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Drodzy Czytelnicy!
Trzymacie w ręku kolejnynumer szkolnej gazetki „Copernicus”.
Mamy nadzieję, że się Wam spodoba i z przyjemnością będziecie ją czytać.
Postaramy się, aby każdy znalazł tu coś dla siebie. Jeżeli chcielibyście się
z nami czymś podzielić lub podpowiedzieć o czym powinniśmy napisać,
dajcie znać – to adres redakcyjny:

copernicus.sp4@interia.pl

Czekamy
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Co się w gazecie mieści, czyli Spis treści:
1.

Kilka słów o dziennikarzach

2.

Poznajmy się

3.

Dzień Gier Planszowych

4.

Czytam, bo lubię

5.

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie
wymyśliła.

6.

Jak powstaje muzyka?

7.

Kącik muzyczny - musicale

8.

Jesienny i najpopularniejszy owoc w Polsce…

9.

Komisja Edukacji Narodowej

10. Sport
11.

10 pytań do ..... Wywiad z panem Tomaszem Suchankiem

12.

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

13.

Twórczość własna

14. Z Prawem na TY
15.

Życzenia dla nauczycieli

16.

Українськийкуточок

17.

Dyskusyjne Kluby Książki

18. Caritas zaprasza do współpracy
19. Wydarzenia z życia szkoły
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POZNAJMY SIĘ
Hej!
Mam na imię Aleksandra, do naszej szkoły uczęszczam już od ośmiu
lat. W tym roku szkolnym ją ukończę. Jestem dziennikarką, piszącą do
szkolnej gazetki „Copernicus”. Ta część „Copernicusa” została
przeznaczona na dział zatytułowany „Poznajmy się”. W tym numerze
odrobinę o mnie, w następnych, przedstawią się Wam moi koledzy
i koleżanki redakcyjni. Tak jak napisałam, jestem Ola i mam 14 lat.
Pasjonuję się jazdą na nartach, jeżdżę na nich od około 10 lat.
W wolnym czasie lubię czytać książki oraz oglądać filmy/seriale. Moje
ulubione przedmioty szkolne to: chemia oraz matematyka. Lubię pisać,
zazwyczaj opowiadania, stąd też moja obecność w szkolnym kole
dziennikarskim.
Aleksandra Żyła
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Dzień gier planszowych
W październiku, dokładnie 10 października, obchodziliśmy kolejny Dzień Gier
Planszowych. Dla przypomnienia - pierwsza edycja wydarzenia miała miejsce
10.10 2020 r. pod hasłem “Cała Polska Gra w Planszówki”.
Obecnie na rynku są tysiące gier planszowych i chyba wszyscy lubią w nie grać.
A dlaczego?
 gry planszowe zwiększają aktywność mózgu, poprawiają pamięć;
 przynoszą śmiech/ zmniejszają stres;
 uczą zdrowej rywalizacji, zwiększają kreatywność i pewność siebie;
 wzmacniają relacje, “nawiązują” nowe znajomości;
 “wyciągają” ze świata cyfrowego; uczą wyznaczania celu, cierpliwości.
Dlatego też zachęcamy Was do wspólnej zabawy. Podzielcie się z nami Waszymi
pomysłami na gry planszowe. Napiszcie, jaka gra jest dla Was najciekawsza
i dlaczego, w jakie gry najczęściej gracie i z kim?
A może zapytacie Rodziców, w jakie gry grali, gdy sami byli dziećmi i napiszecie
nam o tym?
Wasze pomysły opublikujemy w następnych numerach gazetki.
Prace przesyłajcie na adres: copernicus.sp4@interia.pl
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Czytam, bo lubię!
W tym numerze Copernicusa poznamy trójkę przyjaciół i sekrety, jakie ich otaczają.
Mówię tu o „Skrzyni Władcy Piorunów’’! Jest to książka, którą dostałam na urodziny, i którą
pokochałam! Opowiada o dwójce nastolatków – detektywów oraz ich psie Spajku.
Bohaterowiepróbują rozwiązaćśledztwo związane z porwaniem ojca chłopca. Tom, Julia i Spajk
muszą łamać szyfry, kody i rozwiązywać zagadki, by odnaleźć porywaczy. Razem z detektywami na
kółkach’’ niebędziecie się nudzić! Poznacie także jednego z wynalazców, którego życiorys może
mieć wielewspólnego ze śledztwem. Nie czekajcie, aż będzie za późno i sięgnijcie po „Skrzynię
Władcy Piorunów”, aby poznać naszych detektywów!
Zapraszam do szkolnej biblioteki 

