Numer 53

Maj 2005

Nasz Świat
Magazyn o uczniach, dla uczniów
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Andrychowie

Listy Czytelników

Cena 1 zł

Szczytowe megawaty

XXXVI Wiosenny Rajd
Turystyczny
Herezje
Święto
Patrona
Szkoły

Foto: Piotr Szczepański

Dzień
Wiosny
w SP 4
Zawody w
siatkówkę
dziewczyn

Strona 2

„Nasz Świat”

Herezje

Listy Czytelników
Droga Redakcjo, napiszę teraz artykuł o tym, jak przeżyłam przejście do czwartej
klasy.
Gdy byłam w trzeciej klasie, to miałam jedną nauczycielkę, a teraz w czwartej klasie jest ich aż jedenaście. Jest to duża różnica. W czwartej klasie nie jest tak ciężko,
jak myślałam na początku. Teraz polubiłam tę zmianę nauczycieli. Moja pani, która
mnie uczyła, ma teraz pierwszą klasę. Najwięcej lekcji mam we wtorek; jest ich aż
siedem, czasem w poniedziałek mamy dwa dodatkowe wf - y.
Dlatego Trzecioklasisto nie myśl, że w czwartej klasie jest ciężko. Nauczyciele są
mili zmiana będzie trudna, ale dacie sobie radę.
Magdalena Rak, 4b
Droga Madziu!

Foto: Piotr Szczepański

Gratuluję optymistycznego nastawienia! Tak właśnie należy postępować
w czwartej klasie. Zamartwianie się na pewno nie pomaga, a uśmiech na
twarzy dodaje otuchy nie tylko Tobie samej, ale i twoim koleżankom i kolegom.
Ciocia Dobra Rada

Schronisko
− zwierzęcy sierociniec

W samej Polsce setki tysięcy zwierząt cierpi z powodu braku domu. Tylko nieliczne trafiają do schronisk. A to z prostego powodu – brakuje pieniędzy na ich utrzymanie.
Wystarczy pomyśleć, ile razy widzieliście zwierzę wychudłe i zabiedzone? A ile
razy przeszliście obok niego obojętnie? Na pewno wiele razy. Dzisiejsza młodzież nie
przejmuje się zbytnio losem zwierząt. A ile ludzi męczy zwierzęta? To jest potworne… Dlatego powiedzcie „NIE” cierpieniu zwierząt. Jeśli widzicie, że ktoś męczy
psa lub kotka, upomnijcie go, a możecie oszczędzić cierpienia, chociaż jednemu zwierzakowi.
Jeśli decydujecie się na zwierzę, to zamiast szukać w psiarniach idealnych rasowców, przejedźcie się do schroniska, a może tam czeka na Was miły psiak, który
potrzebuje tylko odrobiny miłości. Tylko o to prosi.
Łaciata

Rudy siedział w Pewexie.
Przyimki mamy wynikowe,
przeciwstawnie, łączne, rozłączne.
Mamy zaimki podrzędne.
Mamy spójnik wycinkowe.
Zaimek to cześć zdania.
Zaimek czasowy.
Są zaimki posiłkowe.
Są zaimki wynikowe.
W zdaniu pełnią funkcję
przydawki.
Zaimki są odmienne.
W zdaniu zaimki pełnią funkcję
orzeczenia.
Zaimki to są wyrazy
niesamodzielne i nieodmienne,
który pełnią funkcję dołączenia
wyrazów.
Hitler pobił Turków pod
Wiedniem.
Na poprzedniej lekcji mieliśmy
traumisję radiową.
Pirx to Albatros.
Kto podpił Turków pod Wiedniem?
Odp: Przyjaciele.
Lipa zachęca, gościa aby usiadł
sobie na jej liściu.
Lipa zachęcia gościa, aby usiadł
sobie wokół jej liści.
Na poprzedniej lekcji
odmienialiśmy Zielińskiego.
Marek poraz 1 z martywych wstał.
Marek został hiberlowany.
Wujek przyjechał z Ameryki i się
sparaliżował.
Czy Pirx to był statek?

