


Uroczyste otwarcie pokoju nauczycielskiego po remoncie  

 - sierpień 2010 roku 

            Wakacje w szkole to okres bardzo wytężonej pracy... tak, tak, to czas remontów, robót 
malarskich i konserwatorskich. Dla stolarza, dla hydraulika, dla elektryka, dla każdego fachowca, 
który w krótkim czasie przywraca lub nadaje salom lekcyjnym i korytarzom piękny wygląd.  

            Szkoła nasza w ciągu kilku lat wypiękniała. Otoczenie budynku wiele zyskało dzięki nowym 
obiektom. Mamy boisko „Orlik”, wyrównany plac zabaw, miasteczko ruchu drogowego, parking, a 
także wyremontowane ogrodzenie. To co dotyczy uczniów jest priorytetem. 

             A w tym roku podczas wakacji, wykonane zostały prace ukierunkowane na grono 
pedagogiczne. Mamy już, i tu fanfary, długo wyczekiwany, kolorowy pokój nauczycielski. Duży 
pokój nauczycielski (obecne miejsce zgromadzeń „belfrów” zostało przystosowane z kilku, małych 
pomieszczeń mieszkalnych). To już kolejne, trzecie usytuowanie pokoju nauczycielskiego 
w budynku szkoły. 

            Naprawdę były fanfary! Był szpaler pedagogów liczący ponad czterdzieści osób. Było też 
oficjalne przecięcie wstęgi przez gospodarza obiektu, panią dyrektor Barbarę Karwat.  

             Zgodnie z tradycją przygotowano też bochen chleba w postaci słodkiej bułki, którą z apetytem 
skonsumowano.  

            Ta spontaniczna ceremonia miała miejsce tuż po zakończeniu, ostatniej w roku szkolnym 
2009/2010, sierpniowej rady pedagogicznej. W ten sposób nauczyciele „odebrali” wykonaną przez 
brygadę remontową „renowację” pomieszczeń.   

            Nasz jedyny, nauczycielski azyl wszystkim przypadł do gustu. Teraz cierpliwie czekamy na 
jego nowe, ergonomiczne wyposażenie. O opinię w tej kwestii poproszono plastyka Pana Pawła 
Legięckiego. Słychać było kilka głosów, że można wykorzystać wygodną, relaksacyjno - 
wypoczynkową sofę lub kanapę, jako miejsce wypoczynku dla  najbardziej zapracowanych 
nauczycieli.  

            Cichymi pomysłodawczyniami i współwinnymi zamieszania w pokoju były panie: Irena 
Bysynger, Anna Maj i Beata Więckowska.  

 (opracowała: Beata Więckowska) 





Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011  

– wrzesień 2010 roku 

           Inauguracja roku szkolnego 2010/2011 odbyła się 
we środę 1 września 2010 roku. 

           Tradycyjnie najpierw rok szkolny rozpoczęli 
uczniowie klas starszych, a zaraz po nich na salę 
gimnastyczną wkroczyli odświętnie ubrani najmłodsi 
abiturienci naszej szkoły.  

            Wszystkich serdecznie witała pani dyrektor 
Barbara Karwat wyrażając przekonanie, że wakacje 
były doskonałą okazją do naboru sił i zapału do 
nowych wyzwań i codziennych szkolnych 
obowiązków. Każdy nowy rok szkolny to ogromna 
szansa na zdobycie lepszych ocen, nową jakość 
pracy, nowe pasje. „Bardzo wiele zależy od was, nic 
nie przychodzi samo, bez pracy. Wierzę, że nie 
zabraknie okazji do realizowania waszych marzeń i 
oczekiwań.” – mówiła pani Dyrektor. 

           Życzyła wszystkim zapału do pracy, wytrwałości 
w postanowieniach, radości, zadowolenia za bycia w 
szkole, bycia razem. Jednocześnie obiecywała pomoc 
i wsparcie ze strony nauczycieli w momencie 
pojawienia się jakichkolwiek problemów. 



          Następnie Dyrektor Barbara 

Karwat odczytała „List Rzecznika Praw 
Dziecka Marka Michalaka do uczniów 
polskich szkół na rozpoczęcie roku 
szkolnego 2010/2011”, który zawierał 
między innymi przypomnienie o tym, 
że dzieci obok obowiązków mają 
swoje, chronione odpowiednimi 
ustawami, prawa oraz słowa posła na 
sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
p. Dariusza Seligi, który przypomniał, 
że „sprawdzona przez wieki relacja: 
mistrz – uczeń, dzięki połączeniu 
mądrości i doświadczenia z 
młodzieńczą otwartością na świat 
i pragnieniem rozwoju, otwiera 
nieskończone możliwości 
współdziałania”. 



     Uroczystości prowadziła i do życzeń 

dołączała się  pani wicedyrektor 

Renata Bornińska. 

         Rozpoczęcie roku najbardziej 

przeżywali oczywiście uczniowie 

pierwszych klas – dla nich to był 

naprawdę wyjątkowy dzień. Dobrze, że 

towarzyszyli im rodzice, bo te pierwsze 

kroki na terenie szkoły są co prawda 

radosne, ale jednocześnie niełatwe, co 

widać na niejednej zatroskanej i trochę 

oszołomionej buzi. 



             Po przemówieniu pani dyrektor Barbary 
Karwat wszyscy uczniowie udawali się na 
spotkania z wychowawcami klas a po nich 
długo jeszcze nie opuszczali terenu szkoły, 
bo przecież trzeba było wymienić z 
kolegami i koleżankami wiadomości 
z całych wakacji. To ostatnie swobodne 
chwile, ponieważ w czwartek już 
zadźwięczy dzwonek odmierzający 
regularnie rytm całego nowego roku 
szkolnego. 

             W tym roku szkolnym naukę 
rozpoczęło 601 dzieci uczących się w 26 
oddziałach (w tym jedna klasa zerowa). 

             Pracę z uczniami nad zdobywaniem 
wiedzy podjęło czterdziestu ośmiu 
nauczycieli, z których dwudziestu dwóch 
posiada stopień awansu zawodowego 
nauczyciela dyplomowanego, 15 
mianowanego i 11 kontraktowego. 

            Zgodnie z tradycją naszej szkoły 
delegacja uczniów klas szóstych udała się 
pod pomnik spalonych w transporcie 
więźniów Pawiaka, aby w historycznym dniu 
rozpoczęcia II Wojny Światowej w Polsce 
złożyć wiązankę kwiatów w hołdzie 
bohaterom tych bolesnych wydarzeń. 

 (opracowała: Jolanta Majsik) 



Happening „Dopalacze – dobijacze”  

-  wrzesień 2010 roku  
          Dnia 3 września 2010 roku odbył się 

w Skierniewicach happening pod 
hasłem „Dopalacze – Dobijacze”. 
Uczestniczyły w nim, oprócz 
mieszkańców i władz miasta 
Skierniewice oraz przedstawiciela 
Sanepidu, delegacje wszystkich 
skierniewickich szkół, w tym uczniowie 
klas VI b i VI d Szkoły Podstawowej nr 
4 wraz z wychowawcami.  Na placu 
przed ratuszem zebrało się około 3 
tysięcy osób. 

            Przy dźwiękach orkiestry dętej 
grającej marsze pogrzebowe 
skierniewicka młodzież wystąpiła 
przeciwko powstającym w 
zastraszającym tempie sklepom 
z tzw. „artykułami kolekcjonerskimi”.  



Transparentami o hasłach: "Dopalacze muszą zniknąć z naszego miasta!" i nekrologami: 

„…dopalacz może być tak samo niebezpieczny jak narkotyk…”, „Dopalacze mogą cię 

wypalić” - uczniowie naszej szkoły wyrażali swój sprzeciw. 

           Korowód ruszył w kierunku jednego ze sklepów przy ul. Batorego. Na czele 
konduktu uczniowie nieśli drewnianą trumnę. Uczestnicy marszu skandowali 
„DOPALACZE -  DOBIJACZE!”. Przechodnie zatrzymywali się z zainteresowaniem.  

          Dalej, ulicami miasta trumna powędrowała pod nowy sklep, gdzie młodzież 
gwizdami wyraziła swój sprzeciw.  

          Na koniec uczestnicy happeningu dotarli na ul. Reymonta, pod trzeci sklep. Przed 
wejściem zostawili trumnę, a na  drzwiach przykleili petycję przeciw dystrybucji 
dopalaczy.    



         Prezydent Miasta Skierniewice p. Leszek Trębski, mając na uwadze bezpieczeństwo 

młodych mieszkańców Skierniewic, wyraził swój sprzeciw wobec sprzedaży niebezpiecznych 

dla zdrowia substancji.  

              Dodał, że jako prezydent miasta będzie apelował do rządu i sejmu Rzeczypospolitej o 

delegalizację „dopalaczy”.  



           Zastępca prezydenta p. Beata 

Jabłońska stwierdziła, że miasto 

będzie podejmować kolejne działania 

celem uświadomienia społeczeństwu, 

a szczególnie młodzieży, zagrożeń 

wynikających z eksperymentowania 

z niebezpiecznymi substancjami. 

           Pani Barbara Wieteska dyrektor 

Sanepidu w swoim ekspoze poruszyła 

kwestię, czym są dopalacze, jakie 

płyną zagrożenia z zażywania tych 

specyfików. 

           Dopóki sklepy z dopalaczami nie 

znikną z krajobrazu naszego miasta na 

pewno będą organizowane takie 

marsze. 

                   (opracowała: Aneta Bolek) 



Etap szkolny Konkursu Plastycznego  

„Co słonko widziało” -  listopad 2010 roku  
       W dniu 16 listopada 2010 roku rozstrzygnięto etap szkolny Konkursu Plastycznego  

       „Co słonko widziało”.  

        Zadaniem uczestników  było wykonanie ilustracji do wybranego utworu Marii Konopnickiej.       
Największym powodzeniem cieszyły się wiersze: „Stefek Burczymucha” oraz „Na jagody”.  

       Jury w składzie: p. Paweł Legięcki (przewodniczący), p. Alicja Pijankowska, p. Magdalena Kołacz 
i p. Katarzyna Bors postanowiło przyznać następujące lokaty: 

             I miejsce -  Weronika Moskwa z klasy VI d 

             II miejsce -  Patrycja Nowak  z klasy VI d 

             III miejsce -  Anna Tagowska z klasy IV a 

       oraz wyróżnienia: Klaudia Kowalska IV c, Maria Mozga VI b, Karolina Stryczek VI b, Katarzyna 
Pawlak IV d i Mikołaj Koprowski VI a.  

                                                                                                                        (opracował: Paweł Legięcki) 



Święto Drzewa - październik 2010 roku  

            Dnia 8 października na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 4 odbyła się ogólnopolska i 
międzynarodowa akcja sadzenia drzew 
przypadająca jak co roku na dzień 10 
października.  

            Święto Drzewa jest programem 
edukacji ekologicznej, w którym 
uczestniczyli uczniowie klas trzecich 
z  wychowawcami, p. dyrektor Barbara 
Karwat i nauczycielka przyrody p. Aneta 
Bolek. Uczniowie przy pomocy dorosłych 
osób posadzili dwie wierzby oraz chętnie 
odpowiadali na pytania dotyczące ochrony 
lasów w najbliższej okolicy.  

             Celem programu jest podnoszenie 
świadomości ekologicznej uczniów w 
zakresie ochrony środowiska 
oraz zainspirowanie ich do podjęcia 
lokalnych działań dotyczących sadzenia i 
ochrony drzew w celu zmniejszenia 
skutków zmian klimatu na Ziemi.    

                               (opracowała: Aneta Bolek) 



Akademia z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości  

– listopad 2010 roku  
              11 listopada 2010 roku przypadała 92 

rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Z tej okazji uczniowie klas 
V i VI przygotowali uroczystą akademię, 
podczas której zaprezentowali montaż 
słowno – muzyczny.  

              Utwory poetyckie i pieśni o 
charakterze patriotycznym przypominały o 
trudach walki i ofiarach poniesionych 
przez polskich żołnierzy walczących o 
niepodległość naszej ojczyzny.  

              Publiczności najbardziej podobały się 
występy: Adrianny Botul, która na flecie 
poprzecznym zagrała pieśń „Boże coś 
Polskę” oraz „Rota” w wykonaniu Macieja 
Szymańskiego. Na uwagę zasługuje 
również występ Barbary Gędek, Weroniki 
Bajorek, Pauliny Kośki i Anny Chmiel – 
dziewczęta zaśpiewały piękną pieśń pod 
tytułem „Rozkwitały pąki białych róż”. 



• Scenariusz apelu przygotowała pani Renata Gruchała, oprawą muzyczną zajęła się 

pani Dorota Błażejewska (na zdjęciu z p. dyrektor Barbarą Karwat)  

• natomiast dekorację przygotował pan Paweł Legięcki. 

        (opracowała: Renata Gruchała) 



Wycieczka klas II b i II d do Żelazowej Woli – 

październik 2010 roku  
• 6 października 2010 roku klasy II b i II d były na wycieczce w Żelazowej Woli.  

• Uczniowie zwiedzili zabytkowy dworek oraz park, obejrzeli także film o życiu i 
twórczości Fryderyka Chopina.  

• W drodze powrotnej dzieci pojechały do Sromowa, gdzie poznały  twórczość ludową 
związaną z naszym regionem w Muzeum Ludowym Rodziny Brzozowskich.  

• Uczniowie spotkali się z przedstawicielem rodziny artystów i obejrzeli ruchome figurki. 

                                                                             (opracowała: Elżbieta Dembko - Pryk) 



Wernisaż Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

„O radość dzieci Tybetu” – wrzesień 2010 roku  

 

 

• 24 września 2010 roku klasa II a z wychowawczynią p. Beatą Więckowską,  klasa II b 
z wychowawczynią p. Edytą Trebnio i klasa IV c z wychowawcą p. Pawłem Legięckim 
uczestniczyła w Wernisażu  Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "O radość 
dzieci Tybetu".  

• Uroczystość odbyła się w Galerii dla Dzieci i Młodzieży "Kreska" w Skierniewicach. 

• Podczas spotkania wręczono nagrody laureatom konkursu. Dyplomy i podziękowania 
otrzymały również wszystkie osoby oraz instytucje wspomagające organizację 
przedsięwzięcia.  

• Po zakończonej uroczystości uczniowie mieli okazję porozmawiać z tybetańskimi 
dziewczynkami: Deshi i Kandu.  

