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O czym w numerze? 
Sprawozdanie z zawodów w siatkówce 

Niepokonani w drodze do sukcesu – wywiad 

Komiks do fragmentu „Zemsty” wykonany przez uczniów klasy 7b 

Szkolne jasełka 

  

 
4NEWS przygotowuje zespół uczniowski pod redakcją  Doroty Machno 



 
 

Z życia szkoły 

Sprawozdanie z I etapu Mistrzostw Powiatu Wielickiego 

w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców 

 

Dnia 22.10.2018 roku w Centrum 

Rekreacyjno - Edukacyjnym Solne Miasto 

odbyły się Igrzyska Dzieci w piłce siatkowej 

dziewcząt. Nasza szkoła wystawiła skład 

liczący 10 dziewczyn z różnych klas. Mecze 

odbywały się pomiędzy  czteroosobowymi 

drużynami ze szkół Gminy Wieliczka. 

       Zbiórka zawodników odbyła się w 

szkole około godziny ósmej rano. Gdy cała 

drużyna wraz z opiekunami,  a mianowicie  

Panią Dorotą Badoń oraz Panią Eweliną 

Woźniak spotkała się  na miejscu, 

opuściliśmy szkołę, aby wybrać się w 

kierunku Solnego Miasta. Na miejscu 

dostaliśmy koszulki meczowe oraz 

mieliśmy czas, aby się przebrać  

i przygotować do gry. Najpierw zostały 

wytłumaczone zasady rozgrywki oraz 

odbyły się pierwsze mecze. Każda drużyna 

miała czas na rozgrzewkę przed 

rozpoczęciem gry. Nasz team zagrał jako 

drugi. Pierwszy mecz był oczywiście bardzo 

stresujący. Na szczęście poszło dość 

sprawnie i udało nam się wygrać oba sety. 

Następne mecze były troszkę łatwiejsze, 

ponieważ byłyśmy bardziej zgrane, nie 

mówiąc już o znacznej pomocy opiekunów. 

W jednym z setów udało nam się nawet 

osiągnąć wynik 25:0, z czego jesteśmy 

bardzo dumne. Niestety nadszedł mecz, 

którego najbardziej się obawiałyśmy. Był to 

mecz z zawodniczkami 

ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliczce, 

która miała wspaniałą i mocną drużynę. 

Niestety doszło do sytuacji, w której 

rozegrany został  trzeci tak zwany finałowy 

set. Nasza grupa starała się z całych sił, ale 

nie udało nam się go wygrać. Był to nasz 

jedyny przegrany mecz. 

        W taki właśnie sposób skończyliśmy 

igrzyska na drugim miejscu, co oznaczało 

kwalifikacje do etapu powiatowego. 

Jednak myślę, że osiągnęliśmy wielki sukces 

dzięki staraniom nie tylko uczestników, ale 

również dzięki naszym Paniom. Wszystkie 

mecze były dobrze rozegrane  oraz 

uczciwe.  

Paulina Życzkowska kl.6d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Z życia szkoły 

Sprawozdanie z II etapu Mistrzostw 

Powiatu Wielickiego w piłce siatkowej 

dziewcząt i chłopców 

 

Dnia 28.10. 2018 roku odbył się  drugi etap 

turnieju siatkówki dziewcząt  i chłopców  

w Niepołomicach. Zebraliśmy się wszyscy 

pod szkołą około godziny 7:50, skąd po 

sprawdzeniu obecności udaliśmy się w 

stronę autobusu. Po dotarciu na miejsce 

odbyło się krótkie wprowadzenie, 

polegające na przekazaniu nam 

szczegółowych informacji o przebiegu 

turnieju.  

       Turniej grano w systemie „każdy z 

każdym” po cztery osoby  

w każdej drużynie. Wszystkie mecze 

rozgrywane były do dwóch wygranych 

setów.  

       Rozgrywki były dla mnie tym bardziej 

trudne, ponieważ grałam przeciwko moim 

przyjaciółkom z klubu siatkarskiego MKS 

MOS, do którego należę. 