„Nasz Świat”

Herezje
„Zwrócił się do grupy zmarłych ze
zdziwienia wieśniaków.’’
Szare Szeregi to kryptonim SS.
Orzeczenie wykonuje czyność w
zdaniu.
Czy mogę na pana fajeczce napisać
numer lekcji? Żółtonożny kolor.
Spotkałem się z 22 ,,Ufami.”
Orzeczenie bez czasownika.
Wspólne przeżycia konserwują
ludzi.
Bohaterowie pojechali z Paryża do
Francji.
Adaś Cisowski znalazł księgę
czarów.
Leszek i Meszek.
Pinokio w krainie Pszczół.
Przesłanie w wielkim laniu było
takie, żeby wierzyć w roboty.
Hiszpański narodowy taniec to
baleron.
Adam Mickiewicz urodzony w
1789 r. Zmarł w 1505 r.
Adam Mickiewicz żył w
średniowieczu.
Planeta wysłała sygnał S.O.S.
Jaś Świszczypała zdawał egzamin
na komputerze.
W Biskupinie zwiedzaliśmy osadę
sprzed 160 lat.
Opel Jasnogórski.
Później poszyliśmy do Muzeum
Narodowego. W Środku były stare
obrazy.
Film był nudny oprócz jednego
momentu.
Regulaminowy Przegląd Zespołów
Jasełkowych w Andrychowie.
W tym momencie z ni kąt
wyskoczył bajonk.
Widze się zdziwiły.
Dzieci ładnie przygotowały
dekoracje, np. białe koszule.
Adaś jest uczuciowy, ponieważ
podążył za malarzem.
Zabił Śnieżkę, ale tego nie zrobił.
Don Kichot wziął miecz i rżnąl go.
Do Kichot przebił się mieczem.
Rycerz poszedł na stadion walczyć.
Nasza pani załatwiła przewodnika.
Made in SP 4 Andrychów

Strona 3
Dnia 15 kwietnia 2005r. odbyła się wycieczka szkolna do Elektrowni
Szczytowo – Pompowej Porąbka – Żar. W wycieczce uczestniczyły
osoby z klas: VIa, VIb, VIc oraz uczniowie z klasy VIh.

Szczytowe megawaty

Około godz. 1200 osoby uczestniczące w
wycieczce zebrały się na parkingu przed
szkołą, aby chwilę potem wyruszyć w podróż do elektrowni. Po ok. 50 – minutowej
jeździe dotarliśmy do podnóża góry Żar
położonej 761 m n. p. m.
Na szczyt można było wjechać kolejką
linowo – torową, jednak z powodu konserwacji była nieczynna. Rozpoczęliśmy więc
mozolny marsz na szczyt. Znajdowały
się tam kawiarnia, sklepik z pamiątkami
oraz tablica informacyjna. Na szczycie
znajdował się również ogromny zbiornik
wodny w kształcie deltoidu. Miał on 650
m długości, 250 m szerokości oraz 2 310
000 m3 objętości. Czas napełniania takiego
zbiornika wynosi ok. pięciu godzin. W
okresie większego zapotrzebowania na
energię elektryczną wypuszcza się wodę ze
zbiornika, która następnie - płynąc rurami
we wnętrzu góry - porusza znajdujące się
tam turbiny wytwarzające prąd. Każda z
czterech turbin porusza jeden tzw. turbo
– zespół, który może produkować 125

