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4NEWS przygotowuje zespół uczniowski pod redakcją  Doroty Machno 



 
 

Z życia szkoły 

Sprawozdanie z Międzynarodowych 

Targów Książki w Krakowie. 

27. października 2017r. uczniowie         

i uczennice Szkoły Podstawowej 

z oddziałami integracyjnymi nr 4          

w Wieliczce wzięli udział w 21. 

Międzynarodowych Targach Książki w 

Krakowie, które trwały od 26 do 29 

października 2017 r. W tym roku 

można było kupić na nich również 

komiksy! 

Na targi pojechało całe kółko 

dziennikarskie i polonistyczne. 

Naszymi opiekunkami były: Pani 

Dorota Machno oraz Pani Alicja 

Pankiewicz. W dniu wyjazdu o 7.45 

wszyscy mieliśmy się spotkać przed 

szkołą. Następnie, razem z paniami 

poszliśmy na stację kolejową.  

Wsiedliśmy do pociągu, który  zawiózł 

nas na Dworzec Główny       w Krakowie. 

Stamtąd pojechaliśmy tramwajem 

na przystanek, z którego doszliśmy 

pod budynek EXPO - tam odbywały się 

21. Międzynarodowe Targi Książki. 

Cudem udało nam się wejść do środka 

bez kolejki. Oddaliśmy kurtki do 

szatni, po czym Pani Machno 

poinformowała nas, że mamy dwie 

godziny na zakup książek lub 

komiksów. Przestrzeń targów 

podzielona była na salę „Wisła”,            

w której można było kupić książki dla 

dorosłych i młodzieży oraz salę 

„Dunaj”, w której były sprzedawane 

książki dla dzieci, przyrodnicze oraz 

gry. W obu halach można było również 

uczestniczyć m. in.w warsztatach, 

spotkaniach z autorami, konkursach, 

wystawach  oraz 

innych atrakcjach 

dla miłośników 

książek.   

Poszedłem 

z kolegami do sali „Wisła”, ponieważ 

właśnie w tej sali znajdowały się 

komiksy, które bardzo chciałem kupić. 

W drugiej sali „Dunaj” można było 

spotkać, zrobić zdjęcie albo nawet 

dostać autograf od Wojciecha 

Cejrowskiego. Bardzo chciałem dostać 

autograf i zrobić zdjęcie                          

z Wojciechem Cejrowskim, ale kiedy 

zobaczyłem bardzo dużą kolejkę, 

stwierdziłem jednak, że wykorzystam 

ten czas na oglądanie stoisk                     

z książkami. Ostatecznie, kupiłem 

komiks „Deadpoola” oraz książkę pt. 

„Magnus Chase i bogowie Asgardu. 

Młot Thora”. Na targach można się 

było również posilić – zjedliśmy               

z kolegami frytki. Do szkoły 

wróciliśmy autobusem. 

Według mnie, tegoroczne Targi 

Książki były jeszcze lepsze niż te 

w ubiegłym roku, ponieważ można było 

kupić komiksy, których już nie ma 

w obiegu.  

Mam nadzieję, że również          

w następnym roku również będziemy 

mieli możliwość uczestniczenia w tym 

niezwykłym wydarzeniu. 

                                                                                      

Szymon Korbus kl. 7 a  

 

 

 



 
 

Z życia szkoły  

 

           

                                                                                      

Obchody  Dnia Papieskiego   

 

Dnia 27 października 2017 roku             

w naszej szkole odbył się XVII Dzień 

Papieski, którego organizatorami byli 

Ksiądz Zygmunt Jamróz i Ksiądz 

Marian Giza wraz z uczniami klas 

piątych i dziećmi z parafialnego 

chóru. W uroczystym apelu 

uczestniczyli uczniowie klas IV – VII 

wraz z nauczycielami. 

    Hasłem tegorocznego Dnia 

Papieskiego  były słowa „Idźmy 

naprzód z nadzieją „ Do tych słów 

nawiązywała inscenizacja, w której     

w sposób symboliczny jako małe 

światełka zostały przedstawione trzy  

cnoty: Wiara, Nadzieja i Miłość            

a także wartość jaką jest pokój. 

Dzieci trzymały zapalone świece, 

które gasły gdy ktoś popełniał grzech 

przeciwko jednej z cnót. Udało się 

ocalić jedynie nadzieję, która 

rozkwitła i rozpaliła na nowo: Wiarę, 

Miłość i Pokój.  

    Uroczysty apel zakończyła 

Pani Dyrektor Agnieszka Myślak, 

która podziękowała organizatorom              

i pogratulowała wspaniałego występu 

wszystkim organizatorom oraz  

uczestnikom. 