                                                                                                                               (opracował: Paweł Legięcki) 



„Europejski Dzień Bez Samochodu” - 

wrzesień 2010 roku 

• Od kilku lat w naszym mieście prowadzona jest akcja „Europejski Dzień Bez 
Samochodu”. Włodarze miasta próbują zaszczepić u najmłodszego pokolenia 
skierniewiczan refleksję dotyczącą problemów cywilizacyjnych. Wszyscy wiedzą 
jakim dobrodziejstwem dla współczesnego mieszkańca naszej planety jest 
samochód. Ten środek lokomocji ułatwia nam życie, pozwala szybko i sprawnie 
przemieszczać się z miejsca na miejsce. Duża grupa naszych uczniów codziennie 
przyjeżdża do szkoły korzystając z podwózki spieszących do pracy rodziców. Pojazd 
spalinowy jest jednak trucicielem najbliższego środowiska.  

• W dniu 22 września 2010 roku, zgodnie z założeniami akcji, zachęca się 
zmotoryzowanych, aby przesiedli się do miejskich środków komunikacji np.: 
autobusów, tramwajów lub metra. Propaguje się dojechanie do pracy pociągiem lub 
rowerem. 



• 22 września, podczas zajęć, dzieci z młodszych klas mogły poznać niewielką część 
współczesnych problemów związanych z transportem samochodowym. 

• Uczniowie z klas drugich podjęli się obserwacji ruchu kołowego na sąsiadującym ze 
szkołą wiadukcie. Wyniki obserwacji były zatrważające. W ciągu trzech minut badań 
dzieci zauważyły prawie 100 samochodów! Sprawdziły również, czy tego dnia przed 
szkołą ruch był mniejszy. Niestety, wnioski z obserwacji nie potwierdziły większego 
zainteresowania akcją „Europejski Dzień Bez Samochodu”. 

• W klasie II a powstał plakat z samochodem w roli głównej. 



• Dzieci zainteresowały się tą akcją i zobowiązały, że w przyszłym roku poważnie porozmawiają z 

dorosłymi na jej temat i zwrócą uwagę na problemy zanieczyszczenia środowiska. 22 września 

2011 roku powtórzą badanie natężenia ruchu samochodów jeżdżących obok szkoły.  

• Niestety samochodami chcą jeździć wszyscy, mali i duzi. Czekamy więc z niecierpliwością na 

nowe źródła energii, które nie będą zagrażać Ziemi.    

     (opracowała: Beata Więckowska) 



Akcja „Sprzątanie Świata Polska 2010”  

– wrzesień 2010 roku  

           Tegoroczna  akcja  przebiegała  pod hasłem „Chrońmy bioróżnorodność - 
segregujmy odpady” i została  przeprowadzona w naszej szkole w dniu 24 września 
2010 roku.  

           Akcję zorganizowano we współpracy z Urzędem Miasta Skierniewice, który 
wyznaczył tereny do uprzątnięcia, dostarczył worki i rękawice oraz zajął się wywozem 
śmieci. 

           Nie tylko w tym roku, ale już od wielu lat, nasza szkoła zbiera odpady  segregując 
je na szło, plastik, metal i te, nie nadające się do segregacji. W teren wyszły klasy 
czwarte, piąte i szóste.  

           Najwięcej zebrano worków z odpadami, które nie nadają się do segregacji i szkła, 
zlikwidowano dzikie wysypisko, gdzie uczniowie  znaleźli  m. in. oponę, telewizor i 
gumowe rury.   

           Klasy 0 - III podczas akcji sprzątały i pielęgnowały tereny zielone wokół szkoły . 

           Warto jeszcze nadmienić, że w naszej szkole cały rok odbywa się zbiórka puszek 
aluminiowych i zużytych baterii.  

          Akcja „Sprzątanie Świata Polska 2010” przebiegała sprawnie i bez zastrzeżeń. 
Wiemy, że selektywna zbiórka posegregowanych odpadów to najprostszy i najtańszy 
sposób zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na wysypiska – to nieskażona 
gleba i woda, czystsze powietrze, ochronione przed wycięciem drzewo. 

      (opracowała: Mirona Synowiec) 



Wizyta klasy IV c w Bibliotece pedagogicznej 

w Skierniewicach – październik 2010 roku  
• 25 października 2010 roku klasa IV c 

wraz z wychowawcą p. Pawłem 
Legięckim gościła w Bibliotece 
Pedagogicznej w Skierniewicach.  

• W ramach Tygodnia Kariery 
Zawodowej – uczniowie zapoznawali 
się z  etapami pracy bibliotekarza. 

• Zwiedzali takie miejsca w bibliotece, 
do których na co dzień nie mają 
wstępu wypożyczający książki np.: 
dział zamówień i wprowadzania 
książek do księgozbioru.  

• Niektórzy z uczniów stemplowali 
książki, nadawali im numery 
inwentarzowe i zabezpieczali 
egzemplarze przed zniszczeniem 
wykonując dla nich okładki. 

• Być może ktoś zachęcił się, aby w 
przyszłości zdobyć zawód 
bibliotekarza? 

      (opracował: Paweł Legięcki) 



Rejonowy Konkurs Plastyczny „W mundurze w dorosłość”  

– październik 2010 roku  

• Rozstrzygniecie Rejonowego Konkursu 
Plastycznego „W mundurze w dorosłość ” 
zorganizowanego w ramach Tygodnia 
Kariery Zawodowej odbyło się w hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Skierniewicach w dniu 18 października 2010 
roku.  

• Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na 
sprawy związane z wyborem zawodu, 
propagowanie pozytywnego wizerunku służb 
mundurowych: strażaków, żołnierzy, 
policjantów, leśników, strażników miejskich, 
strażników granicznych.  

• Z każdej  szkoły biorącej udział w konkursie 
mogły być zgłoszone maksymalnie po 2 
prace z poszczególnych poziomów.  

• Wśród laureatów znalazły się uczennice 
naszej szkoły, które do konkursu 
przygotowywał p. Paweł Legięcki: I miejsce 
zajęła – Paulina Fersz z klasy IV d,  

• natomiast wyróżnienia -  Anna Tagowska z 
klasy IV a, Natalia Wasilewska z klasy V a i 
brakuje nazwisk  

                            (opracował: Paweł Legięcki) 



Dzień Nauczyciela – październik 2010 roku 

• W tym roku Dzień Nauczyciela 
obchodzony był w sposób szczególny. 
Nie odbyła się część artystyczna 
przygotowana przez nauczycielki 
języka angielskiego: p. Karolinę Melon 
– Mikę i p. Annę Grzeszczak pod 
tytułem „Pokaz mody dla nauczycieli”, 
ponieważ w województwie łódzkim 
ogłoszona została trzydniowa żałoba. 
W straszliwej tragedii na drodze nr 707 
koło Nowego Miasta nad Pilicą zginęło 
18 osób pochodzących z miejscowości 
Drzewica.  

• W związku z faktem, że jednocześnie 
obchodzony był X Dzień Papieski - dla 
uczniów klas 0 - VI zaprezentowano 
na sali gimnastycznej pokaz 
multimedialny poświęcony papieżowi 
Janowi Pawłowi II pod tytułem „Jan 
Paweł II – święty”.  



• Prezentacja miała na celu ukazanie 
drogę Karola Wojtyły do świętości. 
Uczniowie poznali życiorys papieża, 
najważniejsze wydarzenia z jego życia 
oraz pontyfikatu.  
W prezentacji zwrócono także uwagę 
na papieża jako człowieka, który 
zmagał się o świętość. Podkreślono 
Jego cnoty: wiarę, nadzieję, miłość a 
także rozwagę, sprawiedliwość, siłę, 
wstrzemięźliwość, czystość, ubóstwo, 
posłuszeństwo – które wielokrotnie 
objawiały się w Jego życiu. 

• Prezentację przygotował i przedstawił 
p. Jerzy Krokocki, nauczyciel religii w 
naszej szkole. 

 (opracował: Jerzy Krokocki) 



Święto Kolejarza – październik 2010 roku  

• Przyjaciele i miłośnicy kolei są na 
świecie! Należą do nich uczniowie z 
klas młodszych i starszych naszej 
szkoły.  

• W dniu Święta Kolejarza, którego 
patronką jest św. Katarzyna, 
reprezentanci naszej szkoły złożyli 
wizytę w parowozowni. Uczniowie 
wręczyli ogromną laurkę z życzeniami 
oraz upominki – oczywiście mini - 
pociągi.  

• Delegaci z klas IV – V pod opieką pani 
Renaty Gruchały i uczniowie z klasy II 
a pod opieką pani Beaty Więckowskiej 
mogli spotkać się z dawnymi 
kolejarzami, maszynistami 
i konduktorami, którzy opowiadali jak 
prowadziło się lokomotywy parowe. 
Nastrój – czar dawnej kolei parowej -  
udzielił się młodym miłośnikom kolei.  



• Największą atrakcją tego dnia były 4 
ogromne, nowoczesne elektrowozy, 
które można było zwiedzać wzdłuż 
i wszerz. Kolejarze pozwalali naciskać 
na jakieś przyciski, włączać syrenę, 
której dźwięk podrywał zwiedzających 
na równe nogi. Można było zajrzeć do 
wnętrza tego niesamowitego super - 
pojazdu. Oczywiście najbardziej 
zachwyceni byli chłopcy.  

• Przedstawiciele Polskiego 
Stowarzyszenia Miłośników Kolei, pan 
Paweł Mierosławski i pan Andrzej 
Paszke podziękowali za pamięć i 
zaprosili uczniów do odwiedzania 
zabytkowej, skierniewickiej 
parowozowni - to spotkanie odbędzie 
się 20 listopada 2010 roku.  

  
(opracowała: Beata Więckowska) 



Wystawa „165 lat Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej”  

 - październik 2010 roku 

• Dlaczego w październiku tego roku, w 
Skierniewicach i w Szkole Podstawowej 
nr 4, tak dużo mówi się o kolei? Dlaczego 
jest tak wiele wystaw poświęconych 
pociągom? Dlaczego na stacji ma stać 
pomnik pana Wokulskiego? A jak 
wyglądała pierwsza lokomotywa parowa? 
A ile lat ma kolej? Dlaczego o naszej 
szkole mówi się, że ma tradycje kolejowe? 
A co to znaczy pierwsza lub druga klasa w 
pociągu? I tak dalej i tak dalej... 
Zadawanym pytaniom nie było końca. 

• A tak poważnie, to najczęściej stawianym 
6 października 2010 roku pytaniem w 
naszej szkole było po prostu: „Proszę 
pana, co to jest?”  



• Uczniom z klasy II a i II e odpowiadał 
zaproszony na uroczystość otwarcia 
wystawy pod hasłem „165 lat Drogi 
Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej” 
specjalny gość, p. Andrzej Szadkowski.  

• Jest to nasz dawny absolwent, od lat 
związany ze szkołą i jednocześnie 
miłośnik kolei, przewodnik w Muzeum 
Kolejnictwa w Warszawie.  

• Kto najlepiej, ciekawie i wyczerpująco 
opowiedział dzieciom o lokomotywach 
parowych, spalinowych i elektrycznych? 
Chyba już każdy sam się przekonał 
uczestnicząc w tym  spotkaniu. 



•  W holu głównym szkoły obok świetlicy, już pod koniec września, pojawiła się przygotowana 
przez panie: Annę Maj, Mariannę Piątkowską i Beatę Więckowską wystawa uświetniająca 
165 lat kolei na naszych ziemiach. Nauczycielki przygotowały niewielką, ale  pouczającą 
ekspozycję, która przedstawiała początki i rozwój kolei w Polsce. Uczniowie mogli obejrzeć 
ryciny i zdjęcia ukazujące 165-cio letni okres historii Drogi Żelaznej Warszawsko – 
Wiedeńskiej, a także związek Szkoły Podstawowej nr 4 z koleją.  

• Duże zainteresowanie wzbudził rysunek przedstawiający pierwszy, nieistniejący już dworzec 
carski, w którym  92 lata temu rozpoczęli naukę uczniowie szkoły kolejowej.  

• My, jako spadkobiercy tej szkoły kultywujemy tradycje z nią związane.  
  

 (opracowała: Beata Więckowska) 



Wycieczka klas II a i II e do Łowicza  

– październik 2010 roku  
• Uczniowie z klas II a i II e wyruszyli po 

raz pierwszy pociągiem do Łowicza. 
Po zakupieniu biletów i obejrzeniu 
zabytkowego gmachu dworca w 
Skierniewicach kolejną atrakcją stał się 
pomnik Stanisława Wokulskiego, który 
czekał na oficjalne odsłonięcie. Postać 
kupca wzbudziła duże zainteresowanie 
oglądających, zwłaszcza jego 
staroświecki strój, kapelusz, kuferek i 
laseczka.  

• Jazda pociągiem dostarczyła nowych 
wrażeń, ponieważ wielu podróżnych 
nigdy jeszcze nie korzystało z tego 
środka lokomocji. Za oknem 
malowniczo przesuwał się wiejski, 
jesienny pejzaż. Widoki w jasnych 
promieniach słonecznych przyciągały 
wzrok uczniów. 



• Muzeum w Łowiczu wprowadziło 
zwiedzających w dawny świat. Pan 
przewodnik ciekawie opowiadał o 
historii miasta i regionu. Każdy znalazł 
coś dla siebie. Dziewczęta zachwycały 
się barwnymi strojami ludowymi, 
wycinankami, pajączkami wiszącymi 
pod powałą i sprzętami codziennego 
użytku. Przeznaczenie wielu 
oglądanych eksponatów wywoływało 
zdziwienie. Kołowrotek ze sławnym 
wrzecionem to sprzęt znany już tylko z 
bajek.  

• Chłopcy nie mogli oderwać oczu od 
strzelb, karabinów, szabli i 
prezentowanych zbroi.  

• W mini skansenie wszystkim podobały 
się malowane, drewniane chaty.  



• Uczniowie dowiedzieli się jakie 

zadanie w gospodarstwie pełnił  

kierat, młocarnia i stojący nad 

cembrowaną studnią żuraw.  

• Chłopcy zwrócili uwagę na 

drewniane wozy i sanie. Żałowali, 

że nie było prawdziwego konia.  

