
 

NR 23 (WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2022) 

 
 PISMO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI NR 4 

IM. E.J. JERZMANOWSKIEGO          

W WIELICZCE   
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

O czym w numerze? 

Sprawozdanie z obchodów Dnia Edukacji Narodowej 
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Propozycje komiksów do lektury 

 

 

4 NEWS przygotowuje zespół uczniowski pod redakcją  Doroty Machno 



 

 

Z życia szkoły 

Szkolne obchody Dnia 

Edukacji Narodowej 

Dnia 14 października 2022 roku  

w naszej szkole odbyła się 

akademia z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. Była ona przygotowana 

przez panie Annę Pabian oraz 

Małgorzatę Kardas z klasami czwartymi. 

Jej głównym tematem było życie 

szkolne. Za oprawę muzyczną 

odpowiedzialna była pani Magdalena 

Baran. 

 Na początku pod uroczystym 

odśpiewaniu Hymnu Szkoły głos zabrała 

Pani Dyrektor Agnieszka Myślak, po 

czym występujący zaśpiewali znane 

szkolne piosenki takie jak 

„Czternastego października”: 

Czternastego października 

wpisujemy do dziennika 

dobre stopnie wszystkim, co pracują w 

szkole! 

Za wysiłki i za trudy 

nikt nagrody nie odmówi właśnie w 

święto Edukacji Narodowej!  

Do wspólnego śpiewania włączyli się 

uczniowie oraz nauczyciele, którzy 

oglądali występ. W szczególny, 

refleksyjny nastrój wprowadziło całą 

widownię bardzo udane wykonanie 

utworu Zbigniewa Wodeckiego pt. 

„Lubię wracać tam, gdzie byłem”: 

       Lubię wracać tam, gdzie byłem już 

       Pod ten balkon pełen pnących róż 

      Na uliczki te znajome tak 

      Do znajomych drzwi 

      Pukać myśląc, czy 

      Czy nie stanie w nich czasami 

     Ta dziewczyna z warkoczami. 

W humorystyczny klimat 

wprowadziły występy recytatorskie  

i aktorskie występujących, w których 

zostały zaprezentowane w śmieszny 

sposób różne typy uczniów m. in. : 

„pyskaty”, „kujon”, „rozrabiaka”, 

„wiecznie żujący gumę i nie tylko”, 

uczeń niekulturalny, który nigdy nie 

mówi „dzień dobry”, „przylepiara”, który 

słynie z „przylepiania się do nauczycieli”. 

Do każdego występu przedstawiającego 

był odtwarzany krótki filmik obrazujący 

zachowanie takiego stereotypowego 

wychowanka. Na zakończenie ponownie 

przemówiła Pani Dyrektor, która 

pogratulowała udanego występu  

i życzyła wszystkim uczniom sukcesów  

i dobrych ocen, natomiast nauczycielom 

i pracownikom satysfakcjonującej 

pracy w naszej szkole.  

Akademia była bardzo udana, 

przygotowana z pewną dozą humoru, a  

jednocześnie miała charakter 

refleksyjny. Pokazała, że szkoła jest 

miejscem przyjaznym i wesołym.  

  

Koło dziennikarskie 



 

Dzień Papieski  

Dnia 2 listopada 2022 roku w naszej 

szkole odbyły się obchody z okazji Dnia 

Papieskiego. Uczniowie klasy 6d pod 

opieką pań katechetek Renaty Urbanik  

i Barbary Poręby przygotowali krótki 

program artystyczny upamiętniający 

sylwetkę Jana Pawła II.  