G. Góra
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„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie
wymyśliła".
Wisława Szymborska
Czytelnicy Czwórki polecają:
Wszystkich, którzy lubią czytać, zachęcamy do śledzenia naszej oferty lekturowej, polecanej przez
uczestników Konkursu “10 książek w 10 miesięcy”.
Na początek książki, które cieszyły się największą popularnością:

“Dziennik Cwaniaczka” Kinney Jeff
Bycie nastolatkiem to prawdziwy kanał. Doskonale wie o tym Greg Heffley, rzucony
przez los do gimnazjum, gdzie chuderlawe słabeusze dzielą korytarze
z dzieciakami, które są wyższe, wredniejsze i już się golą. Zmagania ze szkolną
rzeczywistością opisuje w prowadzonym przez siebie dzienniku, w którym
pojawiają się i takie wpisy: Chciałbym ogłosić oficjalnie, że moim zdaniem
gimnazjum to najgłupszy pomysł na świecie.
Na szczęście Greg całkiem nieźle sobie radzi, nie tylko w szkole...
“Lew, czarownica i stara szafa. Opowieści z Narnii” Lewis C.S.
W marzeniach, snach i w Twojej wyobraźni kryje się klucz do nieznanego
świata. Akcja pierwszego tomu „Opowieści z Narnii” rozgrywa się w niezwykłej,
skutej lodem krainie. Czworo śmiałków wkracza do niej przez drzwi starej szafy,
aby przeciwstawić się mocy Białej Czarownicy.
Z kim będziesz się utożsamiał podczas lektury książki „Lew, czarownica i stara
szafa”? Z małą Łucją, która w starym meblu dostrzegła coś więcej niż tylko szafę
z futrami czy może z niedowierzającym jej Edmundem? Są jeszcze Piotr
i Zuzanna, którzy wspólnie wypełniają proroctwo i zasiadają na poczwórnym tronie
Narnii.
“Harry Potter i Kamień Filozoficzny” Rowling J.K.
A co, jeśli świat magii i czarów istnieje naprawdę? Jest tuż obok nas? Wkrocz wraz
z młodym czarodziejem, Harrym Potterem, do niezwykłej, alternatywnej
rzeczywistości, gdzie wszystko jest możliwe.
Książka „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” rozpoczyna cykl o młodym
czarodzieju i jego licznych przygodach. Tytułowy Harry Potter wychowywany jest
przez nieprzychylnych mu ciotkę i wuja. Jego rodzice zginęli w tajemniczych
okolicznościach, a jedyne, co mu po nich pozostało to blizna na czole w kształcie
błyskawicy.
W dniu swoich 11. urodzin bohater dowiaduje się, że istnieje świat, o którym nie
miał pojęcia.
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JAK POWSTAJE MUZYKA ?
LEKCJA 1.
Temat: Wprowadzenie - pobieranie programu.
Witamy serdecznie na pierwszej lekcji z tworzenia muzyki!Dzisiaj dowiecie się,
jak pobrać program na komputerze, a następnie, jak się nim posługiwać. To
wszystko w trzech prostych krokach:
1. Należy pobrać program o nazwie "Reaper"
a) najlepiej zrobić to z oficjalnej strony.
2. Należy „odpalić” plik o nazwie "reapersetup.exe", następnie poczekać, aż się
oprogramowanie zainstaluje.
3. Po instalacji, należy uruchomić program.Właśnie zainstalowaliście program.
Jednakże pamiętajcie o tym, że tworzenie muzyki nie będzie aż tak proste, jak
pobieranie programu. Dowiecie się tego na następnych lekcjach
w „Copernicusie”.