• Atrakcją okazał się przydomowy 

ogródek, w którym nie było już 

roślin, ale uwagę zwiedzających 

przyciągały dziwne „pomniki”, jak 

się później okazało były to 

pszczelarskie ule. 
(opracowała: Beata Więckowska) 



Spotkanie uczniów klasy II a z pielęgniarką – listopad 2010 roku  
• Uczniowie z klasy II a bardzo lubią zapraszać gości.  

• Pewnego listopadowego dnia niespodziankę sprawiła im 
mama Oliwii Zwolińskiej, która jest pielęgniarką i 
postanowiła spotkać się z uczniami z klasy swojej córki.  

• Celem spotkania była nauka udzielania pierwszej 
pomocy, czyli jak wesprzeć kolegę, który się skaleczy.  

• Uczniowie rozmawiali jak dbać o bezpieczeństwo i 
unikać skaleczeń czy oparzeń. Relacjonowali swoje 
przeżycia związane z różnego rodzaju „wypadkami”. Na 
szczęście zawsze ktoś wyciągnął do poszkodowanych 
pomocną dłoń. 

• Już w klasie pierwszej podobne zajęcia przeprowadziła 
szkolna pielęgniarka p. Bożena Pękala, która chętnie 
spotyka się dziećmi, aby zapoznać je z różnymi 
problemami zdrowotnymi. O tym jak dbać o zdrowie 
swoje i innych, jak pomóc w nagłych wypadkach, każde 
dziecko najpierw dowiaduje się od rodziców i 
nauczycieli. Cenne wskazówki fachowców są jednak 
najważniejsze. Suche fakty to zbyt mało. Najważniejsze 
są umiejętności. 

• Wielką pomocą okazały się plastry i bandaże, ponieważ 
każdy uczestnik spotkania miał za zadanie zrobić 
opatrunek.  

• Efekt przerósł oczekiwania pielęgniarki p. Renaty 
Zwolińskiej i wychowawczyni p. Beaty Więckowskiej, 
ponieważ wszyscy zabandażowali się bardzo dokładnie. 
Dobrze, że to tylko ćwiczenia! Nikomu nic się nie stało, 
ale jak mówi przysłowie: „Lepiej dmuchać na zimne”.  

• W odpowiedzi na pytanie końcowe: „Kto chce zostać 
pielęgniarką/pielęgniarzem?” uniósł się las 
zabandażowanych rąk.  

• Pamiątkowe fotografie stały się dokumentacją zdobytych 
umiejętności.  

(opracowała: Beata Więckowska) 



Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Polska w XVIII wieku”  

 - grudzień 2010 roku – marzec 2011 roku 

• Organizatorem konkursu, którego adresatami byli uczniowie klas V - VI szkół podstawowych, była 
nasza szkoła, a głównymi celami: 

       -   rozbudzanie zainteresowań uczniów przeszłością oraz kształtowanie wyobraźni historycznej, 

       -   kształtowanie poczucia tożsamości jako podstawy tolerancji, poszanowania i zrozumienia innych 
kultur, 

       -   pobudzanie aktywności poznawczej uczniów, 

       -   pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu, 

       -   rozwijanie umiejętności dostrzegania złożoności związków przyczynowo - skutkowych, 

       -   uczenie tolerancji, wzajemnego poszanowania różnych kultur i narodów, 

       -   wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi. 

• Tematyka konkursu obejmowała wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

       kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie nauczania historii i społeczeństwa 

       dotyczące historii Polski XVIII wieku. 

• Konkurs odbywał się w dwóch etapach: szkolnym  - w dniu 9 grudnia 2010 roku i międzyszkolnym  
- 10 marca 2011 roku.   

• Eliminacje szkolne zostały przeprowadzone przez szkolne komisje powołane przez dyrektorów  

       szkół. Miały charakter testu pisemnego, na rozwiązanie, którego przewidziano 45 minut.  

• Po sprawdzeniu i ocenieniu testów, szkolne komisje kwalifikowały do II etapu konkursu trzech  

       uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. 

        W naszej szkole udział w szkolnym etapie wzięło 24 uczniów. Wiedza dzieci była  

       oczywiście zróżnicowana,  jednak należy stwierdzić, że duża grupa z nich wykazała się  

       wiadomościami  na naprawdę świetnym poziomie. 



     Klasyfikacja przedstawiała się następująco: 

        Pawlak Anna 6 d – 51 punktów 

        Błaszczyk Bartosz 5 c - 50 punktów 

        Pluciński Mikołaj 6 b – 48 punktów • Zakrzewska Katarzyna 6 c – 47 punktów 

• Obłękowska Michalina 6 d – 47 punktów 

• Gędek Barbara 5 d – 47 punktów 

• Gala Michał 6 a – 47 punktów 

• Wójcik Zuzanna 6 d – 44 punkty  

• Dubel Wiktor 6 d – 44 punkty 

• Mokrzycka Joanna 6 c – 44 punkty 

• Strojek Julia 5 d – 43 punkty 

• Kuprianis Kacper 5 b – 42 punkty 

• Michalski Michał 6 c – 41 punktów 

• Zielińska Aleksandra 6 d – 41 punktów 

• Zwoliński Mateusz 6 a – 40 punktów 

• Pokrop Joanna 6 c – 39 punktów 

• Nowakowski Jan 5 c – 39 punktów 

• Błaszczak Barbara 5 c – 36 punktów 

• Stryczek Karolina 6 b – 35 punktów 

• Sasin Marcel 5 b - 32 punkty 

• Jaśniewski Mateusz 5 c – 31 punktów 

• Kutryś Franciszek 6 b – 30 punktów 

• Wiszniewski Jarosław 6 c – 29 punktów 

• Kijo Jakub 5 c – 27 punktów 

 



• W finale  V  Międzyszkolnego 
Konkursu Historycznego wzięło 
udział 18 uczniów z sześciu szkół 
podstawowych z terenu miasta 
Skierniewice. Naszą szkołę w tej 
rywalizacji reprezentowali: Anna 
Pawlak, Bartosz Błaszczyk i Mikołaj 
Pluciński.   

• W etapie międzyszkolnym uczniowie  
wykonywali w ciągu 45 minut test 
pisemny złożony z pytań zamkniętych 
i otwartych.  

• Podczas finału konkursu uczniowie 
obejrzeli prezentację multimedialną 
„Polska w VIII wieku” oraz 
wysłuchali wiersza „Czapla i rak” 
deklamowanego przez uczennice 
klasy V a Agnieszkę Siwik. 



• Prezydent Miasta Skierniewice p. Leszek 
Trębski, który był obecny w czasie konkursu, 
otrzymał na pamiątkę pracę Anny Chmiel z 
klasy VI a przedstawiającą Pałac Prymasowski 
w Skierniewicach. 

• Wyniki etapu finałowego przedstawiają się 
następująco:  

        I miejsce zdobyła uczennica naszej szkoły 
Anna Pawlak z klasy VI d. 

        II miejsce również wywalczył uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Skierniewicach – Mikołaj 
Pluciński z klasy VI b. 

        III miejsce zajęli: Natalia Antos ze Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Skierniewicach oraz Jakub 
Stachów i Marta Wołosińska ze Szkoły 
Podstawowej nr 9 w Skierniewicach.  

• Każdy uczestnik II etapu otrzymał dyplom za 
udział w konkursie, natomiast zwycięzcy - 
nagrody ufundowane przez p. Leszka Trębskiego 
Prezydenta Miasta Skierniewice.  

• Wszystkie szkoły uczestniczące w konkursie 
obdarowano książkami na pamiątkę wspólnej 
rywalizacji, a uczniów zaproszono na słodki 
poczęstunek. 

        Gratulujemy sukcesów!!! 

Następny konkurs historyczny już za rok, serdecznie 
zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 4. 

              (opracowała: dyr. Renata Bornińska) 



VI powiatowy finał akcji Bezpieczna Droga – listopad 2010 roku  
• W dniu 4 listopada 2011 roku w  hali Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Skierniewicach odbył się VI powiatowy 
finał akcji Bezpieczna Droga dla uczniów szkół 
podstawowych organizowany przez Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach.  

• Naszą szkołę reprezentowali: 

        Ciarkowska Dagmara 

        Gala Marlena 

        Gala Michał 

        Michalski Michał 

        Tartanus Grzegorz 

        Zielińska Aleksandra 

• Uczniowie startowali w dwóch konkurencjach. Pisali 
test ze znajomości przepisów ruchu drogowego i 
jeździli po miasteczku ruchu drogowego, gdzie 
stosowali wiedzę teoretyczną w praktyce.  

• Po podsumowaniu wyników okazało się, że  

        I miejsce zajął Michał Gala, za co otrzymał rower 
górski, 

        II miejsce przypadło Marzenie Gali, która otrzymała 
w nagrodę radiomagnetofon. Dagmara Ciarkowska 
była czwarta, a Michał Michalski piąty.  

• Uczniów do zawodów przygotowywali: p. Paweł 
Legięcki i p. Adam Wenus. 

 (opracował: Adam Wenus) 



Wycieczka drugich klas do teatru „Arlekin” w Łodzi – listopad 2010 roku 

      Trzeciego listopada 2010 roku w 
podróż do krainy baśni wybrały się 
dzieci z klas II a, II c, II e. Uczniowie 
obejrzeli w teatrze „Arlekin” 
przedstawienie „Cynowy żołnierz”, 
które powstało na podstawie baśni 
Hansa Christiana Andersena. Aktorzy 
wcielili się w postacie służących w 
pewnym starym domu. Po ich strojach, 
można było poznać, że akcja tej 
niesamowitej historii, toczyła się przed 
wielu, wielu laty. Wystąpił oczywiście 
Żołnierz - kukiełka, który był głównym 
bohaterem baśni i jego towarzyszka – 
Tancerka stojąca na jednej nodze na 
komodzie. Żołnierz, który nie miał nogi, 
gdyż zabrakło cyny na jej odlanie, 
przeżywał różne przygody. Pokazał 
swoją wielką odwagę i męstwo.  



• Co najbardziej pobudziło wyobraźnię 
dzieci? Co im pozwoliło przenieść się 
w krainę fantazji? To były cuda i dziwy! 
Cuda zaczynały się wtedy, gdy 
postacie ludzkie opuszczały dom – 
scenę, zajmując się swoimi 
obowiązkami. Nagle ożywały sprzęty 
codziennego użytku: czajniczek do 
parzenia herbaty, cukiernica z piękną 
przykrywką, szafki, półki, a nawet 
haczyki do wieszania. Jeżeli jakieś 
dziecko nie ma w domu imbryka 
z chińskiej porcelany i nie zna jego 
przeznaczenie. To po obejrzeniu tej 
baśni – poznało tajemnicę związaną z 
tym sprzętem domowym.  

• Świat fantazji był jeszcze bardziej 
niesamowity, gdy wraz z Żołnierzem, 
dzieci mogły odbyć podróż 
po wzburzonych falach groźnej rzeki 
płynącej w podziemnych kanałach. 
W wodzie pojawiły się myszy i 
ogromna ryba. 



•  Nikt jednak nie bał się tego 
niebezpieczeństwa, ponieważ każdy 
widz czuł siłę charakteru Żołnierzyka. 
Baśń skończyła się dobrze. Wygrała 
miłość, gorące uczucie, które spotkało 
Tancerkę i Żołnierza. Teraz oboje stoją 
dumnie na parapecie okna w krainie 
fantazji.  

•      Podróż uczniów do Łodzi 
zakończyła się w Wytwórni Filmów 
Animowanych – „Se – ma – for” w 
Muzeum Bajki. A tam było jeszcze 
fantastyczniej. Dzieci obejrzały kilka 
króciutkich filmów animowanych i 
poznały proces ich powstawania 
metodą „poklatkową”. Na własne oczy 
przekonały się jak duży jest Miś 
Uszatek i Coralgol.  



• Zobaczyły też inne znajome 
postacie ze szklanego ekranu. 
Uczniowie mogli podziwiać 
wiele scenografii, które 
wykorzystano w znanych im 
filmach. Wśród eksponatów 
była makieta do filmu „Piotruś i 
wilk”, który zdobył w 2008 roku 
Oskara - prestiżową nagrodę  
filmową.  

• Zadowoleni wycieczkowicze, 
bogatsi o nowe doznania 
i wrażenia wrócili z pamiątkami 
do Skierniewic, a wśród 
pamiątek znalazł się  film o 
„Piotrusiu i wilku”.   

(opracowała: Beata Więckowska) 



Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny „NSZZ „Solidarność” – 30 

lat nadziei, wiary, tęsknoty i walki pokoleń Polaków 

ku niepodległości Rzeczypospolitej” – listopad 2010 roku 

• Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny "NSZZ "Solidarność" - 30 lat nadziei, 
wiary, tęsknoty i walki pokoleń Polaków ku niepodległości Rzeczpospolitej” 
był adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych.  

• Trzy uczennice naszej szkoły wykazały się dużą wyobraźnią i 
umiejętnościami warsztatowymi, które doceniło jury konkursu. Jego 
werdyktem zdobyły one następujące lokaty: 

     1 miejsce – Daria Kwaśniewska -  kl. VI d 

     2 miejsce – Barbara Gędek – kl. V d 

     3 miejsce – Natalia Kaczmarek – kl. IV a  

• Wręczenie nagród odbyło się w czasie uroczystej wieczornicy 17 listopada 
2010 roku w auli Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. 

• Opiekę merytoryczną nad uczniami naszej szkoły sprawował nauczyciel 
plastyki p. Paweł Legięcki.  

     (opracował: Paweł Legięcki) 



Międzyszkolny konkurs „Sałatka owocowo – warzywna”  

-listopad 2010 roku  

• Etap szkolny konkursu odbył się w naszej szkole 29 października 2010 roku. W 
konkursie wzięły udział pięcio -  osobowe zespoły z następujących klas:  III a, III d, IV 
a, IV b, IV c, IV d, V a, V b, V c, V d, VI a, VI c, VI d. Drużyny miały za zadanie 
wykonać dowolną sałatkę owocowo-warzywną oraz dekorację stołu.  

• Przygotowane sałatki były przepyszne a dekoracje przepiękne. Jury po długiej i 
smacznej naradzie wytypowało zwycięskie zespoły: 

  w kategorii klas I - III wygrała kl. III a, 

  w kategorii klas IV - VI wygrała kl. V a. 

• Na zakończenie pani dyrektor Barbara Karwat wręczyła laureatom nagrody. 
Zwycięskie drużyny reprezentowały naszą szkołę w konkursie międzyszkolnym. 