Franciszek Cekiera kl. 5d    
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Integrujmy się! 

Uczeń chory na cukrzycę – wyzwaniem dla integracji 
 

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do 

człowieka” 

        Jan Paweł II

       Cukrzyca u dzieci. Jak ją oswoić? 

14 listopada, w rocznicę urodzin 

odkrywcy insuliny, Fredericka 

Bantinga, będziemy obchodzić 

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą.       

Z tego powodu, a także dlatego, że 

cukrzyca jest jedną z najczęściej 

występujących chorób przewlekłych 

wśród dzieci, przybliżymy 

podstawowe informacje na jej temat. 

Polskie, szkolne doświadczenia                   

w nauczaniu integracyjnym pokazują, 

że dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, w tym z chorobami 

przewlekłymi, mogą uczyć się, bawić    

i rozwijać na miarę swoich możliwości, 

wspólnie ze swoimi rówieśnikami. Aby 

było to możliwe musimy pokonać 

naturalny strach przed chorobą, 

poznać jej istotę i zasady leczenia. 

Cukrzyca jest to choroba 

przemiany materii, charakteryzująca 

się podwyższonym stężeniem cukru 

(glukozy) we krwi. Wśród dzieci 

młodzieży w Polsce dominuje cukrzyca 

typu 1, w której dochodzi do 

zniszczenia komórek produkujących 

insulinę w trzustce. Insulina jest 

jedynym hormonem powodującym 

obniżenie poziomu glukozy we krwi.    

U osoby chorej na cukrzycę typu 1,     

z powodu braku lub znacznego 

niedoboru insuliny, poziom glukozy we 

krwi systematycznie się podwyższa. 

Jest to przyczyną przecukrzenia, 

czyli hiperglikemii. Cukrzyca nie jest 

chorobą zakaźną! 

 Najczęstsze objawy stwierdzane 

          przy rozpoznaniu cukrzycy typu 1 to: 

 Wzmożone pragnienie 

 Częste oddawanie moczu 

 Chudnięcie 

Leczenie tej choroby składa się     

z trzech zasadniczych elementów: 

 Podawania podskórnie insuliny, 

za pomocą pena lub osobistej 

pompy insulinowej. 

Zasadniczym działaniem przy 

podawaniu insuliny jest 

kontrola stężenia cukru we 

krwi. Służą do tego specjalne 

urządzenia nazywane 

glukometrami. 

 Zdrowego odżywiania opartego 

na obliczaniu kaloryczności 

posiłków oraz zawartych             

w nich węglowodanów. 

 Właściwie zaplanowanego             

oraz realizowanego wysiłku 

fizycznego. 

Bardzo ważna dla nas nauczycieli jest 

znajomość ostrych powikłań cukrzycy. 

Może wystąpić hipoglikemia 

(niedocukrzenie) lub hiperglikemia 

(przecukrzenie). Są to niebezpieczne 

sytuacje, jednocześnie wymagające 

natychmiastowego działania. 



 
 

Ze względów bezpieczeństwa 

najważniejsze zarówno dla dziecka, 

jak i dla jego opiekunów jest 

odpowiednio wczesne rozpoznanie 

objawów hipoglikemii i właściwe 

zareagowanie na nie, po to, aby nie 

dopuścić do pogłębienia się  

niedocukrzenia. 

Objawy charakterystyczne dla 

hipoglikemii: 

• osłabienie, 

• zmęczenie, 

• problemy z koncentracją, 

• nadpobudliwość, 

• nietypowe dla dziecka zachowanie, 

• nagła zmiana nastroju, 

• uczeń staje się niegrzeczny,            

a nawet agresywny, 

• nielogiczne odpowiedzi na zadawane 

pytania, 

• uczucie silnego głodu, 

• bladość skóry, 

• nadmierne pocenie się, 

• drżenie rąk, 

• bóle głowy, 

• bóle brzucha, 

• zmiana charakteru pisma, 

• ziewanie, 

• senność, 

• utrata przytomności, 

• drgawki. 

Co robić w czasie hipoglikemii? Jeśli 

dziecko jest przytomne podajemy 

tabletkę glukozy lub 2 łyżeczki cukru 

rozpuszczone            w połowie szklanki 

wody. Jeśli dziecko straciło 

przytomność należy podać zastrzyk    

z glukagonem a następnie wezwać 

pogotowie ratunkowe i zawiadomić 

rodziców dziecka.Dziecko z cukrzycą 

może poczuć się  w szkole źle również 

w trakcie hiperglikemii (wysoki 

poziom glukozy we krwi). Wysoki 

poziom glukozy we krwi utrzymujący 

się przez dłuższy czas doprowadza 

do pogorszenia się samopoczucia 

ucznia. Dziecko może odczuwać               

i zgłaszać: 

• wzmożone pragnienie oraz potrzebę 

częstego oddawania moczu, 

• rozdrażnienie, 

• osłabienie, 

• złe samopoczucie. 