       Spotkanie niejednokrotnie dostarczyło 

wielu ciekawych akcji oraz siatkarskich 

wymian. W grze można było zobaczyć 

zaangażowanie oraz poświęcenie o każdy 

punkt. Zawody rozgrywane były na 

dobrym, wyrównanym poziomie, a 

poszczególne spotkania często kończyły się 

przewagą kilku nielicznych  punktów.  

Ostatecznie turniej wygrała drużyna 

reprezentująca Szkołę Podstawową nr 2 w  

 

 

Wieliczce. Drużyna 

dziewcząt z naszej 

szkoły zajęła drugie, 

zasłużone miejsce, natomiast chłopcy zajęli  

miejsce trzecie. Jestem z nas dumna. 

Wszystkim uczestnikom turnieju 

należą się słowa uznania za udział  

w zawodach, zaangażowanie i walkę fair- 

-play. 

       Zuzanna Hachuła kl. 6d 
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Wywiad 

„Razem jesteśmy niepokonani w drodze do sukcesu” 

 

 

 

 
Kiedy odbyło się wydarzenie „Razem jesteśmy 

niepokonani w drodze sukcesu? 

- Odbyło się 10 grudnia 2018 roku  

w poniedziałek. 

Co na nim robiliście? 

- Głównie graliśmy w siatkówkę do trzech setów 

po 25 punktów. 

Kto  prowadził to wydarzenie? 

- Głównym prowadzącym był nie kto inny, jak 

nasz pan od w-f Janusz Łopuch, któremu 

pomagały inne nauczycielki oraz oczywiście 

nauczyciele wspomagający. 

Czy brałeś już wcześnie udział w takim 

wydarzeniu? 

- Tak. W tamtym roku i w tym. 

Czy ktoś z twojej klasy również brał udział? 

-Tak. Daniel Jamka i Karol Barnaś z klasy 8a. 

Czy podobało Ci się? 

-Tak, ponieważ przede wszystkim mogłem 

opuścić dwie lekcje, ale cieszę się też, że 

mogłem porywalizować z innymi uczniami nie 

tylko ze swojej klasy. 

Czy coś robiliście po turnieju? 

- Tak. Najpierw było rozdanie nagród, 

a potem mały poczęstunek w postaci cukierków. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiadu udzielił  Szymon Dzięgiel z klasy 8a, 

przeprowadził rozmowę Szymon Korbus z klasy 8a 

 



 
 

 

Recenzja filmu 

Alfa 

 

 

Alfa jest jednym  

z filmów z kategorii „dziecko i jego 

zwierzęcy przyjaciel”. Nie jest to jednak 

typowa historia, bowiem zostajemy 

przeniesieni do czasów epoki lodowcowej, 

gdzie zwierzęta i ludzie są wrogami. 

Reżyserem ekranizacji jest Albert Hughes, 

a głównego bohatera zagrał Kodi Smit-

McPhee, który świetnie odegrał swoją rolę. 

Tak samo dobrze wypadł Jóhannes Haukur, 

będący drugą tytułową postacią. 

         Keda, syn wodza Tau wyrusza  

z mężczyznami ze swojego plemienia na 

pierwsze polowanie. Jest to ważny moment 

w jego życiu, a zarazem początek całej akcji 

filmu. Wędrowcy pokonują przez wiele 

tygodni długą drogę, aż w końcu docierają do 

polany, gdzie odbywa się polowanie na 

bizony. Niedoświadczony młody chłopak 

zostaje  zrzucony z klifu przez jedno ze 

zwierząt. Jego towarzysze, a w tym 

zrozpaczony ojciec są pewni śmierci Kedy, 

więc nie pozostaje im nic innego jak odejść. 

Młodzieniec upadł jednak na półkę skalną, 

dzięki czemu przeżył i skończył tylko ze 

złamaną nogą. W końcu udaje mu się zejść, 

aczkolwiek niebezpieczeństwo nie mija – 

zostaje zaatakowany przez watahę wilków  

i rani jednego z nich podczas samoobrony. 