MW (megawatów). W elektrowni znajdują
się 4 turbo – zespoły mogące produkować
łącznie 500 MW. Jest to ogromna ilość
energii. Elektrownię Porąbka – Żar oddano
do użytku w 1979 roku po ponad 5 – letniej
budowie.
Następnym punktem planu wycieczki
było zwiedzanie części elektrowni od wewnątrz. W tym celu zeszliśmy ze szczytu
oraz podjechaliśmy autobusem pod wejście do Hali Maszyn, gdzie znajdowały się
owe turbo – zespoły. Przed zwiedzaniem
obejrzeliśmy ﬁlm o hydroelektrowniach.
Po hali maszyn oprowadzał nas pracownik
elektrowni. Podczas zwiedzania obejrzeliśmy również centralę, w której nadzoruje
się pracę elektrowni.
Około godz. 1700 udaliśmy się w drogę
powrotną do domu. Uważam, że wycieczka była ciekawa i udana. Można się było
dowiedzieć wielu ważnych i interesujących rzeczy.
Tomasz Ramęda
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XXVIII Rajd Zimowy
28 stycznia 2005 roku odbył XXVIII
Rajd Zimowy. Przy słonecznej i mroźnej
pogodzie wędrowała młodzież po Ziemi
Andrychowskiej. Z naszej szkoły wybrały
się niektóre klasy szóste, piąte, a nawet
czwarte. Z powodu dużych opadów śniegu
trasa rajdu została zmieniona. Turyści z naszej szkoły poszli na Pańską Górę i zeszli

do Domu Kultury w Andrychowie.
Na mecie na uczestników czekała ciepła
herbata i pączek. Odbyły się tam konkursy: krajoznawczy, piosenki turystycznej i
pierwszej pomocy. Nasza szkoła wygrała
puchar za największą ilość uczestników.
Puchary ufundowane przez sponsorów
zdobył z Zespól Szkól nr 2 im. Św. Jadwi-

gi Królowej Polski w Andrychowie oraz
Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie.
Na mecie rajdu działał punkt weryﬁkacyjny Odznaki Turystyki Pieszej. Udział
w rajdzie wzięło 480 uczestników wraz z
opiekunami.
Rajd był wspaniały.
Mati

XXXVI Wiosenny Rajd Turystyczny
29.04.2005
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Święto Patrona Szkoły
21 lutego 2005 roku obchodziliśmy w
naszej szkole Święto Patrona. Nasza szkoła
podstawowa nosi imię wielkiego polskiego
astronoma Mikołaja Kopernika.
O godzinie 800 na sali gimnastycznej
odbył się uroczysty apel, w którym uczestniczyli ubrani na galowo uczniowie naszej
szkoły. W trakcie uroczystości Dyrektor
szkoły wręczyła nagrody uczniom za ich

osiągnięcia w różnych konkursach przedmiotowych i w sporcie.
Następnie rozeszliśmy się do różnych
sal, aby przygotować prezentacje związane
z kosmosem, które następnie zostały przedstawione wszystkim na sali gimnastycznej.
Tam również odbywały się konkursy i
zabawy. My zorganizowaliśmy konkurs
wiedzy o Mikołaju Koperniku. Brali w nim

udział uczniowie klas szóstych. Wykazali
się oni dużą wiedzą o patronie naszej szkoły.
Dzień ten minął w wesołej i przyjemnej
atmosferze.
Maryon
6b
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Dnia 21 marca 2005 r. odbyła się
parada wiosenna. Uczestniczyły w niej
klasy od IV do V, które zeszły na salę
gimnastyczną i tam kolejno chodziły
wokoło sali i prezentowały się innym
klasom, które dawały im za kolorowe
wiosenne przebrania cenne punkty. A
oto wyniki konkursu, przeprowadzonego w czasie parady wiosennej:
1 miejsce zajęła klasa V b,
zdobywając 106 głosów.
2 miejsce zajęła klasa IV b,
zdobywając 47 głosów.
3 miejsce zajęła klasa V a,
zdobywając 32 głosy.
4 miejsce zajęła klasa V c,
zdobywając 14 głosów.
5 miejsce zajęła klasa V d,
zdobywając 11 głosów.
6 miejsce zajęła klasa IV d,
zdobywając 5 głosów.

