowerową. Każdy z uczestników zajęć na torze sprawnościowym musiał pokonać wiele przeszkód, 

m.in.: slalom, ósemkę, żmijkę, rynnę, korytarz z desek krótkich, równoważnię, strefę zatrzymania. 

 Koordynatorem akcji była Pani Anna Sadownik. Rowerzyści poznawali przepisy niezbędne do zdania egzaminu na 

kartę rowerową. Zdobyta wiedza ma pomóc nie tylko bezpiecznemu poruszania się rowerem, ale także ma spra-

wić, że uczniowie staną się bardziej świadomymi pieszymi.  

 

Plac manewrowy na boisku szkolnym. 