Widząc cierpienie drapieżnika, postanawia  

 

 

mu pomóc. W takich okolicznościach zaczyna 

się ich wspólna przygoda. 

           Alfa oprócz niesamowitej grafiki  

i ujęć, posiada niezwykłą fabułę, która 

zaskakuje nas na każdym kroku. Pokazuje 

trudne życie podczas epoki lodowcowej 

zarówno ludzi, jak i zwierząt. Przedstawia 

także etap nawiązywania więzi z innymi 

istotami i prawdziwe zasady, pozwalające 

przetrwać. Idąc na  seans miałam niewielkie 

obawy, iż będzie to typowa bajeczka dla 

dzieci, ale się myliłam. Do tej pory 

podtrzymuje się we mnie zachwyt po 

obejrzanej ekranizacji. Bez cienia 

wątpliwości, opowieść ta jest warta 

obejrzenia! 

 

Emilia Pieknik kl.8a 
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Recenzja książki Sfora 

 

 

 

 

 

Sfora – opuszczone miasto jest nietypową 

opowieścią autorstwa pisarek, które 

skrywają się pod pseudonimem Erin Hunter. 

Zasłynęły serią Wojownicy, opowiadającą  

o kotach. Sfora opisuje uczucia, myśli  

i emocje psów, świat jest przedstawiony ich 

oczami, co podkreśla nietypowość książki.  

Następuje Wielki Warkot (trzęsienie 

ziemi), który niszczy miasto, a ludzie 

nazywani przez psy „długonożnymi” znikają, 

jakby rozpłynęli się w powietrzu. Główny 

bohater – mieszaniec imieniem Fuks – 

- wydostaje się z budynku, gdzie więziony 

był przez ludzi. Samiec błąka się po mieście 

zdezorientowany. Do tej pory przecież było 

opanowane przez „długonożnych”. Spotyka 

znajome psy, jednak upiera się przy 

twierdzeniu, iż jest samotnikiem, więc 

szybko ponownie zostaje sam. Cała 

metropolia jest zniszczona, niebezpieczna  

i trudno w niej przeżyć. Goniony przez lisy 

zostaje obroniony przez niewielką grupkę 

istot ze swojego gatunku, a jak się okazuje, 

jest w niej nawet jego siostra z miotu. Są to 

niestety osobniki uzależnione od ludzkiej 

rasy, więc Fuks niechętnie decyduje się 

nauczyć ich samodzielnego życia. Podczas 

życia w sforze poznaje coraz lepiej samego 

siebie. Ale czy pupilki domowe zdołają 

przeżyć bez opiekunów, poza miastem? Czy 

Wielki Warkot powróci? O tym trzeba się 

już samemu przekonać, chwytając po Sforę.  
 

 
 

Nie dość, iż książka pokazuje nam świat  

z nietypowej perspektywy, to akcja rozwija 

się coraz bardziej ze strony na stronę. 

Emocje, towarzyszące podczas czytania są 

niezwykłe, można poczuć się jakby brało się 

udział w wydarzeniach. Oprócz tego 

zaplanowane jest około osiem tomów, a już  

w 2019 roku wyjdzie drugi. Sforę mogę 

polecić z czystym sercem, zarówno 

młodszym, jak i dorosłym czytelnikom! 

                                  Emilia Pieknik kl. 8a 
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Sprawozdanie ze szkolnych 

jasełek i klasowych spotkań 

wigilijnych 

 

Jak co roku w naszej Szkole 

Podstawowej nr 4 w Wieliczce, 

przed Wigilią, obchodziliśmy 

szkolny dzień Bożego 

Narodzenia. Odbyły się wigilie 

klasowe i szkolne jasełka. 

