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Co w szkole piszczy… 

 Kolejna rocznica nadania 

imienia naszej szkole 

 trzecioklasiści przygo-

towują uroczystość na 

zakończenie roku. 

 Na Zielonej szkole było 

super!!! 

 Za parę dni upragnione 

wakacje!!! 
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Święto Szkoły. 2 

Przedstawienie.  3 

„Tajemnica zielonej 

pieczęci” 

3 

Festiwal nauki. 3 

Zabawy podwórkowe.  4 

Wakacje. 4 

Wakacyjne horosko-

py. 

5 

Życzenia.  5 

Dzień Ojca 
Święto będące wyrazem szacunku i wdzięczności ojcom w Polsce obchodzone corocz-

nie 23 czerwca od roku 1965. Obchody zapoczątkowane zostały w Stanach Zjednoczo-

nych, gdzie po sukcesie Dnia Matki pojawiły się głosy, by ustanowić święta również dla 

pozostałych członków rodziny. Dzień Ojca wydawał się naturalnym 

dopełnieniem. Choć w Polsce święto ma już kilkudziesięcioletnią 

tradycję, do tej pory nie dorównało popularnością Dniowi Matki. 

Niemniej z roku na rok coraz więcej ojców może liczyć nie tylko 

na życzenia czy gesty, ale i drobne upominki. 

Babysia 

Dzień Matki – święto obchodzone jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. Data 

obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w którym jest świętowany. W Polsce obchodzo-

ne jest 26 maja. Historia Dnia Matki w Polsce związana jest z Kra-

kowem, gdzie w 1914 roku święto to było obchodzone po raz pierw-

szy. Od tamtego odległego momentu dzień matki jest w Polsce obcho-

dzony co roku. W różnych krajach jest ob-

chodzony w różnych terminach. Na przykład w 

Norwegii jest to dru- ga niedziela lutego, w Taj-

landii jest to 12 sierpnia, a w Indonezji 22 grudnia.. My jako dzie-

ci swoim mamą dajemy małe upominki takie jak na przykład wła-

snoręcznie zrobione kartki. 

Kalisia 

Dzień Matki 

I czerwca wszystkim kojarzy się jednoznacznie. To Dzień Dziecka.  

Dzieciaki czekają na prezenty, w wielu miastach odbywają się zabawy i fe-

styny przygotowane specjalnie dla najmłodszych. Sklepy z zabawkami prze-

żywają prawdziwe oblężenie. W ten dzień nawet dorośli chcą poczuć się jak 

dzieci i bawią się razem ze swoimi pociechami. Chociaż niektóre kraje ob-

chodziły go już wcześniej, uważa się, że historia Dnia Dziecka sięga 1949 

roku. Ten dzień nie miał być po prostu radosnym świętem, w czasie którego 

dzieciaki otrzymują prezenty. Światowa Federacja Kobiet Demokratycznych wymyślając takie 

święto pragnęła podkreślić, jak ważne jest by najmłodszych bronić przed okrucieństwami woj-

ny, przed głodem i wszelkimi krzywdami ze strony dorosłych. W tej chwili właśnie 1 czerwca 

Dzień Dziecka obchodzony jest przede wszystkim w naszym kraju, a także m.in w Rosji, Cze-

chach i Słowacji. Dzieje się tak od 1952 roku, a inicjatorem obchodzenia tego dnia była organi-

zacja mająca zapewniać bezpieczeństwo dzieciom na całym świecie. Co nie znaczy, że inne pań-

stwa nie mają podobnych świąt. 

OLA 

Dzień Dziecka 
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Co roku 8 czerwca obchodzimy 

Święto Szkoły. W tym roku oka-

zja była wyjątkowa - nasza 

szkoła kończy 55 lat! Dla po-

równania w tym roku mija 50 lat 

od nadania praw miejskich Mar-

kom.  

Z okazji tego ważnego święta w 

naszej hali widowiskowo-

sportowej odbyła się wielka uro-

czystość. O godzinie 17. kółko 

teatral-

ne i kół-

ko mu-

zyczne 

wysta-

wiło 

przed-

stawienie pt. „Tajemnica Zielo-

nej Pieczęci”, na podstawie 

książki o tym samym tytule. Re-

alizacją przedstawienia opieko-

wały się p. Jolanta Napiórkow-

ska, p. Karina Kowalska i p. Mag-

dalena Burlikowska. 