Krystian i Wiktor
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Kącik muzyczny - musicale
Zapewne wiele osób słyszało o musicalach. Są one według mnie niezwykle
ciekawym sposobem naukazanie fabuły przedstawienia. Tylko, co to jest musical? Już
tłumaczę!
Musical - jest to tzw. forma teatralna, łącząca
cztery charakterystyczne dla niego rzeczy: muzykę,
taniec,dialogi oraz piosenki. Według większości
historyków, pierwszym musicalem jaki powstał,
jest ,, The BlackCrook" z roku 1866. Każdy
musical
wyznacza
się
swoim
gatunkiem
muzycznym (np.: hard rock, jazz,hip-hop, rap,
itd.), jednak wszystkie łączy jedno; są to sztuki
teatralne.
Musicale mają również różne czasy trwania,
niektóre jednoaktowe, bądź nawet trzy godzinne,
paroaktowe,
np.:
francuski
musical
,,LesMisérables" (,,Nędznicy") trwa 3 godziny.
Fabuła musicalu może być całkowicie wymyślona
przezautora (np.: ,,BeetleJuice", ,,Dear Evan
Hansen"), bądź być wzorowana na prawdziwej
historii (np.:,,Hamilton" czy ,,Six") oraz wiele
innych (np.: ,,Hello, Dolly!").
Zwykła sztuka teatralna czy musical,zawsze musi mieć rymy! Bez nich według mnie nie
byłyby tym samym. Jednak musical nie musi dziaćsię na scenie, a także na planie
filmowym! (przykłady: ,,The greatest Showman", ,,LesMisérables"). Dzięki Stanom
Zjednoczonym musicale są znane na całym świecie i zachwycają wielu. Mam nadzieję, że
spodobała Wam się podróż przez historię i znaczenie musicali, które dla wielu są czymś
niezwykłym. Zachęcam do obejrzenia niektórych w Internecie oraz podzieleniem się
opinią o nich.
W następnej części ,,Copernicusa" omówimy musical ,,High School Musical"!
Z muzycznymi pozdrowieniami
- Gabrysia
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Jesienny i najpopularniejszy
owoc w Polsce…
Jabłka to owoce, które znamy i lubimy. Są najpopularniejszym owocem
w Polsce. Jabłka są uprawiane w naszym kraju od XII wieku. Można je zjadać
i przerabiać na wiele sposobów, np. suszyć, zrobić z nich dżem, kompot czy szarlotkę.
Odmian jabłek jest ponad 8000 tysięcy. Owoc ten przydał się bardzo człowiekowi,
jako tanie jedzenia albo pomoc naukowa, chodzi mi o odkrycie grawitacji przez
Izaaka Newtona.
Ciekawostką jest, że jabłka można zjadać niemal w całości wraz z gniazdem
nasiennym, zostawiając jedynie ogonek.
Istotnym jest to, że jabłka są nie tylko pyszne, ale i zdrowe. Są między innymi
źródłem polifenoli, które mają działanie przeciwutleniające, a przez to wpływające na
zmniejszenie ryzyka zachorowania na niektóre choroby przewlekłe niezakaźne.
Jabłka są również źródłem pektyn – dobroczynnego, rozpuszczalnego błonnika
pokarmowego, mającego korzystny wpływ na jelitową florę bakteryjną.
(źródło: apetytnapolskie.com)

Michał Orzechowski
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Komisja Edukacji Narodowej
W wyniku I rozbioru Polski w 1773 r. sejm zaczął reformować państwo, między
innymi system kształcenia. Do tego zadania powołano Komisję Edukacji Narodowej. Była
to jedna z pierwszych państwowych instytutów edukacji. KEN stworzyła nowy zbiór
przepisów, zreformowała uniwersytety (Reforma Akademii Krakowskiej, przeprowadzona
w latach od 1777 do 1780 roku przez H. Kołłątaja),a także sfinansowała powstanie sieci
szkół parafialnych. Zmieniono stary program nauczania na zupełnie nowy. Wprowadzono
nowe przedmioty, takie jak: fizykę, historię, geografię. Wymieniono podręczniki na
nowsze i ciekawsze. KEN współpracowała z wieloma wybitnymi przedstawicielami
polskiego oświecenia. Pierwotny skład Komisji liczył 8 osób: 4 senatorów i 4 posłów.
Pierwszym prezesem został biskup wileński Ignacy Jakub Massalski. Powstanie KEN to
jedno z największych osiągnięć kulturowych w Polsce. Obecnie w rocznicę powstania
Komisji Edukacji Narodowej obchodzimy Dzień Nauczyciela.
(źródło: Muzeum Historii Polski oraz IV Liceum ogólnokształcące w Elblągu)