Dzień Wiosny
w SP 4

7 miejsce zajęła klasa V e,
zdobywając 3 głosy.
8 miejsce zdobyły klasy IV a i IV c,
zdobywając 1 głos.
Klasy IV e i IV f nie występowały.
Tomek Sopicki

„Nasz Świat”

Zawody w siatkówkę
dziewczyn

Strona 7
Dnia 7 marca od godziny 9:00 do
14:30 w naszej szkole odbyły się zawody w siatkówkę, w których uczestniczyły dziewczyny z naszej szkoły. W
zawodach wystąpiły cztery drużyny: z
Bukowna, Wilamowic, Libiąża i Andrychowa.
Zawody przebiegały w hałasie, ponieważ uczniowie z naszej szkoły w
czasie zastępstw i niektórych lekcji obserwowali mecze i kibicowali naszej
drużynie. Zespoły z powyższych miast
grały o wejście do zawodów wojewódzkich.
I miejsce: BUKOWNO
II miejsce: Andrychów
III miejsce: Libiąż
IV miejsce: Wilamowice
Po zakończeniu zawodów wszystkie drużyny pełne wrażeń wróciły do
swoich szkół, jednak nie wszyscy byli
w dobrych humorach, ponieważ zwycięzca może być tylko jeden.

Sylwia Szewczyk
Reprezentacja dziewczyn - siatkówka
W skład reprezentacji wchodzi 10 dziewczyn. Trenerem jest pani Ewa Bury, a kapitanem drużyny Adrianna Bizoń. Na zdjęciu od lewej strony są: Ewelina Magiera 6h, Katarzyna Lipiec 5b, Dorota Sobita 6h, Adrianna Bizoń
6d, Ewelina Bączek 6b (3 rezerwowa), Katarzyna Chowaniec 6b, Monika Bozowska 6d, Magdalena Mistygacz 5b,
Natalia Mieszczak 6h (1 rezerwowa ), Wioletta Czerwińska 6d ( 2 rezerwowa), Ilona Sopicka 6d.
Wiewióra
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Kocham Jana Pawła II za wytrwałość,
ponieważ - kiedy był zmęczony pełnieniem
funkcji głowy Kościoła - nie chciał przejść
na emeryturę, chciał do końca swoich dni
służyć Jezusowi. Kocham Go również
za to, że się nigdy nie poddawał, zawsze
walczył do końca, również za pogodę
ducha, zawsze potraﬁł podnieść człowieka
na duchu. Szanuję Papieża za swój wybór,
za to, co mówi. Podziwiam Jana Pawła II
za siłę, dobre serce dla wszystkich ludzi,
za to, że nawet po śmierci jest z nami i nam
pomaga. Podziwiam Papieża za to, że umie
przepraszać, przyznać się do błędu i umie
prosić.
Chciałabym naśladować Jana Pawła
II we wszystkim, co robił. Chciałabym
być taka sama jak Papież. Ja również
doceniałabym wiarę innych ludzi oraz
żyć w zgodzie z każdym człowiekiem.
Odprawiałabym pielgrzymki. Chciałabym
ulepszyć Kościół tak jak Ojciec Święty.
Chciałabym zostawić ludziom ulepszony
świat, doprowadzić do takiego stanu jak
udało się Papieżowi. Chciałabym dodawać
otuchy i pomagać uwierzyć w Boga.
Byłabym spokojna odchodząc z tego
świata, wiedziałabym, że świat poradzi sobie, a następcy będą kończyć moje dzięło,
doprowadzając świat do takiego stanu, o
jakim jeszcze nikt nie śnił.
Klaudia Korcik, klasa VIh
Ja, uczennica klasy 6, kocham, podziwiam i szanuję z całego serca Ojca
Świętego - Jana Pawła II. Szanuję Ojca
Świętego, ponieważ jest starszym, miłym
człowiekiem a starszych ludzi powinno się
szanować, a szczególnie takich ważnych
jak On.
Karol Wojtyła przeżył trudne chwile w
swym życiu m.in: śmierć brata, rodziców,