 

Oprócz przedstawienia w szkole 

był się słodki poczęstunek przy-

gotowany przez rodziców, oraz 

wystawy tematyczne z 

okazji Szkolnego Festiwa-

lu Na-

uki. Po-

wstały 

m.in. 

Wysta-

wy o 

Igrzy-

skach Olimpijskich, o historii 

pisma, przyrodnicze, matema-

tyczne  i 

astronomicz-

ne.  

Wszystkiego 

najlepszego, 

Droga Szko-

ło! 

MądrAlina 

Otwarcie szkoły - 1962 

Nasza szkoła - 2017 

Święto Szkoły 

Nadanie sztandaru - 1984 

http://sp4marki.pl/
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„Tajemnica zielonej pieczęci” 

Festiwal Nauki 



Dzisiaj prawie każde dziecko ma 

dostęp do telefonu, komputera i 

telewizora. A czy wiecie. Jak spę-

dzano wakacje, kiedy nie było inter-

netu i smartfonów? 

Do popularnych gier na zabicie cza-

su należały państwa miasta, papie-

ros, kółko i krzyżyk czy statki.  

Bardzo znana jest też gra podwór-

kowa „klasy”, polegająca na skaka-

niu po ponumerowanych polach. Nie 

wolno stanąć na linii!  

 

Gra guma polega na wykonywaniu 

układów skokowych przez gumę do 

skakania, rozstawioną wokół nóg 

zawodników, albo ławki czy słupa. Do 

tej zabawy wystarczy zwykła guma. 

Kapsle to gra popularna dawniej 

wśród chłopców. Polegała na wyści-

gach kapsli po trasie narysowanej 

kredą ziemi. Kapsle można obciążać 

monetą, zalewać woskiem, lub ozda-

biać w dowolny sposób. 

Kolejna zaba-

wa to ślepiec. 

Jedna osoba 

musiała z za-

mkniętymi 

oczami starać się złapać innych, 

wspinając się na drabinki. W dowol-

nym momencie może zawołać „Stop 

Zabawy podwórkowe 

Kawałek sznurka wystarczył do 

dobrej zabawy. Oplatało się dło-

nie sznurkiem, który potem prze-

ciągało się odpowiednio palcami. 

Druga osoba musiała zdjąć sznu-

rek i zapleść go na swoich dło-

niach. I tak w kółko! 
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MądrAlina 

niego dnia sierpnia danego roku, czyli 

od końca roku szkolnego w szkole pod-

stawowej, gimnazjum i liceum do po-

nownego jego rozpoczęcia. 

Od roku 2011 do 2016 rozpoczynały się 

w sobotę po ostatnim piątku czerwca i 

trwały do końca sierpnia. Zmiana zo-

stała wprowadzona w związku ze 

zwiększeniem liczby dni wolnych w cza-

sie roku szkolnego. Od roku 2017 wa-

kacje rozpoczynać się będą w pierwszą 

sobotę po 20 czerwca. W czasie waka-

cji dzieci ze swoją rodziną  zwykle ja-

dą w zakątki Polski a czasem poza gra-

nice. Starsze dzieci jeżdżą na kolonie  

Wakacje (łac. vacatio ‘uwolnienie’) – okres 

wolny od nauki szkolnej. 

Terminy i długość wakacji są zróżnicowane 

w wielu krajach, a nawet w ich poszczegól-

nych częściach. Istotnymi czynnikami ma-

jącymi wpływ na terminy wakacji były 

święta religijne oraz rytm pracy rolników i 

związana z tym konieczność udziału 

wszystkich członków rodziny, w tym dzie-

ci, w pracach polowych. 

W Polsce wakacje to potoczna nazwa ferii 

letnich. Do roku szkolnego 2009/2010 

obejmowały okres od następnego dnia po 

pierwszym piątku po 18 czerwca do ostat-

i obozy. Niektórzy spędzić w 

gronie znajomych i rodziny.  

Niektórzy mają kolonie  np. 

taneczne, konne, muzyczne , 

językowe itp. 