Jeśli do wyżej wymienionych objawów 

dołączą: bóle głowy, bóle brzucha 

nudności i wymioty, należy 

niezwłocznie skontaktować się               

z rodzicami. Jeśli poziom glukozy 

wynosi > 250 mg% uczeń powinien 

dostać dodatkową dawkę insuliny, tak 

zwaną dawkę korekcyjną, w celu 

obniżenia zbyt wysokiego poziomu 

glukozy. 

 Zdając sobie sprawę z faktu, iż 

wiedza na temat cukrzycy często jest 

niewystarczająca,wszyscy pracownicy 

naszej szkoły wzięli udział w szkoleniu 

„Dziecko z cukrzycą w placówce 

oświatowej”. Szkolenie to 

przeprowadziła dla nas Specjalistka 

Pielęgniarstwa Diabetologicznego         

i Edukator w Cukrzycy. Dodatkowo 

czterech nauczycieli naszej szkoły 

odbyło pogłębione szkolenie na temat 

cukrzycy oraz obsługi pompy 

insulinowej w Instytucie Pediatrii       

w Krakowie. 

Działania te przyczyniają się do 

lepszego zrozumienia przez nas 

nauczycieli specyficznych potrzeb         

i problemów ucznia z tą nieuleczalną 

chorobą, tak abyśmy bez lęku i obaw 

wspierali go w codziennym 

funkcjonowaniu w szkole. 

 

Elżbieta Czechowska 
 



 
 

 

                                     
 

Recenzja filmu Mały Książę zredagowana 

przez Emilię Pieknik z kl. 7a 

Film 

animowany 

pod 

tytułem „Mały Książę” został 

wyreżyserowany przez Stanley 

Donen w 2015 roku, na podstawie 

książki o tym samym tytule napisanej 

przez Antoine’a de Sainta-

Exupery`ego.  Zdjęciami zajął się 

Christopher Chtallis, muzyką 

Frederick Loewe, zaś scenariuszem i 

tekstem piosenek Alan Jay Lerner.  

Jedni z głównych bohaterów 

animacji to pilot (Władzimierz 

Press), Mały Książę (Bernard 

Lewandowski), Dziewczynka 

(Aleksandra Kowalicka), Róża (Anna 

Cieślak), Lis (Antoni Pawlicki), wąż 

(Robert Więckiewicz), matka 

(Małgorzata Kożuchowska). 

Oczywiście w dziele Stanley Donen 

wystąpiło wiele innych różnorodnych 

i barwnych postaci, występujących 

również    w książce. 

Początki filmu przedstawiają 

życie matki i dziewczynki, ich 

sąsiadem jest pilot. Dziewczynka 

szybko zaprzyjaźnia się ze starszym 

człowiekiem, który opowiada jej o 

Małym Księciu, swoim  

 

przyjacielu, spotkanym na Saharze. 

Pilot bajał jak to mały człowieczek 

podróżował po różnych planetach, 

spotykał różnych ludzi i uczył się 

życia dorosłych. W jednej chwili 

dziewczynka, wychowywana na 

obowiązkową i rutynową zaczyna 

”smakować” prawdziwego, czyli 

beztroskiego, pełnego śmiechu 

dzieciństwa. Grafika filmu jest 

jedyna w swoim rodzaju, zaś muzyka 

pomaga w odbiorze. Wyżej 

wymienieni polscy aktorzy świetnie 

wykonali dubbing, każdy z nich 

idealnie wcielił się  w przydzieloną 

postać. Animacja różni się od 

książki, dodane są zupełnie inne 

wątki, co niestety przeze mnie 

potraktowane jest jako minus. 

Należy jednak wspomnieć, iż reżyser 

nie porzucił fabuły utworu 

literackiego, tylko ją nieco 

wzbogacił. Film posiada zarówno 

plusy, jak i minusy, aczkolwiek 

przypadł mi do gustu. Przyjemnie się 

go ogląda, ma głębokie przesłanie  

tak jak książka, więc jak najbardziej 

polecam obejrzenie! 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

Recenzja książki Silver. Druga księga 

snów 

 

 

 

 

 

"Silver. Druga księga snów" to kolejna 

część niezwykłej trylogii napisanej 

przez niemiecką pisarkę Kerstin Gier. 