Na początku niektórzy 

uczniowie oraz nauczyciele 

przygotowywali sale do 

wieczerzy. Około godziny 11.50 

rozpoczęły się na sali 

gimnastycznej jasełka szkolne 

przygotowane przez kilka 

młodszych klas. Były one 

inscenizacją „A nadzieja znów 

wstąpi w nas”. Przedstawienie 

pokazywało pewną rodzinę 

przygotowującą się do świąt. 

Oprócz nich występowały liczne 

anioły i pasterze, a przede 

wszystkim jeszcze bardziej 

znana rodzinka: Maryja, Józef  

i Jezus. Występ co chwilę 

uatrakcyjniały nieodłączne pod 

koniec grudnia świąteczne 

kolędy.  

           Po inscenizacji głos 

zabrała Pani Dyrektor Agnieszka 

Myślak oraz Przewodniczący 

Samorządu Uczniowskiego, 

którzy życzyli wszystkim 

uczniom, nauczycielom, 

wychowawcom, dzieciom oraz 

pracownikom szkoły miłych, 

udanych świąt Bożego 

Narodzenia, radosnej oraz 

rodzinnej, ciepłej atmosfery. 

Przemówienia nagrodzono 

hucznymi brawami. 

Po zakończeniu jasełek 

wszystkie dzieci wraz ze swoimi 

wychowawcami udali się do sal 

lekcyjnych, ale nie na zajęcia 



 
 

szkole, tylko na wigilie klasowe, 

aby wspólnie pokolędować przy 

smakołykach.  

W mojej klasie wyglądało 

to tak, że najpierw ustawiliśmy 

ławki, posłaliśmy obrus 

świąteczny i przygotowaliśmy 

jedzenie. Zostało odczytane 

Pismo Święte, zasiedliśmy do 

wieczerzy, żeby skonsumować 

ciasta i pierniki zrobione  

w domach z rodzicami, a kiedy 

większość słodyczy została 

zjedzona, posprzątaliśmy sale.  

Wspomnę także, że w tym 

czasie po klasach w całej szkole 

przechodził pan Janusz z klasą 

6e,  życząc wszystkim Wesołych 

Świąt.  

Chwilę potem, tradycyjnie 

pośpiewaliśmy kolędy, po czym 

jak większość innych zespołów 

klasowych oglądaliśmy film,  

a około 15:30 wróciliśmy do 

domów. 

Według mnie te jasełka 

udały się, bo były ciekawe, 

interesujące, a przede 

wszystkim świetnie zagrane  

z wyjątkową scenografią. 

Natomiast wigilia klasowa, choć 

nie wyróżniała się od innych, 

zeszłorocznych, to i tak mi się 

podobała. Jestem bardzo 

ciekaw, jak będzie obchodzone 

Boże Narodzenie za rok, 

zarówno w całej szkole, jak  

i w mojej klasie. 

Tomasz Mazur kl. 6d 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

Integrujemy się! 

Ostatnio miałam okazje obejrzeć film 

dokumentalny pt. Jak motyl, który 

został wyreżyserowany przez Ewę 

Piętę w 2004 roku. Jest to skłaniający 

do refleksji nad życiem dokument, 

opowiadający o upośledzonym 

umysłowo 23-letnim Przemku. 

Historię napisaną przez chłopca czyta 

Bartek Woźniak, dźwiękowiec,  

z którym Przemek zaprzyjaźnił się 

podczas nagrań. Ten poruszający film 

zdobył kilkanaście nagród na polskich 

oraz międzynarodowych festiwalach 

filmowych. 

             Przemek od urodzenia jest 

całkowicie bezwładny i skazany na 

pomoc innych. Był postrzegany przez 

lekarzy za roślinę, która nic nie 

rozumie i nigdy nie będzie 

kontaktować ze światem. Sam 

zrozumiał, że jest chory, gdy miał 

sześć lat. Zdał sobie wówczas sprawę, 

że nie może tak samo, jak inne dzieci 

wyjść z wózka i pobawić się w 

piaskownicy. Nikt nie wierzył jednak, 

że jego mózg pracuje normalnie. Gdy 

chciał, aby inni to zrozumieli, dawał 

różne znaki, wybałuszając oczy czy 

wydając z siebie dziwne dźwięki. 