 Akademia składała się z pięciu 

krótkich scen oraz występów 

muzycznych. Pierwsza z nich 

przedstawiała dialog kolegów 

odrabiających prace domowe. W trakcie 

rozmowy weszła na scenę siostra 

jednego z nich i rozpoczęła dyskusję o 

tym, co jest w życiu najważniejsze. Cała 

trójka doszła do wniosku, iż 

najistotniejsze są wartości, które 

pielęgnował papież Jan Paweł II. W 

kolejnej scenie chłopiec oglądał album o 

młodości Karola Wojtyły i rozmawiał z 

mamą, która opowiadała mu o 

narodzinach i dzieciństwie młodego 

papieża. Od samego początku Karolek 

był dzieckiem wychowywanym w duchu 

religijnym i był bardzo pobożny. Każdy 

dzień spędzał na służeniu do mszy 

świętej w swoim parafialnym kościele. 

W jednej ze scen pojawił się dialog  

 

 

między młodym Karolem Wojtyłą i jego 

matką. Mama odbierała syna spod szkoły 

i zapytała, jak minął mu dzień w klasie. 

Potem tematem ich rozmowy stała się 

świętość i jej znaczenie w życiu 

człowieka. Narrator podkreślił, że 

przyszły papież był  zdolnym, pilnym  

i systematycznym uczniem. Dużo czytał 

i zadawał mądre i trudne pytania.  

Z przedstawienia można było się 

dowiedzieć wielu ciekawostek o życiu 

Jana Pawła II zarówno z czasów 

młodości, jak i dojrzałego życia.  

 Na uwagę zasługuje oprawa 

muzyczna przedstawienia. Jeden  

z uczniów klasy 6d - Michał Bartela 

zagrał na skrzypcach melodię utworu 

„Abba Ojcze”. Na koniec występu 

wszyscy uczniowie siedzący na widowni 

zaśpiewali wraz z osobami 

występującymi na scenie ulubioną pieśń 

Jana Pawła II – wielkiego Polaka pt. 

„Barka”  do melodii granej na gitarze 

przez panią Barbarę Porębę. 

 Na zakończenie głos zabrała pani 

dyrektor Agnieszka Myślak, która 

podzieliła się refleksją o życiu Jana 

Pawła II oraz pogratulowała pięknego 

występu klasie 6d. 

Koło dziennikarskie 

  



 

Recenzja 

filmu pt. 

„Charlie  

i fabryka 

czekolady” 

 

 

„Charlie i fabryka czekolady” to film 

w reżyserii Tima Burtona, który 

powstał na podstawie książki o tym 

samym tytule napisanej przez Ronalda 

Dahla. Odtwórcą głównej roli jest 

Johny Deep, który świetnie odegrał 

postać Willy`ego Wonki – właściciela 

fabryki czekolady Wonka. 

     Podczas zwiedzania fabryki 

tytułowy bohater Charlie poznaje 

różne części wytwórni słodkości. 

Chłopiec dostał się do czekoladowego 

królestwa Willy`ego Wonki, ponieważ 

kupił czekoladę, w której był złoty 

talon dający możliwość wejścia do 

fabryki. Podobny zaszczyt spotkał 

innych bohaterów filmu, którzy 

również mają wstęp do fabryki 

czekolady i biorą udział w „konkursie” 

- nagrodą jest ogromna ilość 

czekolady. W trakcie rozwoju akcji 

rywale Charliego odpadają  -  chłopca 

o imieniu Augustus wciągnęła rura 

prowadząca do działu wytwarzającego 

krówki,  z kolei dziewczynka Veruca 

zostaje zabrana przez wiewiórki do 

zsypu orzechów nie nadających się do 

czekolady.  

W filmie najbardziej spodobał mi się 

humor Willy`ego Wonki oraz jego 

śmieszne komentarze do akcji i jego 

opinie o bohaterach. Oprócz tego 

zrobiła na mnie wrażenia jego ogromna 

fabryka, która w filmie została 

przedstawiona w sposób 

niekonwencjonalny. Można było 

zobaczyć wodospad, w którym 

mieszano czekoladę. Poza tym w filmie 

przedstawiono cukrowe góry,  

w których pracownicy Wily`ego 

Umpa-Lumpy, wydobywają kilofami 

cukier do produkcji słodyczy.  