• Etap międzyszkolny konkursu odbył się  w naszej szkole dnia 5 listopada 2010 roku.  

• Organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa nr 4 we współpracy z Zarządem 
Okręgowym Ligi Ochrony Przyrody,  koordynatorem przedsięwzięcia p. Mirona 
Synowiec, natomiast współorganizatorem p. Aneta Bolek.  

• Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu odżywiania, poznanie walorów 
smakowych różnych warzyw i owoców (w tym egzotycznych), rozwijanie wrażliwości 
estetycznej i sprawności manualnej. Wspólne spotkanie było świetną okazją do 
integracji uczniów.  

• W konkursie międzyszkolnym wzięły udział zespoły ze skierniewickich szkół 
podstawowych:  nr 1,  nr 2,  nr 4,  nr 5 i nr 7. Zadaniem uczestników było, podobnie 
jak w etapie szkolnym, przygotowanie sałatki owocowo - warzywnej. Ponadto ocenie 
podlegała dekoracja stołu oraz hasło promujące zdrową żywność.  

• W przerwie uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną o owocach egzotycznych 
oraz wystawę tych owoców. Po prezentacji czekał na nich słodki poczęstunek.   

• Konkurs zaszczycił swą obecnością Prezydent Miasta Skierniewice pan Leszek 
Trębski, wiceprezydent pani Beata Jabłońska, Naczelnik Wydziału Edukacji pani 
Iwona Górniak oraz Prezes Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody pani Iwona 
Leśniewicz.  



• Po prezentacji poszczególnych zespołów i degustacji - jury dokonało oceny, a było to 
niełatwe zadanie. Przygotowane przez uczniów potrawy zachwycały różnorodnością 
kolorów i smaków, a dekoracje stołów były przepiękne i pomysłowe.   

• W ostatecznej punktacji jury pod przewodnictwem pani Katarzyny Bychawskiej 
wytypowało najlepsze drużyny:  

• w kategorii klas I - III  - nagroda główna przypadła zespołowi ze Szkoły Podstawowej 
nr 1, a wyróżnienie dla zespołu ze Szkoły Podstawowej nr 4. 

• w kategorii klas IV – VI - nagrodę główną zdobył zespół ze Szkoły Podstawowej nr 7, 
a wyróżnienie  - zespołu ze Szkoły Podstawowej nr 5. 

• Pan prezydent i pani wiceprezydent wręczyli zwycięskim zespołom dyplomy i nagrody 
książkowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Skierniewice Leszka Trębskiego, 
Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody  
w Skierniewicach oraz firmę Ekoinstal. Poczęstunek dla uczniów i gości ufundowała 
Rada Rodziców naszej szkoły.  

• Na koniec uczestnicy, opiekunowie i zaproszeni goście wzięli udział w degustacji 
przygotowanych sałatek i owoców egzotycznych. 

•   W przygotowaniu dekoracji sali  i oprawie technicznej  konkursu pomagała pani 
Alicja Pijankowska i pani Katarzyna Bors. 

      (opracowała: Mirona Synowiec) 



Ślubowanie uczniów klas pierwszych – 

październik 2010 roku 

• W dniu 28 października 2010 roku w Szkole 
Podstawowej nr 4 w Skierniewicach odbyła się 
uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych.  

• Uczniowie, władze, nauczyciele z powagą powitali 
poczet sztandarowy a następnie odśpiewali hymn 
państwowy.  Gości powitała pani dyrektor, która w swoim 
przemówieniu podkreśliła ogromne znaczenie tego 
uroczystego dnia w życiu każdego pierwszoklasisty.  

• Następnie uczniowie zaprezentowali program 
artystyczny. Były radosne piosenki i wiersze. Dzieci 
zapewniły wszystkich, że podobnie jak patronka szkoły 
Maria Skłodowska – Curie chcą wyrosnąć na mądrych i 
dobrych Polaków.  



Najważniejszą częścią uroczystości było złożenie 

ślubowania na sztandar szkoły. Dzieci powtarzały 

za p. dyrektor Barbarą Karwat:  
     „Ja mały obywatel Polski 

rozpoczynam naukę w Szkole 
Podstawowej nr 4  w 
Skierniewicach. 

     Przyrzekam: uczyć się pilnie, 
być grzecznym wobec 
nauczycieli, innych osób 
pracujących w szkole  i 
kolegów pracować nad sobą 
by wyrosnąć na prawego 
człowieka i dobrego Polaka, 
dbać o honor mojej ojczyzny.” 



• Panowała podniosła i wzruszająca atmosfera, a niejednemu rodzicowi 
zakręciła się łezka w oku. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie otrzymali 
z rąk pani dyrektor legitymacje szkolne oraz dyplomy.  

• W dalszej  części uroczystości pani dyrektor Barbara Karwat przedstawiła 
laureatów szkolnego konkursu plastycznego dla uczniów klas pierwszych 
„Lubię moją szkołę” i wręczyła im nagrody,  a potem zaprosiła 
zgromadzonych gości do obejrzenia wystawy wszystkich prac 
konkursowych.  



• Na koniec uczestnicy uroczystości pożegnali poczet sztandarowy i 

rozpoczęła się długa sesja zdjęciowa. Każdy  rodzic chciał utrwalić 

ten ważny moment z życia swojego dziecka. I tak w kolejności 

prezentują się: 

 



klasa I a z wychowawczynią p. Marią Groszkowską, 

 



klasa I b z wychowawczynią p. Agnieszką Owczarek, 



klasa I c z wychowawczynią p. Lilą Zielińską, 



klasa I d z wychowawczynią p. Iloną Skowrońską – Kałwak 

(opracowała: Agnieszka Owczarek) 



„Ocalić od zapomnienia” – październik 2010 roku  

• Ostatnie dni października to okres 
przygotowań do Święta Zmarłych. Dorośli 
i dzieci porządkują groby swoich bliskich, 
zapalają na nich znicze, kładą kwiaty i 
wiązanki.  

• A co zrobić, gdy już nie ma rodzin 
zmarłych, których groby znajdują się na 
najstarszym cmentarzu w mieście. 
Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic 
znalazło rozwiązanie tego problemu. Co 
roku organizowana jest akcja pod hasłem 
„Ocalić od zapomnienia”, w której 
uczestniczą uczniowie skierniewickich 
szkół.  

•      28 października tego roku, uczniowie z 
klasy II a pod opieką wychowawczyni p. 
Beaty Więckowskiej udali się na cmentarz 
św. Rocha przy ulicy Rawskiej, aby 
posprzątać stare, zniszczone i zapomniane 
groby oraz grobowce.  



• Dla najmłodszych dzieci było to ciekawe 
doświadczenie. Po pierwsze – poszły w ruch 
szczotki, miotły i grabie, co było frajdą, a nie 
uciążliwością. Po drugie – każdy mógł sam coś 
ciekawego odkryć, na przykład odczytać dawne 
daty. Po trzecie – była to praktyczna lekcja 
patriotyzmu lokalnego.  A co najważniejsze, to  
uczniowie mogli uczyć się historii naszego 
miasta, czytając napisy na nagrobkach.  

• Wśród uczestników akcji była wieloletnia 
członkini Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic, 
miłośniczka i znawczyni historii naszego grodu 
p. Wiesława Maciejak, która opowiedziała 
drugoklasistom kilka ciekawostek związanych 
z cmentarzem przy kościółku św. Stanisława.  

• Rozmowa była prowadzona na poważne tematy, 
poruszono także kwestię zachowania dzieci w 
takich miejscach jak cmentarz, miejsca pamięci 
narodowej czy pomniki. Taki aktywny sposób 
wprowadzenia uczniów w problematykę etyki, 
patriotyzmu i historii miasta był o wiele 
efektywniejszy niż zajęcia w szkolnych ławkach. 
Uczniowie z uwagą wysłuchali wypowiedzi 
gościa. A jako przedstawiciele Małego 
Szkolnego Klubu Przyjaciół Skierniewic 
obiecali, że za rok również wezmą udział w tej 
akcji. Na następne spotkanie z p. Wiesławą 
Maciejak kl. II a umówiła się już w Izbie Historii 
Skierniewic w listopadzie.  

• Na zakończenie akcji dzieci uczciły zmarłych 
minutą zadumy przy płonących, na 
oczyszczonych grobach, zniczach.  

                            (opracowała: Beata Więckowska) 



Szkolny Konkurs Mitologiczny  „Z mitologią na ty” 

–  grudzień 2010 roku  
• 15 grudnia 2010 roku odbył się  

• Szkolny Konkurs Mitologiczny pod hasłem  

• „Z mitologią na ty” adresowany do uczniów klas piątych.  

• Główne cele konkursu to: 

        -  popularyzacja i poszerzenie wiedzy  

           na temat wierzeń religijnych państw kręgu  

           śródziemnomorskiego, 

        -  kształtowanie postaw szacunku dla dorobku  

            cywilizacyjnego starożytnej Grecji i Rzymu, 

        -  ukazanie literatury jako jednego z najważniejszych  

            czynników kulturotwórczych. 

• W zmaganiach z testem o tematyce mitologicznej wzięło  

        udział piętnastu uczniów.  

• Młodzi historycy wykazali się dużą znajomością tematu, a miejsca 
na podium zajęli: 

       I miejsce -  Barbara Błaszczak – kl. V c 

       II miejsce -  Olga Danelska  - kl. V a. 

       III miejsce -  Julia Strojek – kl. V d, Szymon Cichocki - kl. V a. 

• Pytania konkursowe przygotowały panie: Renata Bornińska, 

        Renata Stasiewicz i Renata Gruchała. Ten sam zespół nauczycieli 
czuwał nad przebiegiem konkursu i przygotowaniem uczniów. 

                           (opracowała: Renata Gruchała) 



Mikołajki –  grudzień 2010 roku  

       W tym roku zima dopisała i św. Mikołaj nie miał żadnych problemów z dotarciem saniami do 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Skierniewicach.  

 Wszystkie dzieci były grzeczne, więc zasłużyły na prezenty od tak miłego gościa. 

 Mikołaj odwiedził wszystkie klasy, a towarzysząca mu fotograf p. Małgorzata Górecka uwieczniła 
ten fakt dla przyszłych pokoleń. 

 Po minach uczniów widać, że była to radosna chwila. 

 Nasz przybysz opuścił szybko mury szkolne, ale obiecał, że przybędzie tu znów za rok. 
(opracowała: Beata Więckowska) 



Biblioteczny konkurs czytelniczo - plastyczny dla klas drugich 

„Czytam, zapisuję, ilustruję” – grudzień 2010 roku  

• Propagowanie czytelnictwa oraz rozwijanie wyobraźni dziecięcej to jedno z zadań 
biblioteki szkolnej. Realizowane jest z wykorzystaniem wielu metod pracy, a jedną 
z nich jest organizowany corocznie konkurs biblioteczny.  

• W tym roku szkolnym zorganizowano konkurs czytelniczo – plastyczny dla klas 
drugich pod hasłem: „Czytam, zapisuję, ilustruję”. 



• Do konkursu mógł przystąpić każdy uczeń klasy II, który w terminie od 15  

      września do 15 grudnia 2010 r. przeczytał 5 lub więcej książek. Opis każdej  

      przeczytanej książki umieścił w tzw. „dzienniczku” według następującego  

      schematu: imię i nazwisko autora książki, tytuł,  imię i nazwisko ilustratora  

      (jeżeli jest podany) oraz liczbę stron. Pod opisem należało napisać 2 do 5  

      zdań na temat treści przeczytanej książki, a na koniec trzeba było wykonać  

      dowolną techniką ilustrację związaną z treścią książki. 

• W konkursie wzięła udział rekordowa liczba 39 uczniów. Poziom  

      oddawanych prac był tak wyrównany, że komisja konkursowa w składzie:  

      p. Irena Bysynger, p. Aneta Fatel i p. Jolanta Majsik miała naprawdę  

      niełatwe zadanie, żeby dokonać oceny i wyłonić laureatów. Punktowana  

      była staranność i estetyka wykonanych dzienniczków, różnorodność  

      wykorzystanych technik plastycznych, poprawność budowanych zdań i brak  

      błędów ortograficznych.  



• W konsekwencji przyznano uczniom następujące 
lokaty: 

• I miejsce zdobyło aż 8 uczniów:  Bartłomiej 
Świderek i Dominika Matuszewska z klasy II a, 
Jakub Jagura, Gabriela Felczak i Oliwia 
Łysoniewska z klasy II b, Joanna Synajewska 
z klasy II c, Bartosz Iwańczyk z klasy II d oraz 
Anna Grodkowska z klasy II e. 

• II miejsce przyznano sześciu uczniom: Zofii 
Czechowicz, Jakubowi Owczarkowi, Zuzannie 
Rutkowskiej, Martynie Fersz i Julii Pazurek z 
klasy II c oraz Julii Więcek z klasy II e. 

• III miejsce zdobyło dwoje uczniów: Aleksandra 
Jaworek z klasy II b i Krzysztof Janus z klasy II 
c. 

• Wyróżnieni w konkursie zostali także 
następujący uczniowie: Natalia Śmiałek z klasy 
II a, Bartosz Brejnak, Natalia Łazęcka i 
Aleksandra Pilarska z klasy II b, Julia Słodki i 
Kacper Wierzbicki z klasy II c, Emiliusz 
Fabijański z klasy II e. 

• Ponadto udział w konkursie wzięli następujący 
uczniowie: Julia Wieczorek z klasy II a, Bartosz 
Cybulski i Maja Markowska z klasy II b, Kamil 
Sypulski, Michał Bibik, Marek Borniński, 
Michał Gędek, Maria Głowacka, Stanisław 
Białkowski, Michał Krakowiak, Jakub Skóra, 
Maciej Szczepanik i Karolina Brodowska z klasy 
II c, Amelia Kalarus z klasy II d oraz Maria 
Wojewoda i Dawid Bednarek z klasy II e. 



Dla wszystkich uczniów Dyrekcja szkoły i Rada Rodziców ufundowała nagrody 

i pamiątkowe dyplomy, które zostały wręczone na uroczystym apelu przez 

p. dyrektor Barbarę Karwat i organizatorkę konkursu Jolantę Majsik.  



Galeria prac: 





Na koniec wszyscy uczniowie klas drugich otrzymali z rąk p. Jolanty Majsik cukierki, jako zachętę 

do wzięcia udziału w konkursie bibliotecznym w przyszłym roku szkolnym. 