R. Kristek
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SPORT
Biegi sztafetowe przełajowe - GMINA. W zawodach wzięło udział 7 szkół:
Chłopcy z naszej szkoły w przedziale klas 4-6, zajęli II miejsce. Ich drużyna składała się z 7 osób:
Dawid H., Wojciech M., Igor K., Łukasz D., Krystian G., Wojciech J., Konrad W.
Chłopcy w przedziale klas 7-8, zajęli również II miejsce. W ich drużynie natomiast było 6 osób:
Patryk K., Bartłomiej S., Marek M., Wiktor H., Fabian Ł. , Grzegorz P.
Dziewczyny z klas 4-6, zajęły I miejsce. W ich skład wchodziły:
Martyna N., Julia L., Zofia Z., Natalia W., Wiktoria M., Natalia P., Jarine M., Anastazja S.
Dziewczyny z klas 7-8 mimo determinacji i ducha walki, nie wygrały ze stresem i rywalkami.
Zajęły IV miejsce. W ich skład wchodziły:
Nikola G., Martyna A., Natalia W., Patrycja T., Wiktoria Z., Daria O., Natalia P.

Serdecznie gratulujemy!
Nikola G. i Ola Ż.
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„10 pytań do ...."
W tym numerze Copernicusa postanowiliśmy zadać dziesięć pytań panu
Tomaszowi Suchankowi – wicedyrektorowi naszej szkoły.
Zapraszamy do lektury:
1. Co najbardziej lubi Pan w byciu nauczycielem?
Bycie nauczycielem to pewna misja. Zawód ten stawia przed człowiekiem coraz to nowe
wyzwania. To codzienne spotkania, wchodzenie w relacje z uczniami, z innymi osobami.
A co najważniejsze, lubię codziennie dostawać uśmiech i dzielić się nim z innymi. Mieć
poczucie, że się kogoś się czegoś nauczyło, pomogło mu.
2. Kim Pan chciał zostać, gdy był Pan w naszym wieku?
Prawie do końca liceum nie wiedziałem kim będę. Zawsze jednak interesowała mnie
psychologia, złożoność osobowości, temperamentu człowieka.
3. Jakiej lektury Pan najbardziej nie lubił?
Każdą lekturę warto przeczytać. Najmniej jednak interesowała mnie powieść Elizy
Orzeszkowej ,,Nad Niemnem”. Jest to lektura poznawana w szkole średniej. Duża liczba
opisów przyrody jaka się w niej znajduje powoduje, że czyta się ją bardzo wolno, jak dla
mnie nużąco. Co nie znaczy, że wszyscy tak myślą. Kwestia gustu i zamiłowań.
4. Jaki był Pana ulubiony przedmiot, gdy chodził Pan do szkoły?
Najbardziej lubiłem matematykę. Wyobraźcie sobie, że uczył mnie pan Krzysztof Sobita,
z którym i Wy macie przyjemność się uczyć. Lubiłem też muzykę, którą słychać wszędzie.
Jak mawia pani Aleksandra Kowina - muzyka jest całym światem. Uważam, że bez niej
byłby on nudny i ponury.
5. Jakie są najprzyjemniejsze, a jakie najtrudniejsze momenty w pracy
wicedyrektora szkoły?
Najprzyjemniejsze momenty w byciu wicedyrektorem, to świadomość, że dobrze
zorganizowałeś pracę innym, spotkania ze społecznością szkolną oraz nagradzanie
uczniów za ich sukcesy.Najtrudniejszy moment, to częsty brak czasu, ponieważ chcę, aby
wszystko funkcjonowało bardzo dobrze w szkole. Trudne jest również dochodzenie, co
dany uczeń złego zrobił i stawianie konsekwencji, kar z tym związanych.
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6. Kto jest Pana największym autorytetem? Jakie jest Pana motto życiowe?
Moim mottem życiowym jest: ,,Dawaj siebie innym z pokorą, rozdawaj uśmiech wokoło,
a on wróci do Ciebie z podwojoną siłą.”
7. Jaka jest Pana ulubiona książka?
Nie mam jednej ulubionej. Jednakże ostatnio czytałem powieść psychologicznokryminalną Daniela Keyesa ,,Człowiek o dwudziestu czterech twarzach”. Książka
opowiada o osobowości człowieka, jej chorobie i walce
8. Jaka jest Pana ulubiona potrawa?
Jak każdy Polak, najbardziej uwielbiam, zwłaszcza w czasie wiosny, tradycyjną
potrawę: ziemniaki, kotlet schabowy oraz zasmażaną młodą kapustę.
9. Jak spędza Pan czas wolny?
Najbardziej lubię spędzać czas wolny z rodziną. Albo oglądamy filmy, albo czytamy
książki.
10. Jakie jest Pana największe marzenie?
Moim marzeniem jest pojechać kiedyś do Ziemi Świętej.
Serdecznie dziękujemy za odpowiedzi,
poświęcony nam czas.
Życzymy wszystkiego, co najlepsze i przede
wszystkim – spełnienia marzenia.
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Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie
27-30/10/2022
Większość z Was zapewne wie, że w tym roku mamy kolejne Międzynarodowe Targi
Książki w Krakowie. Jest to już 25. odsłona! Według strony internetowej – tegoroczne
Targi Książki będą inspirowane polskim romantyzmem!
Jest