Znane tytuły jej autorstwa to również 

"Czerwień Rubinu", "Błękit Szafiru"          

i "Zieleń Szmaragdu" z Trylogii czasu, 

dzięki której twórczyni odniosła wielki 

sukces w swoim zawodzie. Książka 

„Silver” w dużej mierze skupia się na 

motywach fantastycznych. W końcu 

głównym tematem jest sfera snów. 

Autorka w tej części poświęca jednak 

również dużą uwagę problemom 

dzisiejszej młodzieży. Motyw miłości        

i zaufania, a także pierwszych 

rozczarowań będzie w tej części 

wyjątkowo widoczny. 

 Główną postacią powieści jest 

szesnastoletnia Olivia Silver – 

bohaterka z ogromnym dystansem do 

otoczenia oraz poczuciem humoru. Jest 

mistrzynią sarkazmu i ironii. 

Zdecydowanie różni się od wielu 

dziewczyn w jej wieku. Trenuje karate 

oraz od jakiegoś czasu interesuje się 

snami. Nie przykłada przesadniej wagi do 

wyglądu. Zawsze jest sobą. Po raz 

kolejny mamy przyjemność zagłębić się 

w jej życie – pełne zagadek i tajemnic. 

W poprzedniej części wraz ze swoją 

młodszą siostrą Mią musiała po raz 

szósty przeprowadzić się w zupełnie inny 

zakątek świata. Tym razem padło na 

Londyn w Wielkiej Brytanii. Wówczas 

życie dziewczyny odwróciło się do góry 

nogami. Na szczęście po burzliwych 

wydarzeniach zeszłego roku we Frognal 

Academy, dziewczyna w końcu odnalazła 

chwilę spokoju. Anabel przeniesiona do 

szpitala w Surrey nie powinna już 

stanowić dla niej zagrożenia. Pakt z 

demonem natomiast przynajmniej na 

chwilę popadł w zapomnienie, a Liv, która 

od początku nie chciała wierzyć w te 

nadprzyrodzone bzdury znajdzie czas 

dla bardziej osobistych spraw 

związanych z rodziną, czy też z Henrym 

Harperem – starszym od niej 

chłopakiem. Para nastolatków jest ze 

sobą bardzo szczęśliwa. Bystry                    

i przystojny chłopak uskrzydla 

bohaterkę, jest dla niej ogromnym 

wsparciem. Spędza z nią wiele czasu. 

Odwiedza ją również w snach, gdzie 

wspólnie zdobywają nowe umiejętności. 

Jak później się okaże, bardzo 

przydatne… 

 Zmiana rodziny wiązała się dla 



 
 

bohaterki niestety z wieloma 

nieprzyjemnościami. Liv musiała poznać 

między innymi Bochrę (panią Spencer), 

która od razu stała się dla niej oraz Mii 

wrogiem numer jeden. Starsza kobieta 

nie przepadała za nianią dziewczyn, 

Lottie. Nie mogła znieść faktu, że jej 

drugi syn zaczął się nią interesować. 

Główna bohaterka jak zwykle weźmie 

sprawę w swoje ręce i stanie w obronie 

bliskich. Wraz z pomocą siostry dopuści 

się nietypowej zbrodni, po której cała 

okolica popadnie w żałobę. Prawdziwe 

kłopoty dopiero zmartwią dziewczynę 

później. W końcu sielanka nie może 

trwać wiecznie. Otóż na korytarzu za 

drzwiami z klamką w kształcie 

jaszczurki, nagle zacznie pojawiać się 

coś mrocznego i niepokojącego, przed 

czym bohaterka będzie musiała nauczyć 

się bronić. Sfera snów po raz kolejny 

przestanie być w zupełności przyjazna,  

a Liv znowu będzie miała wiele na głowie. 

Do tego jej chłopak Henry zacznie się 

dziwnie zachowywać, zupełnie tak, jakby 

coś przed nią ukrywał. Ich związek będą 

czekać chwile zwątpienia. Dziewczyna 

zaś przekona się na własnej skórze, że 

grzebiąc w snach innych, można 

dowiedzieć się wielu rzeczy, również 

tych nieprzyjemnych. Kolejnym 

problemem okaże się blog plotkarski 

pisany przez Secrecy. W tym roku 

szkolnym wyjątkowo zainteresuje się 

życiem Liv Silver i jej nową rodziną. 

Niestety anonimowa blogerka pisze           

o bohaterce zbyt prywatne rzeczy,           

o których nie mogła wiedzieć. Oczywiście 

Mia w roli młodego Sherlock'a Holmesa 

dalej będzie starała się dowiedzieć, kim 

tak naprawdę jest tajemnicza Secrecy. 