 Serdecznie polecam film 

wszystkim miłośnikom czekolady  

i słodyczy. Obraz na pewno spodoba 

się również tym, którzy lubią 

przygody oraz są fanami Johny`ego 

Deepa, który wyśmienicie zagrał 

główną postać. 

Igor Świetlik kl. 5c 



 

 

Recenzja  

Recenzja książki „Wojownicy. Ogień 

i lód” 

Niedawno przeczytałam książkę pt. 

„Wojownicy. Ogień i lód”, którego 

autorką jest Erin Hunter. Została 

wydana w 2003 roku. Książka 

opowiada o wojowniczych klanach 

kotów, które walczą o przetrwanie w 

lesie. Jest to główny temat 

wszystkich części serii wydawniczej. 

W tomie drugim („Wojownicy. Ogień i 

lód”) jeden z klanów, czyli Klan Wiatru 

został wygnany przez złego przywódcę 

Klanu Cienia.  

     Główny bohater, który na 

początku, w czasach swej młodości, 

nazywany był Ognistą Łapą, a potem 

Ognistym Sercem, dostaje misję 

sprowadzenia Klanu Wiatru z 

powrotem na jego terytorium. Dlatego 

wyrusza wraz ze swym najlepszym 

przyjacielem „Szarą Pręgą” w drogę. 

Ich zadaniem jest odnalezienie kotów 

z Klanu Wiatru. Muszą przebyć trudną 

trasę pełną niebezpieczeństw takich 

jak Droga Grzmotu, czyli ruchliwa 

ulica, „potwory”, czyli samochody i 

dwunożni, czyli ludzie, a  także 

odwieczni wrogowie kotów, czyli psy. 

Wyjątkowe w tej książce jest to, że  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszystkie wydarzenia i akcja są 

opisane z kociego punktu widzenia, co 

moim zdaniem jest niezwykle ciekawe. 

       W końcu naszym kocim 

bohaterom udało się odnaleźć 

zaginiony klan, ale pozostało im 

jeszcze  najtrudniejsze zadanie, czyli 

sprowadzenie go do domu rodzinnego. 

W tym celu trzeba było przekroczyć 

bezboleśnie „Drogę Grzmotów” tak, 

aby nie zostać rozjechanym przez 

samochód, czyli z punktu widzenia 

kota – przez mechanicznego potwora. 

Zadanie bardzo trudne, ponieważ 

trzeba było bezpiecznie  



 

 

przeprowadzić przez ulicę kotkę z jej 

małym, ruchliwym kociątkiem. Poza 

tym karkołomne okazało przekonanie 

starych kotów do podjęcia ryzyka 

przeprawy przez ruchliwą drogę.  

       Książka jest pełna niesamowitych 

zwrotów akcji, walk między klanami 

kotów, spisków i licznych sojuszy. 

Ostatecznie Ognistemu Serce  

i Szarej Prędze udaje się przywrócić 

dawny porządek na terytoriach kocich 

klanów. Czytałam książkę z wielkim 

zaciekawieniem i od niej rozpoczęła 

się moja czytelnicza przygoda  

z kocimi wojownikami, którą polecam 

zarówno starszym, jak i młodszym 

czytelnikom. 

Lena Wasik kl. 5c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zaopiekuj się Łezką” 

„Łezka, przerażona kotka” jest to 

książka z serii zatytułowanej 

„Zaopiekuj się mną”. Autorem tej 

książki jest Holly Webb.  

 Łezka jest małą kotką, która 

musi radzić sobie z dwoma dużymi 

kotami  mieszkającymi  

w sąsiedztwie. Kocury zrobią 

wszystko, aby ją przegonić. Madzia – 

opiekunka kota chce, aby Łezka czuła 

się jak najlepiej w swoim nowym domu. 

Dlatego dziewczynka spędza ze swoim  

pupilem swoją każdą wolną chwilę.  