tak,

ponieważ

w

tym

roku

przypada

200.

rocznica

wydania

,,Ballad

i romansów" AdamaMickiewicza. "Miłość, wolność, młodość, bunt przeciwko kanonom
i konwencjom, rozkwit indywidualizmu, uznanie wyższości ducha nad materią,
tajemniczość, fantastyka, wyobraźnia,pojmowanie natury jako żyjącej i czującej całości,
nawiązania do ludowości – to romantyczne ideały,którym jesteśmy wierni nawet 200 lat
później" - cytat ze strony internetowej Targów Książki.
Coś więcej o Targach:
"Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie – to cykliczna, dedykowana branży
wydawniczo-księgarskiejimpreza, organizowana od 1997 r. w Krakowie przez Targi
w Krakowie Sp. z o.o. Wydarzenie, wpisującsię w program promocji czytelnictwa, jest
otwarte dla szerokiej publiczności. Do grona wystawcównależą: polskie i zagraniczne
wydawnictwa, hurtownie książek, księgarnie, instytucje kultury,stowarzyszenia związane
z rynkiem książki w Polsce, dystrybutorzy mediów elektronicznych, drukarnie oraz
producenci papieru" - cytat ze strony internetowej Targów Książki.
W roku 2013 Kraków został uhonorowany zaszczytnym tytułem Miasta Literatury
UNESCO, co za tym idzie; został siódmym miastem na świecie oraz drugim
nieanglojęzycznym. Wszystko dzięki Targom!
Pamiętajcie, Targi Książki w Krakowie są świetnym miejscem na znalezienie
ciekawej książki dla siebie oraz poznanie wielu niezwykłych ludzi!
Między innymi przedstawiciele szkolnego Koła Dziennikarskiego, będą tam 28
października.
Gabrysia G.
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TWÓRCZOŚĆ WŁASNA

Jeszcze troszkę o wakacjach…
Wakacje trwały w najlepsze. Był ciepły, słoneczny, sierpniowy dzień. Kiedy wstałem, usłyszałem
głos mamy:
 Wiktorze, dzisiaj jedziemy do Warszawy. Cieszysz się?
 Tak - odpowiedziałem.
Bardzo się cieszyłem, że mogę wyrwać się z domu i pozwiedzać stolicę Polski. Jeszcze nigdy nie
byłem w Warszawie, więc wiedziałem, że to będzie świetna przygoda.
Jechaliśmy dosyć długo, aż w końcu dotarliśmy do celu. Wynajęliśmy pokój w hotelu, zjedliśmy
kolację i poszliśmy spać. Na zwiedzanie, po podróży, nie mieliśmy już siły.
Następnego ranka, po szybkim śniadaniu byliśmy gotowi do zwiedzania. Najpierw obejrzeliśmy
Pałac Kultury i Nauki, gdzie windą wjechaliśmy na trzydzieste piętro i podziwialiśmy panoramę
miasta. Kolejnym punktem naszej wycieczki było odwiedzenie Ogrodu Saskiego i Grobu
Nieznanego Żołnierza. Byłem pod wrażeniem, kiedy zobaczyłem dwóch żołnierzy, którzy pełnili
wartę i pomimo upału i ludzi ich obserwujących, musieli zachować poważne miny. Po południu
zgłodnieliśmy, dlatego też udaliśmy się do hinduskiej restauracji. Próbowaliśmy różnych potraw,
m.in. placek chlebowy z czosnkiem, mango lassi i specjalnej zupy pomidorowej.
 Smakuje ci? - zapytałem mamy.
 Tak, w życiu nie jadłam takiego pysznego jedzenia. - odpowiedziała.
Wreszcie najedzeni ruszyliśmy w stronę Pałacu Prezydenckiego. Trzeba przyznać, że to dość
okazały budynek Pary Prezydenckiej.
Pod wieczór, bardzo zmęczeni i zadowoleni, wróciliśmy do hotelu. Następne dni również
wykorzystaliśmy na zwiedzanie, ale o tym, co widziałem, kiedyś opowiem…..
Uważam, że ten pobyt w Warszawie był pełen wrażeń. Stolica naszego kraju jest piękna i cieszę
się, że przez kilka dni mogłem ją podziwiać.
(opowiadanie
Wiktora z kl. 7)
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Z prawem na
„TY”
W tym numerze „Copernicusa” zapraszamy do zapoznania się z nowym działem. Mamy nadzieję,
że wielu z Was zaczerpnie z niego odpowiedzi na nurtujące pytania.
„Z prawem na TY”, to cykl trzech pytań do służb mundurowych. Zachęcamy do współpracy, być
może macie jakieś dylematy, problemy, pytania właśnie, na które chcielibyście poznać
odpowiedzi.