OLA 

WAKACJE!!! 
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Wodnik 

Nie czepiaj się zbytnio na marzeń, 

które mogą Ci się wydawać atrakcyj-

ne, ale być może są niemożliwe do 

osiągnięcia - przynajmniej na razie. 

Byłoby to po prostu marnowanie cen-

nej energii. 

 Wakacyjne horoskopy 
Baran 

Bądź sobą i nie pozwól, aby ludzie wokół 

mieli na Ciebie zbyt duży wpływ. Bycie 

"innym" nie jest niczym złym, wręcz prze-

ciwnie, będzie przyciągać uwagę i pomoże 

w łatwy sposób nawiązywać kontakty z 

ludźmi, ponieważ będzie bardzo łatwo 

"przełamać lody". 

Zachowaj swoje pomysły do siebie; bę-

dzie lepsza okazja, aby je wykorzystać. 

Byk 

Nie zapominaj w jakim 

jesteś środowisku i do-

kładnie przemyśl, które 

zachowanie jest odpo-

wiednie do tej sytuacji. 

Nie chcesz narobić sobie 

wrogów. Nie daj ludziom 

możliwości myślenia o To-

bie źle. Zrób dobre pierw-

sze wrażenie. 

 

Rak 

Wszyscy wokół ciebie nie mogą 

doczekać się letnich wakacji, ale 

ty zadbaj o to, aby nie zwolnić 

swojego tempa pracy. W lipcu, 

Rak ma największą szansę na 

znaczący postęp w swojej karie-

rze. Wszystko co musisz zrobić, 

to ciężko pracować ze staranno-

ścią. Pracodawcy na pewno za-

uważą taki wysiłek. Nagroda jest 

niemal pewna. 

Lew 

Nieświadomie możesz od-

wiedzić swoje wspomnie-

nia i dowiedzieć się, jak bar-

dzo obecne życie się od nich 

różni. Ale nie bądź zbyt no-

stalgiczny. Przeszłość nie 

wróci, więc żyj w teraźniej-

szości, koniec końców, możesz 

ją dowolnie zmieniać. 

Panna 

Nie psuj stosunków międzyludzkich 

tylko dlatego, że jesteś zbyt draż-

liwy w tych dniach. Jutro zoba-

czysz wszystko z zupełnie innej 

perspektywy. Nie rób żadnych 

scen, będziesz później żałować. Na 

razie musisz zacisnąć zęby i prze-

czekać sytuację w ciszy. 

Waga 

Nie doceniasz się . Potrafisz dużo 

więcej, niż myślisz. Wreszcie bę-

dziesz miał okazję to udowodnić, a 

co więcej, po przezwyciężeniu po-

ważnej i trudnej sytuacji, otrzy-

masz zasłużone pochwały. 

Skorpion 

Nie będziesz siedzieć w domu zbyt dłu-

go , a wizja samotności między cztere-

ma ścianami nie pociąga Cię nawet tro-

chę. Będzie Ci się wydawać, że Twoja 

rodzina ukrywa coś przed Tobą. Nie bój 

się zapytać. 

Możesz oczekiwać nagrody lub pochwa-

ły. 

            Strzelec 

W końcu możesz poczuć zmiany 

w powietrzu. Gwiazdy są w koń-

cu w odpowiednim położeniu i 

wpłyną na Ciebie pozytywnie. 

Może być to odczuwalne w po-

staci nowej energii, co pomoże 

Ci przyciągnąć ludzi wokół Cie-

bie. Nawiązywanie kontaktów 

będzie łatwe, nawet jeśli cho-

dzi o płeć przeciwną. 

Koziorożec 

Czasami zdarza się, że możesz 

cieszyć się tak bardzo, że 

przestajesz zauważać otocze-

nie i całą Twoją uwagę, myśli i 

energię poświęcasz na ten po-

mysł. Jednak powinieneś tego 

unikać. Gwiazdy nie sprzyjają 

Twoim pomysłom w tych dniach, 

bądź ostrożny. 

Ryby 

Sytuacja może wydawać się nie 

tak trudna, jak na początku z 

innego punktu widzenia. Wystar-

czy dokładnie przemyśleć i zapla-

nować to, jak będziesz działał 

dalej. Jeśli docenisz przygotowa-

nia, z pewnością poradzisz sobie 

z sytuacją. 

Anonimek 