swoje choroby, a szczególnie postrzał na
Placu św. Piotra 13 maja 1981 roku i za
to go bardzo podziwiam. Podziwiam go
też za to, że jest silny, dobry i nigdy nie
poddaje się. Najbardziej to ja Papieża kocham. Kocham go za wszystko, co dla nas
uczynił, że zawsze przy nas jest i dla nas,
młodzieży, lubił poświęcać czas. Kocham
Go także za to, że zjednoczył nas i nadal
zjednacza z innymi wyznawcami wiary.
Chciałabym Go naśladować, być taka jak
On. Poświęcić życie Kościołowi, Jezusowi, być silną, miłą i dobrą osobą, nie poddawać się, a szczególnie umieć przeżywać
trudne sytuacje, chwile.
Chciałabym przekonywać ludzi, by
wierzyli w Boga, a jak nie, to przynajmniej
szanowali nas, tych którzy wierzą, a także,
by między nami a innymi nie było wojen,
bitew i kłótni.
Natalia Mieszczak, klasa 6 h
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Jan Paweł II był najwspanialszym
człowiekiem naszych czasów, wybitnym
myślicielem i wielkim autorytetem na
świecie. Uosobieniem dobra, mądrości
i prawdy. Człowiekiem głębokiej wiary,
żyjącym razem z nami, który zmienił bieg
historii, przyczynił się do zmiany postaw
ludzi na całym świecie. Przyczynił się
do wzmocnienia poczuci niezależności
i solidarności ludzi. Jego słowa i czyny
miały wpływ na losy Polski i całego świata.
Papież niósł całej ludzkości przesłanie,
wiary i miłości. Jego nauczanie krzepiło
serca wszystkich ludzi i potraﬁło poruszyć
każde sumienie. Odnajdował człowieka w
najdalszych zakątkach Ziemi.
W młodości pisał wiersze i dramaty,
był aktorem, a w czasie wojny pracował
w kamieniołomach. Władał biegle 10
językami. Uprawiał sporty: pływanie i narciarstwo. Słynął też z poczucia humoru i
serdecznego stosunku do dzieci i młodzieży.
Nawet w ostatnich godzinach życia, myślał
o młodzieży. Oddał się całkowicie Bogu
i człowiekowi. Zostawił wielki skarb dla
świata, jakim jest jego nauczanie, zapisane
na 85 tysiącach kartek, homilii, pism i
dokumentów. Przeprowadził wiele reform
Kościoła, zachęcał do upowszechnienia
zasad Kościoła i obrony zasad moralnych.
Za wszystko to bardzo Go kocham.
Dla mnie Jan Paweł II został otwartą
księgą, która uczy godności i praw
człowieka. Zawsze będzie dla mnie
podporą życia i inspiracją do budowania lepszego świata. Bardziej jeszcze
pomoże mi kochać Boga i ludzi. Chcę Go
naśladować w gorliwej modlitwie i miłości
do wszystkich.
Natalia Pękala
Wywiad
z Anną
Krzysztof
Gazetka: Skąd
pani pochodzi?
Anna Krzysztof:
Pracowałam w
szkole Podstawowej w Jawoszewicach.
Gazetka: Historia powołania na siostrę
zakonną?
A.K.: Mimo że w miejscowości, w której
się urodziłam, nie było sióstr zakonnych,
czułam w swoim sercu pragnienie innego
życia. Ponieważ bardzo kocham Matkę
Bożą, postanowiłam wstąpić do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej
Maryi Panny. Jestem bardzo szczęśliwa, że
mogę służyć Panu Bogu i ludziom.
Gazetka: Czy podoba się pani nasza
szkoła?
A.K.: Szkoła Podstawowa nr 4 bardzo mi