Zaczynamy od Straży Miejskiej.
Kilka pytań do pana Krzysztofa Tokarza –
Komendanta Straży Miejskiej w Andrychowie.
1. Na czym polega Pańska praca?
Komendant Straży Miejskiej jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Straży Miejskiej.
Do podstawowych zadań Komendanta należy w szczególności:
a) kierowanie i nadzór nad całokształtem działalności Straży,
b) wydawanie pism okólnych regulujących zasady, formy i porządek prawny obowiązujący
w Straży,
c) określanie szczegółowych zakresów czynności i zadań dla
na poszczególnych stanowiskach oraz sposób ich wykonywania.

swoich

podwładnych

2. Czy Strażnik Miejski może działać poza terenem swojej gminy?
Z założenia ustawowego Strażnik Miejski podejmuje działania służbowe tylko w obrębie Gminy,
w której jest zatrudniony, jednak ustawodawca dopuszcza sytuację, gdy sąsiadujące ze sobą
gminy w ramach jednego województwa, podpiszą porozumienie o utworzeniu wspólnej Straży
Miejskiej, obejmującej terenem swojego działania obie gminy.
3. Jakie konsekwencje można ponieść za używanie wulgaryzmów w miejscu publicznym?
Używanie słów wulgarnych w miejscu publicznym stanowi naruszenie art. 141 Kodeksu wykroczeń
i za ten czyn grozi kara w postępowaniu mandatowym od 50 – 100 zł. Natomiast w postępowaniu
sądowym, grozi kara ograniczenia wolności lub grzywny do 1500 zł.
Karol Ż. I Radosław K.
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ŻYCZENIA DLA NASZYCH NAUCZYCIELI
Dla Pani Markowskiej, najlepszej kawy z starbucks'a.
Dla Pani Sordyl, żeby zawsze pamiętała, aby wlewać kwas do wody.
Dla Pani Paczyńskiej, żeby wszyscy uczniowie zwracali się poprawnie: "Proszę
Pani".
Dla Księdza, żeby "psycha mu nie siadła".
Dla Pana Małysy, aby pamiętał wszystkie daty.
Dla Pani Kukuły, aby zawsze pamiętała o bezpieczeństwie w szkole
i poza nią.
Pani Małysie, żeby pamiętała wzór na deltę.
Panu Tomiczkowi, aby zawsze był taki
wyluzowany.

Pani Gieruszczak, aby uczniowie wiedzieli, kiedy mówić: "GutenMorgen",
a kiedy "Guten Tag".