                                                                                                                       (opracowała: Jolanta Majsik) 



Podsumowanie kwesty świątecznej  

– grudzień 2010 roku  

• W dniach  13 - 17 grudnia 2010 roku w naszej 
szkole odbyła się kwesta świąteczna 
zorganizowana przez Szkolne Koło Polskiego 
Czerwonego Krzyża, którego opiekunem jest 
p. Mirona Synowiec. 

• Zebraną kwotę w wysokości 383 zł 59 gr. 
przekazano do Zarządu Rejonowego PCK w 
Skierniewicach na zakup paczek świątecznych 
dla podopiecznych tej instytucji. 

• Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję 
serdecznie dziękujemy. 

                                                              (opracowała: Mirona Synowiec) 



Konkurs na bożonarodzeniowy stroik  

- grudzień 2010 roku  
      W świątecznej atmosferze, 21 grudnia 

2010 roku, nauczyciele religii: p. 

Wiesława Zalewska i p. Jerzy Krokocki 

zorganizowali konkurs dla uczniów 

klas III – VI naszej szkoły 

na najpiękniejszy bożonarodzeniowy 

stroik. 



• Komisja, biorąc  pod uwagę wkład pracy, pomysł, 

technikę wykonania oraz estetykę, oceniła prace 

i  wyłoniła zwycięzców. 

    I tak: 

    I miejsce zajęła uczennica z klasy IV c – Zofia Gala 

    II miejsce zajęła uczennica klasy IV c – Magdalena 

Dębska 

    III miejsce zajął uczennica klasy III a – Karolina 

Kowalczyk. 

• Wręczenie nagród odbyło się 22 grudnia 2010 roku 

podczas szkolnego spotkania wigilijnego. 

 (opracował: Jerzy Krokocki) 



„Andrzejki” –  listopad 2010 roku  
• Każdy z nas jest ciekawy, co go czeka w 

przyszłości, czy spotka odpowiedniego 
partnera, czy będzie bogaty...  

• Aby sprawdzić, co nam przyniesie życie 
udajemy się do wróżek, astrologów lub 
wróżymy sobie sami. Takim magicznym 
dniem, w którym wszystkie wróżby 
sprawdzają się jest, między innymi, Wigilia 
św. Andrzeja, zwana potocznie 
„Andrzejkami” (obchodzona w wieczór lub 
noc z 29 na 30 listopada).  

• 25 listopada 2010 roku Samorząd 
Uczniowski, pod opieką  wychowawczyń 
klas szóstych, zorganizował dyskotekę 
andrzejkową dla uczniów klas IV – VI.  

• Tego wieczoru, zgodnie z andrzejkową 
tradycją, można było sprawdzić co czeka 
każdego w przyszłości.  

• Wróżbami i czarami zajęły się 
wyspecjalizowane czarownice z klasy VI b.  

• Wszyscy uczniowie miło spędzili czas 
podczas wspólnej zabawy i klasowego 
poczęstunku.  

(opracowała: Małgorzata Górecka) 



Jasełka – grudzień 2011 roku 

• Co roku, kiedy wielkimi krokami zbliżają się święta, a szkoła rozbrzmiewa piosenkami 
o tematyce zimowej i świątecznej oraz  kolędami, ostro do pracy biorą się katecheci 
pani Wiesława Zalewska i  pan Jerzy Krokocki, którzy wraz z innymi wspierającymi 
ich nauczycielami przygotowują Jasełka. W tym roku do stajenki betlejemskiej 
zawitało wiele postaci: postacie biblijne, bajkowe, a także uzdolnieni muzycznie i 
wokalnie uczniowie.  

• 22 grudnia w szopce było  prawie 50 osób, bowiem tylu artystów zaprezentowało 
swoje aktorsko – wokalno – muzyczne talenty.  



• 22 grudnia w szopce było  prawie 50 
osób, bowiem tylu artystów 
zaprezentowało swoje aktorsko – 
wokalno – muzyczne talenty.  

Od rana w szkole gwarno, wesoło...  

mnóstwo dzieciaków kręci się wkoło.  

Zaczął się właśnie okres świąteczny  

przyjdzie Mikołaj, będą prezenty.                      

Kolędowanie, biesiadowanie...  

odświętnie wszystkie domy ubrane.  

Uczniowie także chcą uczcić święta  

będą więc w szkole piękne jasełka. 

• Tak rozpoczęły się nasze jasełka, w 
których zagrali uczniowie z klas: II a 
pod opieką wychowawczyni pani Beaty 
Więckowskiej i katechetki pani 
Wiesławy Zalewskiej, III c pod opieką 
pana  Jerzego Krokockiego, chórek i 
fleciści z klas IV - V przygotowani 
muzycznie przez panią Dorotę 
Błażejewską oraz najmłodsi fleciści z 
kl. II d prowadzeni przez panią 
Elżbietę Dembko – Pryk. Oprawą 
plastyczną i scenografią zajęli się: 
nauczyciel plastyki pan Paweł Legięcki 
i nauczycielka wychowania fizycznego 
pani Elżbieta Azarkiewicz. 



.  

    Na jej zakończenie uczniowie wysłuchali życzeń i wielu ciepłych słów od pani dyrektor 

Barbary Karwat. Po tej uroczystości wszyscy udali się do sal lekcyjnych, aby podczas 
spotkań  wigilijnych kultywować naszą piękną polską tradycję, związaną ze świętami 
Bożego Narodzenia. Wesołych świąt!  



• Z pięknie przygotowanym przedstawieniem jasełkowym, już po raz piętnasty, 
uczniowie odwiedzili seniorów mieszkających w Placówce Pielęgnacyjno - 
Opiekuńczej w Wcześniaku.  

• Wszyscy pensjonariusze poczuli się lepiej i otrzymali nowy zastrzyk energii, gdy 
zjawiły się postacie biblijne, a także dziewczynka z zapałkami, sierotka Marysia,  Jaś i 
Małgosia, rybak z „Bajki o złotej rybce”, Pinokio, a nawet Pszczółka Maja i Smerfetka. 
Nie zabrakło Anioła i oczywiście Diabełków. Bajkowe postacie i pasterze ze 
zwierzętami wprowadzili trochę zamieszania... Ale scenariusz tych Jasełek  pokazał, 
że wszyscy chcą odwiedzić stajenkę i wesprzeć małego Jezuska.  



• Życzenia zdrowych i pogodnych świąt, znajdujące się na kartach własnoręcznie 
wykonanych przez uczniów starszych klas, od razu poprawiły wszystkim widzom 
humory.  

• Miłym akcentem na zakończenie wizyty, jak zwykle, było wspólne śpiewanie polskich 
kolęd. Seniorzy wykazali się znakomitą pamięcią znajomością słów wszystkich kolęd. 
Młodzi korzystali jeszcze ze śpiewników, ale już za kilka lat, będą znać cały repertuar. 
Towarzyszący chórkowi p. Marek Kubik, jeszcze pół godziny po zakończeniu 
przedstawienia, przygrywał na gitarze, bo kolęd jest przecież bardzo dużo.  

• Pożegnanie zakończyło się poczęstunkiem oraz złożeniem obietnicy, że za rok znów 
tu się zjawimy.   

• Takie dary serca są dla tych schorowanych ludzi iskierką radości. 



• Z naszym jasełkowym przedstawieniem zjawiliśmy się również u kolejnych seniorów, członków 
Klubu „Ustronie”! Odpowiedzieliśmy na zaproszenie przewodniczącej klubu p. Elżbiety Rusieckiej 
– Kucharskiej i „w sile” 50 uczniów udaliśmy się do ich siedziby w Skierniewicach przy 
ul. Wagnera. Wizyty w „Ustroniu” stają się kolejną tradycją szkoły, gdyż już od  trzech lat, pod 
hasłem „Spotkania pokoleń” udało nam się wspólnie spędzić czas. Jasełka i występy 
utalentowanych muzycznie uczniów pozwoliły zintegrować się czterem pokoleniom mieszkańców 
Skierniewic. Okazało się, że wśród słuchaczy były babcie i prababcie. Występy przebiegały w 
świąteczno – noworocznym nastroju 

• Miłym i wzruszającym akcentem tego spotkania był spontaniczny występ naszej ubiegłorocznej 
absolwentki Zosi Nowak, która zaoferowała pomoc muzyczno – wokalną podczas jasełek. 
Biesiadnikom spodobał się występ młodych talentów, a zwłaszcza: Agatka Grzegorzewska z kl. III 
c, która zaprezentowała piosenkę p.t. „Nowy Rok”, Natalka Trojan z kl. III a zaśpiewała pastorałkę 
p.t. „Kochany panie Mikołaju”, Maciej Szymański z kl. V d grający na klarnecie kolędę  
p.t. „Przybieżeli do Betlejem” oraz Joanna Pokrop z kl. VI c, która zagrała na flecie poprzecznym 
kolędę p.t.„Cicha noc”.  

• Największą niespodzianką uczestnikom tego spotkania sprawiła mamy Klaudii, pani Małgorzata 
Jacaszek – Piekarska, pracująca w radiu RSC w Skierniewicach, bowiem przygotowała na falach 
eteru  reportaż z tego „wieczorku” i fragmenty popisów uczniów usłyszeli także mieszkańcy 
miasta. 

• Na pożegnanie gospodarze wręczyli każdemu uczestnikowi słodki upominek. Była też sesja 
fotograficzna, dzięki której wspomnienia zachowane zostaną w kadrze.  



 

 

 

 • Nie koniec na tym. Kilka tygodni temu znanym nam adresatom zostały wysłane 
zaproszenia. Panie dyrektor Barbara Karwat i Renata Bornińska wraz z gronem 
pedagogicznym i Radą Rodziców serdecznie zaprosili miłych gości na „Noworoczne 
Spotkanie”, które zaplanowano w czwartek, 13 stycznia 2011 roku.  



• Odpowiedzieli na zaproszenie i zaszczycili nas swoją obecnością dawni pracownicy 
Szkoły Podstawowej nr 4, panie dyrektorki, nauczycielki i nauczyciele oraz panie 
woźne. Miłych gości ze wzruszeniem przywitała p. dyrektor Barbara Karwat. 
A jeszcze nie tak dawno to p. Urszula Wenus, p. Anna Czubatka i p. Teresa 
Jakóbczyk jako dyrektorki pełniły pieczę nad szkołą.  

• Spotkanie przebiegało w miłej, nastrojowej atmosferze. Przy odświętnie 
udekorowanych stołach z radością wspominano wspólnie spędzone  lata.  Panie 
polonistki Janina Wisławska i Jadwiga Bednarek wspominały uczniów klas ósmych. 
Chętnie konwersowały z p. Bożeną Moczulską i p. Ewą Głogowska, które jeszcze 
uczą języka polskiego.  

 



• Humorem tryskała p. Janina Białek, ucząca przed kilkunastu laty języka rosyjskiego. 
Emerytowane matematyczki p. Janina Szczerba i p. Halina Rogozińska nie 
rozmawiały o problemach matematycznych lecz życiowych. O swoich wnukach 
opowiadały p. Krystyna Kwiecińska i p. Maria Sumińska. O ciekawych podróżach, 
wyprawach po świecie wspominały energiczne emerytki p. Krystyna Chamlińska – 
nauczycielka historii i Irena Kołodziej – nauczycielka geografii.  Panie aktywnie 
wykorzystują czas.  



• Pan Mirosław Tytz – nauczyciel fizyki dawno nie odwiedzał szkoły i był mile 

zaskoczony jej nowym wizerunkiem.  



• Podobnie jak panie woźne, p. Halina Broniarek i p. Regina Czajka które w ciszy i 
spokoju mogły sobie porozmawiać.  

• Nasi emeryci prezentowali się wyśmienicie, co mogli potwierdzić uczestniczący w 
spotkaniu  nauczyciele z krótszym stażem pracy. 

• Emeryci z nutą czułości patrzyli na „owoce” swojej pracy i twierdzili, że młodsze 
koleżanki i koledzy godnie kontynuują ich działania. Dla potwierdzenia tej tezy, każdy 
otrzymał w prezencie upominki, prace wykonane przez uczniów i płytę z piosenkami. 



• Punktem kulminacyjnym spotkania był „Noworoczny Koncert”, 
przygotowany dla naszych szacownych gości i rodziców uczniów. W 
programie były Jasełka, występy utalentowanych muzycznie i wokalnie 
uczniów, niespodzianki oraz garść refleksji życiowych zaprezentowanych 
przez uczennice: Agnieszkę Siwik z  klasy V a i Annę Pawlak z klasy VI d. 

• „Rozmyślania wujka po świętach” ks. J. Twardowski 

• „...Każde święta są czasem łaski dla ludzi. Przecież wtedy płynie cała rzeka 
dobrych, serdecznych życzeń....Gwiazdkowe życzenia, jeśli przesyła się je 
w listach, pewno w drodze marzną, zaziębiają się, może w skrzynce 
pocztowej kaszlą... ...Jak często z okazji Nowego Roku życzymy sobie 
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. ...Skąd tyle radości z każdym 
nowym rokiem? Przecież starzejemy się, zbliżamy do kolejnego 
jubileuszu... ...Jednakże radość noworoczna ma swój głęboki sens. Po 
prostu cieszymy się Darem Czasu, Łaską Czasu. Ile możemy dobrego 
zrobić w ciągu 365 dni, 6 godzin, 9 minut i 10 sekund, bo tak długo obraca 
się Ziemia dookoła Słońca w ciągu roku. Byle tylko nie obracać się 
wyłącznie wokół samego siebie. Czas jest wielkim naszym skarbem. Mówią 
nawet, że czas to miłość. Możliwość służenia innym”.  

• Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor Barbara Karwat, która 
podziękowała młodym artystom i opiekunom - nauczycielom za 
przygotowanie koncertu.  

  
(opracowała: Beata Więckowska) 



Lekcja historii dla klasy II a w Izbie Historii Skierniewic 

– listopad 2010 roku  
• Uczniowie z klasy II a  lubią poznawać 

historię naszego miasta, dlatego 19 
listopada spotkali się z panią Wiesławą 
Maciejak, która bardzo dużo wie o 
Skierniewicach.  