się podoba. Atmosfera szkoły sprzyja dobremu samopoczuciu zarówno nauczyciela
jak ucznia.
Gazetka: Jak się pani pracuje z dziećmi?
A.K.: Podoba mi się to, że klasy1 -3 uczą
się oddzielnie. Dzieci te czują się bezpieczniej i pewniej wśród swoich kolegów i koleżanek, swoich nauczycieli.
Mateusz Szabla

Wiersze Dominiki Tatar
kl. IVB
Jedna osoba
Jedna osoba
tak Cię kocha
Jedna osoba
Cię zna.
Jedna osoba,
co się o Ciebie troszczy.

To Twój Patron,
co mieszka w niebie.
Przyjaciółki
Tak dużo je dzieli,
Tak mało łączy,
A ich przyjaźni
nikt nie rozdzieli.
Dziecko
Co to dziecko?
Czy jest to czasownik?
A może jest to przysłówek?
Co to w ogóle to dziecko jest?
Małe czy duże?
Ładne czy brzydkie?
Żywe, a może nieżywe,
Co to jest to dziecko,
no co?

Konkursy Przedmiotowe
Język polski
17 stycznia 2005

Ortograﬁa
17.09.2004

Matematyka
12 stycznia 2005
Poziom: klasy czwarte
Organizator: Bożena Zdzienicka

Organizator: Piotr Szczepański

Organizator: Artur Gromotka

Poziom: klasy szóste
Kamil Szczelina 6c
Tomek Kirchner 6f

KLASY SZÓSTE
miejsce pierwsze
KAMIL SORKA VI c

Poziom: klasy piąte
Małgorzata Gondko 5b
Monika Wiktor 5b

miejsce drugie
VICTORIA MARYON VI c
MATEUSZ MIESZCZAK VI H

Zwycięzcy:
I miejsce – Tomasz Szewczyk, IVc
II miejsce – Agnieszka Polak, IVd
III miejsce – Paulina Bylica, IVd
Wyróżnienie: Karolina Wykręt,
IVd

Poziom: klasy czwarte
Agnieszka Polak 4d

miejsce trzecie
SZCZEPAN ODROBINA VI f
MACIEJ KOWALCZYK VI h

Poziom: klasy piąte
Organizator: M.KalinowskaMurzyn

KLASY PIĄTE
miejsce pierwsze
WOJCIECH SMOLEC V c
miejsce drugie
DAMIAN JASKÓLSKI V c
DOMINIK MATEJA V c
PAWEŁ MAŃKOWSKI V c

1. Katarzyna Adamczyk V b
1. Tomasz Bury Vb
2. Monika Wiktor Vb

Szkolny Konkurs Recytatorski
10 stycznia 2005r.
Zwycięzcy:
Natalia Leśniak – kl. II
Agnieszka Polak – kl. IV
Sonia Kurek – kl. VI
Szkolny Konkurs Recytatorski
dla dzieci z klas I - III
3 listopada 2004 r.
W poziomie klas I:
1. Karolina Sobaniec 1 d
2. Magdalena Wnęczak 1 f
3. Miejsce Maciek Frosztęga 1 a
W poziomie klas II:
1. Natalia Leśniak 2e
2. Angelika Bogdanik 2c
3. Maria Młocek 2b
W poziomie klas III:
1. Karolina Mazgaj 3b
2. Paulina Gwóźdź 3b
3. Daniel Targosz 3a
Organizatorzy: Krystyna Kołaczek,
Teresa Rokowska

Nasz
Świat
Magazyn dla uczniów
Red. nacz.: Piotr Szczepański
Redaguje zespół uczniów SP 4
Skład: Piotr Szczepański
Druk: SP 4 w Andrychowie
e-mail: sp4an@poczta.onet.pl
www.sp4an.republika.pl

KLASY CZWARTE
miejsce pierwsze
DOMINIKA TATAR IV b
AGNIESZKA POLAK IV b
miejsce drugie
ŁUKASZ MATEJKO IV b
SABINA KRÓLICKA IV c
miejsce trzecie
PAULINA BYLICA IV d
OSKAR BARGIEL IV c
Język niemiecki
18.01.05r.
Organizator: Edyta Jędras
Magdalena Olajossy V c
Szymon Matusiak kl. V c
Agata Kolber kl. V a
Szkoła Podstawowa nr 4
im. Mikołaja Kopernika
w Andrychowie
ul. Włókniarzy 10 a
telefon: 875 20 82
http://www.sp4an.republika.pl

Poziom: klasy szóste
Organizator: S. Stenger
1. Szepan Odrobina VI F
2. Mateusz Mieszczak VI H
3. Kirchner Thomas VI F

Technika i informatyka
Organizator: K.Matusiak
Poziom: klasy szóste
1. Kamil Karcz 6 h
2. Jacek Handerski 6 h
2. Piotr Kasperek 6 b

Ciąg dalszy nastąpi...
Numer 53