Dla Pana Sali, jak już będzie na emeryturze, to może poprosić o gwarancję.
A tak na poważnie - życzymy naszym Nauczycielom wszystkiego dobrego!!!
Abyście się na nas nie denerwowali, czerpali z nauczania ogromną satysfakcję, aby
uczniowie zawsze o Was pamiętali! My prosimy, byście i Wy o nas pamiętali. Mamy
nadzieję, że w przyszłości spotkamy się na ulicy i powspominamy dawne czasy, jak
to kiedyś chodziliśmy do podstawówki…
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Uczniowie klas 7a oraz 7b z wychowawcami przygotowali dla nas
projekt z okazji święta Edukacji Narodowej.
Każda z klas mogła przygotować kartkę z życzeniami dla nauczycieli.
Zobaczcie efekty niektórych dzieł:
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Український куточок
(Ukraińskij kutochok)

Війна в Україні
Російсько-українська війна, pосійська збройна агресія проти України, війна за
незалежність України, війна за суверенітет України — пряме й опосередковане
застосування збройної сили російською федерацією проти суверенітету і
територіальної цілісності України.
Відкритими складовими російської збройної агресії проти України, що розпочалася в
2014 році, є:

російське збройне вторгнення в Крим у лютому-березні 2014 року (з
подальшим початком тимчасової окупації півострова росією 20 лютого 2014 р.).

війна на сході України (на Донбасі) з квітня 2014 року, яка розпочалася зі
створення під прикриттям «народних» виступів спецслужбами рф терористичних так
званих Донецької і Луганської «народних республік» та до початку
широкомасштабного вторгнення.

Широкомасштабне вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року, яке
розпочалося після тривалого військового нарощування та визнання росією своїх
маріонеткових утворень ДНР та ЛНР як незалежних держав.
27 січня 2015 року Верховна Рада України визнала російську федерацію агресором.
22 травня 2022 року Верховна Рада України визнала російську федерацію державоютерористом із тоталітарним неонацистським режимом та заборонила його пропаганду,
а також пропаганду актуагресії росії проти України.
Станом на січень 2021 року, за даними ООН, загальна кількість людських втрат у
війні становить 13100—13300 осіб. До цього числа входять 3375 загиблих цивільних
осіб, приблизно 4150 загиблих українських військових, а також приблизно 5700
загиблих проросійських бойовиків. Майже 1,8 млн осіб стали вимушеними
переселенцями.
На 2021 рік під російською окупацією перебувало 43300 кв. км, або 7 % української
території. Після початку російського вторгнення 2022 року ця площа зросла у 2,9 рази.
Окупованими є Автономна Республіка Крим, частини Донецької, Луганської,
Харківської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської областей та місто Севастополь.
Yaroslav S.
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Dyskusyjne Kluby Książki
już się spotykają
Dyskusyjne Kluby Książki, to grupy czytelnicze, skupiające ludzi w różnym wieku,
którzy lubią czytać i spotykają się, aby porozmawiać o książkach.
W Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika
od września działa Dyskusyjny Klub Książki przy MBP w Andrychowie.
W skład Klubu wchodzą trzy grupy:

Klasa 1A, 1B, 1C
Spotkania odbywają się w ostatni piątek miesiąca.
We wrześniu i październiku rozmawialiśmy
o książkach:

Dzielność „Dofinansowano ze środków Instytutu Książki pochodzących z dotacji celowej Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego”
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Caritas zaprasza do współpracy
Drodzy Uczniowie i Nauczyciele!

ZBIERAJ NAKLEJKI NA BYSTRZAKA DLA NASZEGO DZIECIAKA
W ramach akcji charytatywnych Szkolnego Koła Caritas serdecznie
zapraszamy Was do zbierania naklejek na maskotki - Gang Bystrzaków,
które można otrzymać w Biedronce za zrobione zakupy. Oczywiście prośbę
kierujemy do tych, którzy się w niej zaopatrują i nie zbierają naklejek dla
siebie lub swoich bliskich. Wspólnymi siłami uzbieramy odpowiednią ich
ilość na PLUSZAKI, które następnie przekażemy małym podopiecznym
Hospicjum Domowego w Andrychowie.

Miejsce zbiórki naklejek: zaplecze 8A lub w szatni.
Termin: do 10.11.2022
Razem możemy więcej!
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Wydarzenia z życia szkoły…
 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023!
Kochani Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4:
Na rozpoczęcie roku szkolnego
Życzymy Wam wszystkiego najlepszego.
Szybkich pobudek z rana,
Niech wasza buzia będzie roześmiana
Niech miło płyną dni pracowite
Nad książką, tabletem i zeszytem
Zapamiętajcie wszystkie szkolne doświadczenia,
to będą kiedyś piękne wspomnienia!
DYREKCJA I NAUCZYCIELE SP4

 Rada Samorządu Uczniowskiego 2022/2023:
W tegorocznych wyborach na przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego
zwyciężył Radosław Oleksy kl. 7e, zastępcami zostali: Kinga Małysiak kl. 7c i Krystian
Migdałek kl. 7h.
Gratulujemy i życzymy sukcesów
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 Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych
Jak dbać o zdrowie własne i najbliższych oraz co robić by zapobiegać chorobom
zakaźnym? – m.in. na te pytania szukali odpowiedzi uczniowie podczas
„Tygodnia profilaktyki chorób zakaźnych”.