Twierdzono wtedy, że ma atak 

padaczki i podawano mu leki na 

uspokojenie. W pewnym momencie 

matka Przemka już nie dawała rady się 

nim zajmować przez nieustanne bóle 

kręgosłupa i musiała go oddać do domu 

pomocy społecznej, gdzie nikt nie 

zwracał uwagi na chorego 8-latka, 

który potrzebował miłości oraz 

zrozumienia. Pewnego dnia jedna  

z opiekunek, ucząc jedną dziewczynkę 

języka Blissa złożonego z różnych 

symboli, zauważyła, że chłopiec 

reaguje na to, co się mówi. Krzycząc, 

że to cud, również zaczęła go uczyć, 

jak posługiwać się tym językiem. Po 

jakimś czasie mógł on się 

porozumiewać z innymi. Co było 

zaskoczeniem, kilkunastolatek zaczął 

pisać wiersze. Jeden z nich pt. Miłość 

był publikowany w prasie oraz 

zdobywał nagrody na licznych 

przeglądach twórczości młodzieży 

niepełnosprawnej. 

             Film ten świetnie obrazuje 

to, jak wygląda życie wielu 

niepełnosprawnych osób i z jakimi 

trudnościami muszą się na co dzień 

zmagać. Należy pamiętać, aby nie 

wyśmiewać się z chorych osób ani ich 

nie dyskryminować z powodu 

problemów, jakie posiadają. Na pewno  

spotkaliście takich ludzi w szkole, 

sklepie czy na ulicy. Wyobraźcie, 

sobie tylko jak muszą się czuć, 

podczas, gdy niektórzy patrzą się na 

nich krzywym wzrokiem czy śmieją się 

z nich pod nosem. Niepełnosprawny 

tak samo, jak każdy zdrowy człowiek 

chce być traktowany normalnie przez 

społeczeństwo. To ważne, aby 

pomagać i wspierać takie osoby, a nie 

je ignorować, tylko dlatego, że są 

trochę inni. 

           Bardzo polecam obejrzenie 

tego dokumentu każdej osobie  

w każdym wieku, gdyż daje on wiele do 

myślenia i może zmienić nasz pogląd 

na świat oraz pozwala zrozumieć życie 

niepełnosprawnych osób. 

Weronika Jurgała kl. 8a 



 
 

Aktualności 

18 grudnia 2018 r. uczniowie klasy 2e odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy 

Społecznej w Biskupicach. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 

dzieci przygotowały Jasełka z koncertem kolęd. 

7 grudnia 2018 r.  pod okiem pomysłodawcy, sponsora, niezawodnego Pana Janusza 

Łopucha w Naszej szkole odbył się II Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego dla 

klas 4-8. Zgłosiła się rekordowa liczba 72 graczy! 

Odpowiadając, na potrzeby rodziców naszych uczniów w październiku i listopadzie 

2018 r. zostały zorganizowane na terenie szkoły spotkania profilaktyczno-

wychowawcze dla uczniów klas 4-8 przeprowadzone przez specjalistę ds. 

nieletnich z Powiatowej Komendy Policji w Wieliczce, podczas których szczególny 

nacisk został położony na zagrożenia związane z cyberprzestrzenią. 

9 grudnia 2018 r. na terenie szkoły odbył się coroczny kiermasz świąteczny.  

W programie znalazły się różne atrakcje: warsztaty wykonywania stroików 

świątecznych, pieczenie ciasteczek świątecznych, bożonarodzeniowe karaoke  

z nagrodami, przedstawienie pt. Legenda o św. Mikołaju w wykonaniu  

Teatru Eden. 

 

                               Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń szkolnych znajduje się na 

stronie internetowej Czwórki 
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Uczniowie klasy 7b – Klaudia Legierska, Zuzanna Konieczny, Joanna Hawryszko, Wiktoria Paluch 