• Spotkanie odbyło się w 
modrzewiowym dworku przy ul. 
Floriana, gdzie znajduje się małe 
muzeum czyli Izba Historii Skierniewic. 
Po przekroczeniu progu tego starego 
domu wszyscy byli oczarowani 
panującą tam atmosferą. Ze ścian 
patrzyli na zwiedzających dziwnie 
ubrani panowie i panie. Książki 
w gablotach wyglądały inaczej, niż te, 
z których korzystają współcześni 
uczniowie.  



• Duże zdziwienie wywołały zgromadzone w 
izbie sprzęty – eksponaty. Trudno było 
określić, do czego służyły. Pomogły 
wyjaśnienia  członkini Towarzystwa 
Przyjaciół Skierniewic, p. Wiesławy Maciejak 
i wszystko było jasne.  

• Uczniowie obejrzeli też ciekawe fotografie 
dawnych i dzisiejszych Skierniewic. Na 
zakończenie spotkania p. Maciejak 
przeczytała napisane przez siebie 
opowiadanie „Zwierzaczek – zwiedzaczek”. 
Dużym zaskoczeniem dla słuchaczy była 
trasa, którą zwierzaczek i jego starszy 
kolega rozpoczęli zwiedzanie miasta. Psy 
szły od sklepu „Teslo” na osiedlu Widok, 
przez wiadukt obok Szkoły Podstawowej nr 
4, aż do centrum miasta. Uczniom 
najbardziej podobało się zakończenie. 
Bohaterowie wędrówki polecieli balonem.  

• Dzieci wykonały ilustracje do tej historyjki, 
aby w ten sposób podziękować autorce za 
spotkanie. Klasa II a jest dumna, że należy 
do Szkolnego Klubu Małych Przyjaciół 
Skierniewic i w jego ramach spotyka się z 
ciekawymi ludźmi.  

• Następne spotkanie zaplanowane jest na 
wiosnę.  

 (opracowała: Beata Więckowska) 



Najlepsi uczniowie w I semestrze roku szkolnego 2010/2011  

- styczeń 2010 roku 

                   Z podsumowania wyników osiągniętych przez uczniów naszej szkoły z klas IV  - VI w I 
semestrze 2010/2011 wynika, że najlepszą uczennicą w szkole była Anna Pawlak z klasy VI d – 
osiągnęła niezwykle wysoką średnią – 5,9. 

         Do bardzo pracowitych i wykorzystujących swoje możliwości uczniów należeli również: 

•  Gala Michał  VI a – średnia 5,7 

• Gędek Barbara V d – średnia 5,63 

• Błaszczyk Bartosz V c –  średnia 5,63  

• Zwoliński  Mateusz VI a – średnia 5,6 

• Wypracować średnie między 5,5 a 5,0 też na pewno nie było łatwo, ale udało się to naprawdę 
dużej grupie uczniów, do których należeli: 

• Botul Adrianna  V a -   średnia 5,45 

• Burian Lena VId –  średnia 5,4 

• Wójcik Zuzanna VI d -  średnia 5,4 

• Zielińska Aleksandra VId – średnia 5,4 

• Kaczmarek Natalia IV a – średnia  5,4 

• Michalski Michał VI c –  średnia 5,4 

• Zakrzewska Katarzyna VI c –  średnia 5,4 

• Baran Klaudia VI a –   średnia 5,4 

• Nowakowska Aleksandra IV b – średnia 5,4 

• Fersz Patrycja IV d – średnia 5,3 

• Pawlak Katarzyna IV d – średnia 5,3 

• Danelska Olga V a-  średnia 5,27 

• Szymański Maciej V d – średnia 5,27 



• Błaszczak Barbara V c – średnia 5,27 

• Wawrzonek Dawid IV c – średnia 5,2 

• Malarczyk Karolina  V a – średnia 5,2 

• Nowak Patrycja VI d – średnia 5,2 

• Malka Wiktoria IV a –  średnia 5,2 

• Owczarek Julia IV d – średnia 5,2 

• Sulikowska Żaklina VI b – średnia 5,2 

• Bibik Weronika IV b – średnia 5,2 

• Grzejszczak Aleksandra IV b – średnia 5,2 

• Kuprianis Kacper V b – średnia 5,18 

• Zielińska Anna V a – średnia 5,18 

• Jaśniewski Mateusz V c – średnia 5,18 

• Brzuszczak Michał  IV c – średnia 5,1 

• Dubel Wiktor VI d – średnia 5,1 

• Szymańska Dominika IV a – średnia 5,1 

• Zdzieszyńska Marta IV a – średnia 5,1 

• Rutkowska Magdalena IV b – średnia 5,1 

• Orysiak Kacper V d – średnia 5,09 

• Migiel Julia V d – średnia 5,0 

• Siwik Agnieszka V a -  średnia 5,0 

• Obłękowska Michalina VI d – średnia 5,0 

• Zarębska Arleta VI d – średnia 5,0 

• Małek Karolina VI c – średnia 5,0 

• Mokrzycka Joanna VI c – średnia 5,0 

• Strojek Julia V d – średnia 5,0 

• Gala Marlena VI a – średnia 5,0 

• Caban Weronika IV b – średnia 5,0 



Wspaniałymi uczniami są także ci, których średnia ocen mieści się w 

przedziale: 4,9- 4,8. W tej grupie znaleźli się: 

• Janus Jan IV b – średnia 4,9 

• Tarnowska Natalia V d – średnia 4,9 

• Przybysz Maja V d – średnia 4,9 

• Dudczyk Filip VI d – średnia 4,9 

• Soliwoda Klaudia VI d – średnia 4,9 

• Błaszczyk Jakub  IV c – średnia 4,9 

• Gala Zofia IV c -  średnia 4,9 

• Nierobisz Mateusz V a -  średnia 4,9 

• Dudziak Mateusz IV a – średnia 4,9 

• Bąba Oliwia IV a – średnia 4,9 

• Nowakowski Jan V c – średnia 4,9 

• Piątkowska Zofia V c – średnia 4,9 

• Wasilewska Natalia  V a  - średnia 4,81 

• Trebnio Mateusz V d – średnia 4,81 

• Markowska Aleksandra V d – średnia 4,81 

• Markowska Kaja V d – średnia 4,81 

• Dębska Magdalena  IV c – średnia 4,8 

• Kaczorowska Agata VI d – średnia 4,8 

• Maj Damian IV a – średnia 4,8 

• Ciarkowska Dagmara VI c – średnia 4,8 

• Litoborska Patrycja VI b – średnia 4,8 

• Okraska Weronika VI a – średnia 4,8 

• Małkus Izabela V c – średnia 4,8 

       Gratulujemy wszystkim uczniom takich osiągnięć, mobilizujemy do dalszego wysiłku i 
zachęcamy innych, aby brali wzór do naśladowania z wyżej wymienionych liderów. 

                                                                                                                           (opracowała: dyr. Renata Bornińska) 



Zimowisko w szkole  – styczeń 2011 roku  

• W dniach od 17 do 28 stycznia 2011 

roku w Szkole Podstawowej nr 4 w 

Skierniewicach odbywały się półkolonie 

zimowe, których celem było 

kształtowanie nawyków zdrowego 

i przyjemnego spędzania wolnego czasu. 

Uczestniczyło w nich 90 uczniów z klas I 

- VI.  

• W ramach pobytu dzieci nieodpłatnie 

korzystały z drugiego śniadania, zajęć 

organizowanych przez Młodzieżowe 

Centrum Kultury oraz Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Skierniewicach, wyjść na 

basen , na lodowisko, do kręgielni,  do 

sali zabaw „Tygrysek”  i do kina.  

• Dzieci wzięły udział w zawodach 

pływackich, łyżwiarskich i strzeleckich  

zajmując czołowe miejsca.  



• Dużo emocji i radości dostarczyła dzieciom wycieczka 
do Nieborowa, w programie której było: ognisko z kiełbaskami, 
zajęcia w stajni, przejażdżka bryczką i jazda konna na lonży 
z instruktorem. 

•   Na zakończenie półkolonii każdy uczestnik otrzymał słodki 
upominek. 

(opracowała: Danuta Tartanus) 



Konkurs Recytatorski „Poeci dzieciom” - eliminacje szkolne i 

międzyszkolne  – luty 2010 roku 

• W poniedziałek 7 lutego 2011 roku 
odbył się  Szkolny Konkurs 
Recytatorski „Poeci Dzieciom”. W 
konkursie wzięło udział 23 
reprezentantów klas „0” – III.  

• Wszystkim uczestnikom przyświecała 
jedna idea, która zawarta była w 
tematyce prezentowanych utworów – 
„Przyjaźń”.  



• Wszystkim uczestnikom przyświecała jedna idea, która zawarta była w tematyce 
prezentowanych utworów – „Przyjaźń”.  

• Jury w składzie p. Agnieszka Owczarek, p. Marianna Piątkowska, p. Beata Więckowska i p. 
Danuta Żakieta oceniało dobór repertuaru, odpowiednią intonację, interpretację oraz wrażenie 
ogólne. Mali artyści zaprezentowali wiele ciekawych propozycji. Jurorzy ucieszyli się słysząc 
wiersze nowych autorów. Podobał się „Krótki wiersz o przyjaźni” Kaliny Jerzykowskiej,  
wiersz p.t.: „Jak pies się z kotem zaprzyjaźnił” Danuty Dembińskiej, „Pewne wypracowanie” 
Małgorzaty Wojciechowicz, a także wiersz p.t.: „Wszyscy mnie lubią” Ewy Skarżyńskiej.  
Wśród autorów wierszy nie zabrakło klasyków. Oczywiście chodzi o Jana Brzechwę i jego 
wiersze: „Kto z kim przestaje”, „Prot i Filip”.  Trudny wiersz Adama Mickiewicza p.t. 
„Przyjaciele”, również znalazł się w repertuarze recytatorów, a jego przesłanie: 
„Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie” dzieci znają bardzo dobrze. Najgłośniejsze 
oklaski, za swój występ otrzymali najmłodsi uczestnicy konkursu, którzy „wyrzucili” tremę 
przez okno i świetnie się zaprezentowali. Wielu uczniów z klas pierwszych przygotowało 
bardzo długie wiersze, które świadczyły o ich wspaniałej pamięci. 



A oto wyniki konkursu:  
• KLASA „0” 

        I miejsce         Paulina Grzegorczyk 

        II miejsce        Olga Błaszczyk 

• KLASA 1 

        I miejsce -      Aneta Kłach          kl. 1a 

        II miejsce -     Aleksandra Król    kl. 1c  

        III miejsce  -   Jan Owczarek       kl. 1b 

        Wyróżnienia - Aleksander Groszkowski kl. 1a,  Antoni Sadowniczyk kl. 1a,   Amelia Ilińska kl. 1b, Aleksandra  

        Wójcik kl. 1b, Maria Bysyngier kl. 1c, Julia Szczechowicz kl. 1d, Maja Rawa kl.1d 

• KLASA 2 

        I miejsce -    Joanna Synajewska    kl. 2c 

        II miejsce -    Stanisław Białkowski  kl. 2c 

        III miejsce -   Wiktoria Jaworska      kl. 2a 

        Wyróżnienia - Hanna Biernacka kl. 2d,  Natalia Śmiałek kl. 2a 

• KLASA 3 

        I miejsce - Elżbieta Namielska      kl. 3c 

        II miejsce - Julia Więcek               kl. 3d 

        III  miejsce - Anna Tarnowska      kl. 3c 

       Wyróżnienia - Michał Szabłowski kl. 3b,   Joanna Fuz kl. 3b,  Marta Mońko kl. 3a 

•   Uczniowie, którzy w swoich poziomach zajęli pierwsze miejsce, 18 lutego wezmą udział w finale  

        konkursu, który odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 w Skierniewicach.   

•      Jury serdecznie dziękuje p. Ilonie Skowrońskiej - Kałwak za pomoc w organizacji konkursu, a wychowawcom  

        wszystkich klas za przygotowanie podopiecznych do recytacji wierszy. 

•  W dniu 18 lutego 2011 roku odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Poeci dzieciom” 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Skierniewicach.  

• Klasę ,,0” reprezentowała uczennica Paulina Grzegorek przygotowywana przez p. Mariannę Piątkowską, klasy  

        pierwsze  - Aneta Kłach z kl. I a przygotowywana przez p. Marię Groszkowską, klasy drugie - Joanna Synajewska  

• z kl. II c przygotowywana przez p. Danutę Tartanus, a klasy trzecie Elżbieta Namielska z kl. III c przygotowywana  

        przez p. Danutę Żakietę.   

• Wszystkie uczestniczki konkursu otrzymały pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie, a uczennica Joanna  

        Synajewska zajęła zaszczytne  II miejsce w kategorii klas drugich.   

 (opracowała: Beata Więckowska i Maria Groszkowska) 



VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Skierniewicach -  luty 2011 roku  

• W wigilię rocznicy nadania naszemu 
miastu praw miejskich, 18 lutego 2011 
roku odbył się VI Międzyszkolny Konkurs 
Wiedzy o Skierniewicach, którego 
honorowy patronat objął p. Leszek Trębski 
Prezydent Miasta Skierniewice.  

• Zmagania młodych skierniewiczan z 
satysfakcją obserwowali szacowni goście, 
którzy swoim przybyciem uświetnili tę 
uroczystość: p. Dorota Rutkowska 
posłanka na sejm RP,  p. Katarzyna Pawlik 
- Bychawska podinspektor Wydziału 
Edukacji,  p. Jolanta Pawlik 
przewodnicząca Klubu Seniora „Zgoda”, 
p. Wiesława Maciejak skierniewicka 
poetka, pisarka i miłośniczka miasta oraz  
p. Andrzej Charzewski i p. Kazimierz 
Figat - prezesi Towarzystwa Przyjaciół 
Skierniewic. 



• Organizacją konkursu zajęły się 
nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: p. 
Elżbieta Dembko – Pryk, p. Anna Maj, 
p. Danuta Tartanus, p. Edyta Trebnio i p.  
Beata Więckowska pod przewodnictwem 
p. Barbary Karwat dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Skierniewicach. 

• Uczestnikami konkursu byli uczniowie 
klas trzecich ze skierniewickich szkół 
podstawowych, pogrupowani 
w czteroosobowe zespoły, a jego 
głównymi celami: zachęcenie uczniów do 
poznawania historii i zabytków naszego 
miasta, uczczenie 554 rocznicy nadania 
Skierniewicom praw miejskich, a także 
integracja środowisk uczniowskich. 