 Klub Poszukiwaczy Odpowiedzi – szkolny notesik; wizyta
w Państwowej Straży Pożarnej
Rok szkolny w pełni, więc i klubowicze zwarci i gotowi do nauki poprzez zabawę! Pierwsze
spotkanie w roku szkolnym 2022/2023 obfitowało między innymi w przypomnienie zasad
BHP czy poznanie się z nowymi uczestnikami szkolnego Klubu Poszukiwaczy Odpowiedzi.
Opiekunki KPO – p. Bożena Błasiak, p. Anna Małysa oraz p. Marta Paczyńska, zapoznały
uczniów z ogólną tematyką tegorocznych zajęć. Następnie gość – pani Sylwia Błasiak,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie, poprowadziła warsztaty
rękodzieła. Klubowicze odpowiadali na pytanie czy są w stanie samodzielnie wykonać
szkolny notesiki z materiałów ekologicznych i tkanin, stanowiących na przykład odpad
przy szyciu konkretnych odzieży. Działali zgodnie z zasadą: nie wyrzucaj – wykorzystaj.
Drugie spotkanie odbyło się 30 września 2022 r. Uczestnicy Klubu Poszukiwaczy
Odpowiedzi wraz z opiekunkami, udali się w odwiedziny do Jednostki RatowniczoGaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Andrychowie. Panowie strażacy, mimo swoich
codziennych obowiązków, znaleźli czas dla uczniów naszej szkoły. Zapoznali klubowiczów
z tajnikami trudnej i bardzo odpowiedzialnej pracy strażaka, przekazali wiedzę na temat
bezpiecznych
zachowań,
udzielili
wskazówek
na
temat
bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, przedstawili podstawowe zasady postępowania w przypadku
wypadku lub pożaru w szkole czy w domu.
STRONA 25

IX- X / 2022 Nr 6

COPERNICUS

 Dumni z Powstańców!

Już po raz szósty uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem p. Moniki Dudki i p. Marty Paczyńskiej, wzięli udział
w ogólnopolskim projekcie „BohaterON – włącz historię”.

 Podziękowania od „Fundacji dla Rodaka”
Po raz trzeci nasza Szkoła otrzymała podziękowania od „Fundacji dla Rodaka”
za włączenie się w inicjatywy na rzecz pomocy Polakom mieszkającym poza granicami
kraju. Głównym celem działającej od 2017 roku Fundacji dla Rodaka jest organizowanie
pomocy oraz przygotowanie warunków do powrotu Polaków z Kazachstanu do Ojczyzny.

 Smacznie, zdrowo, kolorowo
Uczniowie klas 3 zachęcają koleżanki i kolegów do jedzenia wartościowych produktów!
W tych klasach na stołach zagościły pomidory, ogórki, szczypiorek, sałata, marchew,
pietruszka, seler, papryka, wędlina oraz pszenne i wieloziarniste pieczywo.
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Jedzmy zdrowo i kolorowo!

 Plener malarski w Mieście Aniołów
6 i 7 października 27 uczniów Czwórki wzięło udział w plenerze malarskim. Co roku
uzdolniona młodzież naszej szkoły uczestniczy w tym artystycznym przedsięwzięciu.
Tym razem celem wyprawy była Lanckorona - niewielka, malownicza miejscowość,
położona pośród falującego Beskidu Makowskiego, nad rzeką Skawinką.

 Dzień Edukacji Narodowej
„Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze

wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości.” (A. Einstein)
14 października 2022r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej.
Uczniowie uczestniczyli w uroczystym apelu, realizowali projekt edukacyjny związany
z rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz wykonywali kartki z
życzeniami dla swoich nauczycieli.
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 Pasowanie klas I
W dniu 13 października 2022 r. odbyła się uroczystość Pasowania Pierwszoklasistów.
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