W końcu nadchodzi czas, kiedy Łezka 

jest na tyle duża, że może wychodzić 

sama na dwór. Pierwsze wyjście staje 

się dla niej ogromnym wyzwaniem, bo 

dokuczały jej wielkie kocury. Czy 

kotka przestanie się bać wychodzić na 

dwór? Czy kocury przestaną dokuczać 

Łezce? 

 Gorąco polecam tę książkę 

wszystkim miłośnikom zwierząt oraz 

tym, którzy za nimi nie przepadają, 

ponieważ być może polubią koty. 

Książka uczy odpowiedzialności za 

zwierzęta  

i pokazuje, jak można kochać swojego 

czworonożnego pupila i się nim 

zajmować. 

Lena Zając kl. 5f 

 

 

 



 

„Potwór, który zjadł mój prowiant” 

 

W czasie wakacji przeczytałam 

bardzo ciekawą książkę pt. ”Potwór 

który zjadł mój prowiant”. Napisaną 

przez Pamelę Butchart. Grupka 

przyjaciół jedzie na szkolną 

wycieczkę nad jezioro. Kiedy dzieci 

dowiadują się że w jeziorze grasuje 

straszny potwór wpadają w panikę. 

Głównymi bohaterami są: Zosia, Maja, 

Franek i Marysia którzy wspólnie 

rozwiązują zagadki szkolne i nie tylko. 

Wszyscy byli bardzo zdziwieni gdy 

okazało się, że zamiast domków 

kempingowych zaproszono ich do 

luksusowych domków ze SPA. Podczas 

pobytu spotkało ich bardzo dużo 

przygód. Pewnego razu gdy budowali 

tratwy w grupach, Zosia oczywiście  

całą tratwę chciała wybudować sama 

gdyż uważała, że sama zrobi to 

najlepiej . Kuba też wykonał swoją 

tratwę, ale całkiem po swojemu. 

Wypłynięciu tratw na jezioro 

towarzyszyły pewne kłopoty, ale 

wreszcie się udało. Po niedługim czasie 

uczestnicy wyprawy ujrzeli ogon 

potwora tuż obok tratwy. Wszystkich 

ogarnęło przerażenie ale mimo to 

chcieli rozwiązać zagadkę. 

Tymczasem strażnik Tom wzywał ich 

do powrotu na brzeg. Zosia zdziwiła 

się dlaczego strażnik Tom chciał 

przerwać wyprawę, ponieważ 

rozwiązanie zagadki o potworze było  

 

 

 

 

bliskie. To jest jedna z moich 

ulubionych historii w tej książce, 

bardzo mnie zaciekawiła. Zosia była 

najciekawszą postacią w tej książce, 

była bardzo odważna, pewna siebie  

i pomysłowa. Zdarzały się momenty,  

w których nie zgadzała się  

z przyjaciółmi, ale tylko dlatego, że 

miała swoje zdanie. Książka jest 

bardzo ciekawa i zachęcam 

wszystkich do jej przeczytania. Czy 

dzieciom uda się złapać potwora? Czy 

nauczyciele za rok również odwiedzą 

to miejsce ? Czy przyjaciołom uda się 

rozwiązać zagadkę strażnika Toma? 

Odpowiedzi poznacie po przeczytaniu 

książki. 

Magdalena Pisarczyk kl. 5f 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recenzja spektaklu  

Żelazne trzewiki 

Spektakl pt. „Żelazne trzewiki”  

w reżyserii Izabeli Rękawek jest 

sztuką teatralną, która  powstała na 

podstawie baśni o tym samym tytule, 

którą napisała Hanna Januszewska. 

Spektakl został 

wystawiony w 2020 

roku w lipcu, w parku, 

przy Dworku w 

Miętnem przez 

aktorów Teatru O! 