• Konkurs składał się z ośmiu konkurencji 
zespołowych i jednej konkurencji 
indywidualnej –  quizu wiedzy o naszym 
mieście. Dużą niespodzianką było 
odczytywanie rebusów. Zdanie: 
„Skierniewice to stolica nauk 
ogrodniczych” przysporzyło trochę 
trudności, ale co cztery głowy to nie 
jedna... i udało się.  



• Z „wykreślanki”, w krótkim czasie, 
należało wykreślić jak najwięcej nazw 
ulic. Najlepszy wynik to 17 spośród 20 
nazw skierniewickich ulic.  

• W tym roku uczniowie nie rozwiązywali 
krzyżówki, lecz sami ją tworzyli. 
Rozwiązaniem była nazwa miasta, 
a wpisanie 12 haseł kojarzących się z 
naszym miastem było kolejnym zadaniem 
konkursowym.  

• Ułożenie pociętego na drobne elementy 
obrazka, przedstawiającego pałac 
prymasowski, nie sprawiło większych 
trudności, gdyż dzieci uwielbiają puzzle, 
natomiast zabawa w kalambury oraz 
skojarzenia pokazała, że nic co jest 
związane z naszym miastem, nie jest 
dzieciom obce. 

• Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
konkurencje ze zdjęciami w roli głównej. 
Jednym z zadań było dopasowanie w pary 
starej i nowej fotografii przedstawiającej 
to samo miejsce. W tej konkurencji 
rewelacyjni okazali się zaproszeni goście, 
którzy z przyjemnością wykonywali te 
same zadania co uczniowie.  



• Przy czym bezbłędnie rozegrali tę 
konkurencję, gdyż jak stwierdzili, byli 
naocznymi obserwatorami zmian 
uwiecznionych na zdjęciach i dobrze 
pamiętali przedstawione miejsca.  

• Za to reprezentacje szkół świetnie 
poradziły sobie z wyszukiwaniem spośród 
wielu różnych fotografii tych, które nie 
przedstawiały zabytków Skierniewic.  
Wniosek – dzieci znają nasze miasto. 

• Cele konkursu zostały osiągnięte, a dodatkowym była integracja pokoleń. Podczas spotkania, 

w miłej atmosferze, młodzi skierniewiczanie mogli porozmawiać z gośćmi  

i dowiedzieć się jak wyglądało ich szkolne życie. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 7 

dowiedzieli się, że p. Dorota Rutkowska uczęszczała do ich szkoły, która wcześniej mieściła 

się w innym miejscu.  Pani Wiesława Maciejak kibicowała swojej Szkole Podstawowej nr 1. 

Ciekawe i wzruszające wspomnienia, o tym jak uczniowie gotowali obiady i uprawiali 

szkolny ogródek odczytała p. Jolanta Pawlik, która przedstawiła się jako starsza koleżanka,  

absolwentka Szkoły Podstawowej nr 4. Dziewczynki zainteresowały się modą szkolną i 

fryzurami sprzed lat. Było też wiele śmiechu, gdyż szkolne anegdoty podobały się wszystkim 

obecnym na tym spotkaniu pokoleniom. 



      Na zakończenie p. Wiesława 
Maciejak zaprezentowała 
opowiadanie p.t. „Zwierzaczek – 
zwiedzaczek”, które specjalnie 
napisała dla najmłodszych uczniów. 
Powstanie z niego książeczka, gdyż 
dzieci, już poza konkursem, 
wykonały do niej ilustracje.  



Wyniki konkursowej rywalizacji przedstawiają się następująco: 

quiz wiedzy o Skierniewicach wygrała  

Elżbieta Namielska uczennica kl. III c ze Szkoły Podstawowej nr 4,  



I miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 5 w składzie:  

Julia Wojtania, Julia Bełc, Izabela Kowalczyk, Maciej Mirowski, 



II miejsce – uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4:  

Nina Gruchała, Elżbieta Namielska, Mateusz Kowalski, Wojciech Szymański,  



III miejsce – uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1:  

Zuzanna Gołębiowska, Agata Ryszczyńska, Marcin Stefanowski,  

Rafał Szmigielski. 



• Gratulacje uczestnicy konkursu otrzymali 
zarówno od organizatorów, jak i 
przybyłych gości, laureaci - wspaniałe 
nagrody książkowe, które osobiście 
wręczał prezydent Leszek Trębski. 
Pamiątkowe dyplomy otrzymały 
nauczycielki, które przygotowały uczniów 
do konkursu. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali upominki, płyty CD z  filmem, 
dzięki któremu jeszcze lepiej utrwalą 
swoją wiedzę na temat Skierniewic, różne 
gadżety i słodycze.  

• Panowie reprezentujący Towarzystwo 
Przyjaciół Skierniewic wręczyli każdemu 
uczestnikowi pamiątkowe odznaki. 
Podarowali również książki, aby zgłębiać 
tajniki historii naszego grodu.  

• Na pożegnanie gospodarze spotkania 
obdarowali gości książeczkami, które 
zawierały prace uczniów klas drugich 
wykonane podczas zajęć komputerowych 
w programie graficznym Paint.  

• Kończąc spotkanie dyrektor Barbara 
Karwat podziękowała wszystkim za 
przybycie i odczytała wiersz Dominiki 
Matuszewskiej uczennicy klasy II a naszej 
szkoły: 



 „Memu miastu” 

Memu miastu, które kocham, 

memu miastu co świętuje, 

życzę, czego potrzebuje, 

czego chcą jego mieszczanie. 

Niech tak będzie, niech się stanie! 

By maluchy dorastały, 

by dzieciństwo dobre miały. 

Niech dla wszystkich słonko świeci, 

niech się rodzą nowe dzieci. 

Miasto niech się nam rozrasta, 

jak na drożdżach i jak z ciasta. 

I niech mądre rządy będą, 

ciepłym sercem – twardą ręką. 

Niech pięknieją kamienice, 

domy, parki i ulice. 

Z okazji 554 urodzin 

memu Miastu życzę!  

     (opracowała: Beata Więckowska) 



Powitanie wiosny –  marzec 2011 

roku  
      W pierwszy dzień wiosny zajęcia 

szkolne różniły się od tych 
„normalnych”. Pogoda dopisała. Było 
słonecznie i dość ciepło, jak na 
początek wiosny przystało. Uczniowie 
stawili się w barwnych ubraniach, 
przeważał kolor zielony, żółty 
i czerwony.  

      W klasach IV – VI odbyły się zajęcia 
sportowe i pokaz talentów. Wszyscy 
cieszyli się, że w murach szkolnych 
można miło spędzić czas i świetnie się 
bawić. 

      Młodsi uczniowie z klas 0 - III 
rozpoczęli dzień od obejrzenia 
występów z okazji nadejścia wiosny, 
które przygotowali koledzy i koleżanki 
ze starszych klas pod czujnym okiem 
p. Karoliny Melon – Miki i p. Anny 
Grzejszczak.  



      W sali gimnastycznej odbył się dla 
najmłodszych pokaz mody i wesołe 
scenki z życia szkoły. Największe 
brawa otrzymali chłopcy, którzy 
pokazali stroje jaskiniowców. Widok 
ten rozbawił widzów.  

      Dzieci wprawione w dobre humory 
przystąpiły do powitania wiosny w 
praktyce. Kilka klas udało się do parku 
na wiosenny spacer, gdzie można było 
zauważyć pierwsze zwiastuny wiosny. 
Nie trzeba było wrzucać Marzanny do 
naszej rzeki, można było ją wrzucić do 
kosza.  

      Klasa II a przyniosła do parku 
bałwanka z papieru, który wisiał przez 
wiele zimowych miesięcy w sali 
lekcyjnej. Podarcie go na strzępy z 
pewnością zakończyło mroźną i długą 
zimę. Trochę przy tym zajęciu było 
hałasu, gdyż rozbrzmiewał w parku 
dziecięcy śpiew. Po raz ostatni 
zaśpiewano „Sannę” i „Pada śnieg”, 
aby z godnością pożegnać zimę.  



   Na powitanie wiosny dzieci recytowały wiersze 

i śpiewały piosenkę pod tytułem 

„Pierwszy obudził się pierwiosnek”.  

  

      Pierwszy obudził się pierwiosnek, potem 

chochoły spadły z róż. 

      Skowronek śpiewem wita wiosnę, żeby na pola 

przyszła już. 

 

       Bo zima, bo zima każdemu obrzydła, 

       niech wiosna jej da pstryczka w nos! 

       Niech wiosnę, niech wiosnę 

       przyniosą na skrzydłach 

       bociek, jaskółka, szpak i kos! 



    Z kolorowych bibuł, zgodnie z 

tradycją, wykonany został gaik, który 

zaniesiono do szkoły. Tymczasem w 

szkole pojawiły się nowe dekoracje – 

plakaty, które wykonali uczniowie z 

klas pierwszych.  

      Teraz widać, że wiosna do nas 

przyszła.  

    Witamy Wiosnę! 

   (opracowała: Beata Więckowska) 



Bal karnawałowy –  luty 2011 roku  

      Czas karnawału to również czas 

zabaw szkolnych. Dzieci z radością 

czekają na ten dzień.  

      14 lutego 2011 roku,  w dniu św. 

Walentego, w naszej szkole odbył się bal 

karnawałowo – walentynkowy dla dzieci 

z klas I – III oraz popołudniowa dyskoteka 

dla uczniów klas starszych. ,    

     Na kilka dni przed  zabawą 

uczniowie w klasach przygotowywali się 

do tego wydarzenia. W klasie I a wszyscy 

wykonali maski na  bal. Dzieci chciały 

wyglądać wspaniale i nie mogły się 

doczekać zabawy, tańców i niespodzianek 

związanych z balem. 



  Uczniowie bawili się w sali 

gimnastycznej, która została odświętnie 

udekorowana kolorowymi balonami. 

Niektórzy z nich przyszli przebrani w piękne 

stroje, a inni ubrani na galowo.  

  Bal rozpoczęła pani dyrektor Barbara 

Karwat, która przywitała gorąco wszystkie 

dzieci, a potem wręczyła niektórym z nich 

dyplomy za reprezentowanie szkoły  

w różnych konkursach międzyszkolnych.  

  Po części oficjalnej nareszcie można 

było zacząć zabawę.    

      Dzieci tańczyły w rytm muzyki 

dyskotekowej, którą odtwarzali: DJ Marek i 

DJ Łukasz.. Panie wychowawczynie nie 

tylko przyglądały się zabawie swoich 

podopiecznych, ale także włączyły się w 

taneczne pląsy. Były tańce w parach, w 

kole oraz wężyki.  Wszystkim dopisywał 

dobry humor.  



  W przerwie balu uczniowie 
zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek przygotowany przez 
rodziców. Z okazji „Dnia Zakochanych” 
każde dziecko dostało również lizaka 
w kształcie serca. Tę słodką 
„Walentynkę” ufundowała dzieciakom 
pani dyrektor.  

  W czasie przerwy na 
poczęstunek i regenerację sił, 
na przykład wychowawczyni klasy I a 
p. Maria Groszkowska, przygotowała 
dla swoich uczniów ciekawe konkursy. 
Uczniowie chętnie uczestniczyli w 
proponowanych konkursach. 
Pierwszym  z nich było nawijanie nitki 
na ołówki na czas. Następnym 
konkursem był taniec na gazecie, a w 
kolejnym należało wykazać się 
umiejętnością tańca w szybkim rytmie i 
utrzymanie balonu  przez tańczące 
pary. W nagrodę uczestnicy 
konkursów otrzymali batony, lizaki i 
balony. Wszystkim podobała się 
ta dodatkowa atrakcja.  



     Wspólna zabawa przysporzyła 

wiele radości naszym pociechom, a to 

było głównym celem naszego balu. 

      Po zabawach maluchów 

przyszedł czas na dyskotekę uczniów 

klas IV - VI.  



  Podczas zabawy uczniowie 
otrzymywali walentynki, zbierane 
wcześniej w pocztowej „skrzynce 
walentynkowej”. Uczniowie klas 
szóstych przygotowali konkursy, 
między innymi: 

•       wyścigi samochodów zdalnie 
sterowanych, 

•       „przypinanie” ogonka osiołkowi z 
zasłoniętymi oczami, 

•       konkurs tańca indywidualnego, 

•       mumia, czyli owijanie się papierem 
toaletowym. 

  Zwycięzcy konkursów zostali 
oczywiście nagrodzeni słodyczami.  

  Wszyscy uczniowie, z 
wymalowanymi na buziach 
serduszkami, wrócili zadowoleni do 
domów. 

 (opracowała: Aneta Fatel, Maria Groszkowska i 
Małgorzata Górecka) 

 



      W dniach od 14 lutego do 7 marca 2011 
roku uczniowie klas piątych wzięli udział w 
projekcie edukacyjnym „Tropiciele symetrii” 
opracowanym przez nauczycielkę 
matematyki p. Małgorzatę Górecką. 

      Projekt wdrażała projektodawczyni oraz 
p. Grażyna Korsiuk i p. Katarzyna  
Nowosad.  

Cele projektu to:  

 Rozwijanie zainteresowań matematycznych 
uczniów. 

 Poszerzenie wiedzy na temat symetrii w 
otoczeniu człowieka. 

 Doskonalenie umiejętności korzystania z 
różnych źródeł wiedzy. 

 Doskonalenie umiejętności stosowania 
technik informacyjnych w wyszukiwaniu 
informacji, ich selekcjonowaniu i 
redagowaniu. 

 Kształcenie postaw społecznych w zakresie: 

– planowania swoich działań tak, by 
osiągnąć sukces, 

– organizacji pracy własnej i pracy w 
grupie, 

– komunikowania się i zdobywania 
informacji. 

Projekt edukacyjny „Tropiciele symetrii” –  luty – marzec 2011 roku  



                  Uczniowie zajęli się wyszukiwaniem 
ciekawych informacji na temat symetrii 
osiowej i innych przekształceń 
geometrycznych.  

           Wykonali zdjęcia obiektów 
przyrodniczych, przedmiotów używanych na 
co dzień i budynków o budowie 
symetrycznej.  

           Wykonali prace plastyczne ilustrujące 
rzeczy zachowujące symetrię.  

           Chętni uczniowie przygotowali plakaty 
przedstawiające symetrię osiową, jej 
zastosowanie w życiu codziennym 
i powszechność w otaczającej nas 
przyrodzie. Z otrzymanych prac 
przygotowano wystawę na holu dolnym i w 
salach matematycznych.  