Niestety gdyby tego było mało, z siostrą 

Liv będzie dziać się coś naprawdę 

niepokojącego. Trzynastoletnia Mia 

nagle zacznie lunatykować. Nie wiadomo, 

czy jest to spowodowane zmianą 

otoczenia, jednak kiedy zachowanie Mii 

stanie się coraz bardziej przerażające, 

Olivia przekona się, że jest za to 

odpowiedzialna jakaś większa siła. 

Bohaterka w tej sytuacji może niestety 

polegać tylko na sobie. Zrobi jednak 

wszystko, aby obronić niewinną siostrę 

przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. 

 ''Druga księga snów'' bogata jest 

w wiele momentów trzymających              

w napięciu. Osobiście, kończąc lekturę 

tej powieści, nie mogłam wyjść z 

podziwu. Serdecznie polecam ją 

miłośnikom literatury fantastycznej, 

lecz nie tylko. Znajdują się tutaj również 

elementy paranormalne. Ponadto książka 

przepełniona jest humorem                           

i powalającymi z nóg tekstami głównej 

bohaterki. Myślę, że jest to idealna 

lektura dla młodzieży - wciąga, bawi          

i zarazem uczy dojrzałości. 
 

 

 

Patrycja Cieśla kl. 7a 



 
 

 

Obchody Dnia Niepodległości  

11 listopada  
Dnia 10 listopada bieżącego roku               

w naszej szkole odbyła się uroczysta 

akademia z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości. Wszyscy uczniowie            

i nauczyciele wraz z Dyrekcją zebrali się 

w sali gimnatycznej o godzinie 10:45. 

 

 
        

 Przedstawienie, czyli część artystyczną 

akademii z tej okazji przygotowały 

głównie klasy 5 b i moja klasa, czyli 5 d 

pod okiem swoich wychowawców. 

Uczniowie tych klas mówili wiersze            

i śpiewali pieśni o treści patriotycznej. 

Na przedstawienie przyszły kolejno:  

klasy od I do III i na końcu klasy IV-

VII. Najpierw pani Dyrektor przywitała  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
wszystkich i wygłosiła okolicznościowe 

przemówienie. Następnie uczniowie 

powyższych klas 5-tych wykonali swój  

występ.  

 
Na początku odśpiewaliśmy Mazurka 

Dąbrowskiego, a potem recytowaliśmy 

wiersze. Występujący opowiedzieli           

o czasach zaborów i prześladowań 

Polaków. Odegrane zostały dwie scenki: 

pierwsza przedstawiała rozdawanie 

gazet w czasie pierwszej wojny 

światowej a druga wywiad dziennikarza z 

pielęgniarką, pracującą na frontach.  

W pierwszej scence sprzedawca gazet 



 
 

roznosił zakazane pisma z informacjami 

o powstaniu i powstańcach.  

 

 
 

W wywiadzie sanitariuszka opowiadała     

o pomocy jaką niosła w czasie wojny 

rannym ludziom. Swoją pracę traktowała 

jako służbę drugiemu człowiekowi. 

Wywiad ten przygotowały dwie osoby       

z klas siódmych: Kamila Kochanowska 

oraz Szymon Łączek.  Pomiędzy 

scenkami i wierszami śpiewaliśmy różne 

pieśni patriotyczne np.: "Brygada", 

"Piechota", "Jak długo w sercach 

naszych" i "O mój rozmarynie". Wszyscy 

nagrodzili nas głośnymi oklaskami               

i myślę, że nasz występ się spodobał.   

 

 
Pod koniec pani Dyrektor podziękowała 

za występ i stwierdziła, że mamy 

szczęście, że żyjemy w czasach, kiedy 

możemy jawnie i bez prześladowań 

śpiewać hymn narodowy oraz okazywać 

miłość do Ojczyzny. Kostiumy 

wykorzystane   w przedstawieniu, według 

mnie były bardzo dobrze dopracowane, 

można było mieć wrażenie jakbyśmy 

naprawdę cofnęli się w czasie. 

Szczególnie spodobał mi się strój 

księdza i żołnierza z czasów I wojny 

światowej. Wszystko to z mojej 

perspektywy, czyli uczestnika występu 

było bardzo ciekawe i pouczające. 

Chętnie bym zobaczył takie 

przedstawienie z miejsca widza, jestem 

ciekawy, czy było ono równie fajne.  
 

 

 

 
Piotr Wiszniewski kl. 5d 

 

 



 
 

   

 

Zuzanna Gil kl. 7a 