Mamy. Jest to 

opowieść o 

zaczarowanej studni, trzech 

siostrach, księciu zaczarowanym 

przez złą czarownicę Mościadziką,  

a przede wszystkim o wytrwałości  

w dążeniu do celu i niezwyciężonej sile 

miłości.  

Kostiumy przygotował młody 

artysta Jakub Zalewski, aktor Teatru 

Rękawiczka, a scenografię Izabela 

Rękawek. W rolach głównych 

wystąpili: Izabela Dziwiszek, 

Bernadetta Czerkawska, Katarzyna 

Grzeszczak i Krystian Jończyk. 

Sztuka rozpoczyna się od powrotu 

gospodarza z pola i jego prośby, aby 

córki przyniosły dla niego wody ze 

studni. Tylko jednej z nich, dzięki 

przysiędze złożonej wodzie, udało się 

spełnić jego prośbę. Od tamtej pory, 

co noc, do najmłodszej córki 

przychodzi tajemniczy młodzieniec 

przebrany w krowią skórkę. Kiedy 

jednak  Jasna, otrzymuje od niego 

zaręczynowy pierścionek, zdradza 

swoim siostrom łączącą ich tajemnicę. 

Niestety 

młodzieniec, 

zrozpaczony, musi 

wrócić do złej 

wiedźmy. 

Dziewczyna jednak 

nie rezygnuje  

z niego  

i postanawia go odnaleźć.  Otrzymuje 

od kowala żelazne trzewiki i  wyrusza 

na poszukiwanie ukochanego. 

Najbardziej zainteresowała mnie rola 

Jasnej. Godna podziwu była jej 

wytrwałość  

i odwaga. Dążyła do celu mimo trudów 

i niebezpieczeństw, cierpliwie szukała 

narzeczonego, przemierzając góry, 

doliny i czerwoną wodę. 

 Spektakl  bardzo mi się 

podobał, polecam go widzom w każdym 

wieku, gdyż warto wejść  

w czarodziejski świat baśni, by 

odnaleźć w nim uniwersalne prawdy  

i wartości.  

Piotr Ziaja – Witek kl. 6d 

 



 

 

Redakcja „4NEWS” proponuje Wam komiksy do lektury. W tym numerze 

klasyki światowego komiksu, czyli przygody kaczora Donalda oraz Spidermana. 

 

 

Komiks  

Znana seria komiksów o dwóch kaczorach  

i siostrzeńcach opowiada o przygodach znanego 

bohatera filmów animowanych o Kaczorze 

Donaldzie, który nie miał pieniędzy i musiał 

pracować u swego wujka Sknerusa – 

najbogatszego kaczora w okolicy. W związku  

z tym, że w okolicy grasowali złodzieje, którzy 

nazywali się Bracia Be, Sknerus postanowił założyć 

specjalny alarm. Był to młotek wiszący nad 

łóżkiem, który uderzał wujka w głowę, kiedy ktoś 

włamałby się do jego skarbca. Bracia Be mają 

obsesję zdobycia dziesięciocentówki Sknerusa – 

miały ogromne znaczenie dla kaczora, bo były to 

jego pierwsze zarobione pieniądze i wierzył w to, 

że przynoszą mu szczęście. 

 

Dominika Głowacka, Krzysztof Frankowski 

i Grzegorz Adamiec kl. 5f 

 

 

 

Seria komiksów o Spidermanie z 1990 roku 

przedstawia losy chłopaka Petera Partera, który 

został ukąszony przez pająka i stał się człowiekiem 

– pająkiem. Dzięki pajęczym umiejętnościom ratował 

ludzi przed złoczyńcami grasującymi w Nowym 

Jorku. Wszyscy zapewne kojarzycie, jak wygląda 

Spiderman – ma czerwono - niebieski strój  

w pajęczyny. Potrafi chodzić po ścianach i strzelać 

pajęczyną. Ukrywa się. Tylko jego dziewczyna o tym, 

że jest Spidermanem. 

Lena Lisowka kl. 5f 

 

  