            Prace następujących uczniów: Jakuba 
Kijo, Damiana Nowaka, Marcina Dziurdzi 
z kl. V c, Kacpra Orysiaka, Julii Strojek, 
Barbary Gędek, Kai Markowskiej, Julii Migiel, 
Aleksandry Markowskiej, Oliwii Szwed i Darii 
Lewandowskiej z kl. V d. zostały nagrodzone 
dyplomami. 

(opracowała: Małgorzata Górecka) 



Ślubowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika  

– luty 2011 roku  
• Pierwszoklasiści włączani są w 

poczet czytelników biblioteki 
szkolnej w szczególnie uroczysty 
sposób. 

• Każdego roku w II semestrze, 
kiedy wszystkie dzieci 
zaadaptowały się w szkole i 
nauczyły się płynnie czytać, 
odbywa się uroczystość 
Pasowania na Czytelnika 
Biblioteki Szkolnej. W bieżącym 
roku szkolnym miała ona miejsce 
w środę 9 lutego. 

• Wszyscy uczniowie ubrani na 
galowo zgromadzili się w czytelni 
szkolnej, gdzie bardzo serdecznie 
powitała ich bibliotekarka 
p. Jolanta Majsik.  



Po krótkim wprowadzeniu głos przekazała uczennicom klasy IV a: Oliwii Bąbie, 

Katarzynie Pałczyńskiej, Katarzynie Sierotowicz, Dominice Szymańskiej, Julii 

Szymańskiej, Annie Tagowskiej, Marcie Zdzieszyńskiej,  i klasy IV b: Weronice Bibik, 

Aleksandrze Grzejszczak i Aleksandrze Nowakowskiej, które przygotowały inscenizację 

zatytułowaną „W krainie książek”. 



• Kiedy Oliwia w roli narratora rozpoczęła:  

„Za górami, za lasami, w bajecznej krainie  

tam, gdzie żywa woda płynie 

mieszka książka bardzo stara, 

która chodzi w okularach. 

Mieszka ona z bajeczkami, wierszykami i baśniami. 

Pewnego razu książka stara tak się zastanawiała:”,  

• a Kasia Sierotowicz głosem książki zapytała: „ Kto stworzył tak radosną krainę, w której wesoło 
życie płynie, w której żyją krasnoludki, król, królowa, leśne ludki ?” – dzieci już miały otwarte 
szeroko oczy i zaciekawione buzie. 



•Z zainteresowaniem i uwagą 
wysłuchały całej inscenizacji 
i wspaniale poradziły sobie z 
zagadkami, które przygotowały 
starsze koleżanki. Może zagadki były 
zbyt łatwe? Trudno powiedzieć, ale 
las rąk w górze, kiedy Ania mówiła:  

„Chodź… Pojedziesz moją karocą.  

Lecz pamiętaj: wróć przed północą, 

Ten warunek musisz spełnić dokładnie, 

Bo inaczej wszystko przepadnie, 

Wszystko pryśnie, a zostanie niewiele: 

Brudne łachy i groch w popiele”  

świadczył o tym, że dzieci znają 
bardzo dobrze najpiękniejsze baśnie 
dla dzieci. 



• W dużym skupieniu wysłuchały także 
próśb starej zniszczonej książki, która 
głosem Dominiki prosiła: 

 

      „Nie pisz i nie rysuj tuszem po mych 
kartach, bowiem wkrótce będę prawie nic 
nie warta. 

      Nie zaginaj rogów, używaj zakładki, na 
półce mnie stawiaj, dbaj o me okładki. 

      Gdy się ze starości zacznę rozlatywać, 
spróbuj mnie naprawić, posklejać, 
pozszywać. 

      Nie czytaj gdy jadasz, nie brudź mnie 
rękami, to ci będę służyć całymi latami”. 

 

•  Na koniec złożyły uroczyste 
przyrzeczenie, że będą kochać i 
szanować powierzone im książki i 
traktować z powagą obowiązki 
czytelnika. 

• I wtedy nadszedł długo oczekiwany 

moment wypożyczenia pierwszej 

lektury w szkolnej bibliotece. Dla klasy 

I a wychowawczyni wybrała 

„Kopciuszka” Hanny Januszewskiej, 

uczniowie I b otrzymywali z rąk 

bibliotekarki książeczkę Czesława 

Janczarskiego „Jak Wojtek został 

strażakiem”, klasa I c wypożyczyła 

„Słonia Trąbalskiego” Juliana Tuwima, 

a I d – „Na jagody” Marii Konopnickiej. 



• Do każdej książeczki p. Jolanta 
Majsik dokładała kolorową 
zakładkę – trochę na pamiątkę 
tego dnia a trochę, aby uczniowie 
pamiętali, że książki trzeba 
szanować, między innymi, 
używając zakładki. 

• Na zakończenie podziękowała 
dzieciom za przyjście do biblioteki 
i podkreśliła, że dla bibliotekarki to 
bardzo ważny i piękny dzień w 
roku, kiedy do grona czytelników 
korzystających z biblioteki 
szkolnej dołączyła prawie 
stuosobowa grupa uczniów klas 
pierwszych. 

(opracowała: Jolanta Majsik) 



Projekt edukacyjny „Poznajemy nasze miasto”  

– luty 2011 roku  

• Z okazji 554 rocznicy nadania Skierniewicom praw miejskich w Szkole 
Podstawowej nr 4 zrealizowany został projekt edukacyjny pod hasłem 
„Poznajemy nasze miasto” skierowany do uczniów klas 0 - III.  

• Głównymi jego celami, oprócz uczczenia rocznicy nadania praw miejskich, 
było rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością lokalną, 
kształtowanie  poczucia przynależności do  wspólnoty regionalnej, 
przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnej miejscowości, 
poznawanie najbliższego środowiska, wprowadzenie w świat kultury i sztuki 
miasta, poznanie herbu, flagi, wybranych zabytków Skierniewic, 
najważniejszych wydarzeń historycznych, sławnych ludzi związanych z 
naszym miastem.  

• Pomysłodawczynie projektu p. Beata Więckowska, p. Edyta Trebnio, p. 
Danuta Tartanus, p. Elżbieta Dembko – Pryk i p. Anna Maj przedstawiły 
najpierw cele i propozycje realizacji zadań. Przekazały informację, gdzie 
zorganizowano wystawy przybliżające małym skierniewiczanom historię 
miasta. Do wszystkich uczniów i nauczycieli, w każdej grupie wiekowej 
skierowany został list, którego fragment brzmiał: 

• „W sobotę 19 lutego 2011 roku nasze miasto obchodzi  urodziny i z tej 
właśnie okazji zapraszamy Was do wzięcia udziału w tych urodzinach.  

 



•  Czy wiecie, ile już lat mają Skierniewice? Czy wiecie, że do miasta 
przyjeżdżali królowie? A chcecie się dowiedzieć, który dom jest 
najstarszy? Z pewnością zaciekawi Was, w którym budynku ukryto 
w szafie tajne przejście? Możecie dowiedzieć się, gdzie przed wielu, 
wielu laty była nasza szkoła i kto ją założył. Trzeba tylko trochę 
porozmawiać o naszym mieście, jego historii i zabytkach. 

• Zamiast siedzieć i nudzić się, proponujemy Wam złożenie miastu 
życzeń i  przygotowanie prezentów”. 

• Uczniowie obejrzeli film „W krainie kwitnących jabłoni”  
udostępniony przez Wydział Promocji z Urzędu Miasta Skierniewice. 
Wykonane przez uczniów różnego rodzaju prace plastyczne oraz 
plakaty wykorzystano do dekoracji sal i korytarzy.  

• Najciekawsze prace zaprezentowano w bibliotece. Na znajdującej 
się tam wystawie, obok starych sprzętów codziennego użytku, 
pojawiły się fotografie przedstawiające zabytki miasta. Wykonane 
przez uczniów klas drugich albumy, udostępnione zostały 
zwiedzającym Izbę Historii Skierniewic.  



• W ramach realizacji zadań, uczniowie klas II a i II b zwiedzili Pałac Prymasowski.  

• Kilka klas obejrzało wystawę w Miejskiej Bibliotece Publicznej zatytułowaną: , „Życie 
codzienne skierniewiczan w I połowie XX wieku”, a sześciolatki i pierwszaki, będąc 
w Kinoteatrze Polonez, obejrzały wystawę o Skierniewicach, która znajdowała się 
w holu gmachu. 

• Podczas realizacji projektu, uczniowie rozwiązywali krzyżówki, rebusy, zagadki, bawili 
się w kalambury i skojarzenia. 

• Teraz już wszyscy mali mieszkańcy znają nasze miasto! Brawo! 
                                                                                          (opracowała: Beata Więckowska) 



Wizyty przedszkolaków w naszej szkole 

 –  październik 2010 roku i marzec 2011 roku  
• 18 października 2010 roku gościliśmy, 

na zaproszenie p. Beaty Więckowskiej, 
pięciolatki ze „Słoneczka”, 
czyli z Państwowego Przedszkola nr 2 
w Skierniewicach.  

• Jaki był cel odwiedzin? Przedszkolaki, 
które już niedługo rozpoczną naukę, 
chciały obejrzeć szkolne sale, 
bibliotekę, świetlicę i gabinet pani 
dyrektor.  

• Najważniejszym punktem programu 
była wystawa z okazji 165 rocznicy 
powstania kolei na ziemiach polskich.  

• Przedszkolaki udały się do biblioteki, 
aby obejrzeć tam ryciny, zdjęcia i 
plakaty związane z koleją oraz 
wysłuchać ciekawych historii o 
lokomotywach.  



• Mali goście bardzo się zdziwili, gdyż 
jedna z ich wychowawczyń p. Bożena 
Godlewska, ubrała się w suknię 
z dawnych lat i zamieniła się w „pannę 
Izabelę” – bohaterkę książki Bolesława 
Prusa „Lalka”, której akcja toczy się 
także na dworcu kolejowym w 
Skierniewicach.  

• Dzięki temu ubiorowi, małe dzieci 
mogły lepiej zrozumieć, jak wyglądały 
podróżujące przed wielu, wielu laty 
damy.  

• Dużą pomocą w zrozumieniu historii 
kolei, okazała się piosenka o 
lokomotywach parowych, spalinowych 
i elektrycznych oraz znany wszystkim 
dzieciom wiersz autorstwa Juliana 
Tuwima „Lokomotywa”. Kilkoro małych 
uczniów potrafiło przeczytać jego 
fragment, natomiast wszyscy potrafili 
wspólnie i wesoło „pojechać pociągiem 
przedszkolaków” . 



• Zwiedzanie szkoły też podobało się 
wszystkim. Dzieci po raz pierwszy 
zobaczyły sale lekcyjne i ogromną salę 
gimnastyczną, w której rozgrywał się 
mecz siatkówki. 

• Przedszkolaki pożegnały się z 
gospodynią spotkania, 
wychowawczynią klasy II a p. Beatą 
Więckowską i w nagrodę za aktywność 
podczas zajęć otrzymały upominek –  
papierowe lokomotywy i wagoniki 
wykonane przez kolegów z  klas 
trzecich. Pamiątkowa fotografia 
zakończyła spotkanie.  

• 7 marca 2011 roku nadarzyła się 
kolejna okazja do odwiedzin 
przedszkolaków.  

• Niedawno Skierniewice miały urodziny, 
więc dzieci przyszły obejrzeć wystawę 
poświęconą naszemu jubilatowi.  

• Z zainteresowaniem słuchały legend, 
oglądały zabytki na fotografiach, 
albumy i plakaty wykonane przez 
uczniów naszej szkoły. Bardzo 
podobały się dawniej używane sprzęty 
– samowar, żelazko z duszą i 
moździerz.  



• Dzieci poznały nazwiska kilku ważnych 
dla rozwoju Skierniewic ludzi. Zobaczyły 
pana Strakacza w mundurze 
komendanta straży oraz pana doktora 
Rybickiego z bródką i wąsem w dziwnych 
okularach, którzy spoglądali ze starej 
fotografii na najmłodsze pokolenie 
skierniewiczan. 

• W momencie, gdy ukazały się naturalne 
eksponaty – duże soczyste jabłka - 
wszyscy goście wiedzieli, że chodzi o 
pana Pieniążka, który też przyczynił się 
do rozwoju i rozsławienia miasta na 
całym świecie.  

• Podczas tego spotkania był również czas 
na zabawę. Skoro miasto dawno, dawno 
temu słynęło z wojskowych i kolejarzy, 
dzieci pobawiły się chwilę w wojsko i 
podróż pociągiem. 

• Na zakończenie, uczennice 
reprezentujące kl. II a rozśpiewały gości 
specjalnie na tę okazję ułożoną (na 
melodię „Panie Janie”) pioseneczką: 

  Skierniewice, Skierniewice!  

  Lubię je, lubię je! 

  To jest nasze miasto, to jest nasze 
miasto! 

  Mieszkam tu, mieszkam tu! 
(opracowała: Beata Więckowska) 



Konkurs ortograficzny „Pięknie i poprawnie piszę”  

– marzec 2011 roku  
• W dniu 10 marca 2011 roku w 

naszej szkole odbył się szkolny 
konkurs ortograficzny „Pięknie i 
poprawnie piszę”  dla uczniów 
klas trzecich zorganizowany 
przez p. Marię Groszkowską.  

• Klasę III a reprezentowali: 
Natalia Trojan i Patryk 
Szkopiński, klasę III b -  
Katarzyna Kopczyńska i Joanna 
Fuz,  klasę III c - Klaudia 
Chylewska, Nina Gruchała i 
Stanisław Wojciechowski, a 
klasę III d – Julia Więcek i 
Marcin Barciński. 

• Uczniowie, którzy przystąpili do 
konkursu najpierw pisali 
dyktando, a następnie 
rozwiązywali test ortograficzny. 

I miejsce zajęła uczennica klasy III d  

– Julia Więcek. 

II miejsce zajął uczeń klasy III c  

– Stanisław Wojciechowski. 

III miejsce zajęła uczennica klasy III c  

– Klaudia Chylewska. 

Wyróżnienia otrzymały uczennice: 
Nina Gruchała z klasy III c i Joanna 
Fuz uczennica klasy III b. 

 

     Serdeczne gratulacje dla 
zwycięzców i dla wszystkich 
uczestników!  

 
(opracowała: Maria Groszkowska) 


