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W tym numerze „Czwóreczki” chcemy Wam, 

drodzy czytelnicy, przybliżyć sylwetki dzieci z 

klasy 1a. W klasie jest 18 dzieci-12 chłopców i 6 

dziewczynek. Wychowawczynią jest pani Agata 

Tomsia. 

 
- Czego najbardziej lubicie uczyć się w szkole? 
Igor: Najbardziej lubię rozwiązywać zadania 
matematyczne. 
Elena: Ja lubię pisać literki. 
Bartek: Ja lubię zajęcia komputerowe, lubię pisać i 
rysować rysunki. 
Weronika: Lubię religię i śpiewanie piosenek. 
Radek: Lubię malować i rysować rysunki. 
Daniel: Lubię robić zadania w książce, uzupełniać 
ćwiczenia i robić różne rzeczy 
Kuba: Lubię bawić się klockami. 
Kuba G.: Lubię bawić się w milczka. 
Krzyś: Ja też lubię się bawić w milczka na 
matematyce. To taka zabawa, jak robimy dodawanie 
albo odejmowanie i pokazujemy wyniki na 
tabliczkach. 
Angelika: Ja lubię angielski. 
 
 
 

-  Czy ktoś z Was chodzi na świetlicę? Czy Wam się 
tam podoba? Co robicie na świetlicy? 
Krzyś: Chodzę na świetlicę i lubię bawić się klockami. 
Grześ : Lubię rozwiązywać na świetlicy  zadania 
domowe i bawić się tam klockami. 
Radek: Lubię odrabiać lekcje na świetlic. 
Patrycja: Ja lubię rysować rysunki. 
Daniel: Lubię grać w gry. 
Igor: Lubię coś budować z klocków. 
 
- Czy chodzicie na zajęcia dodatkowe? 
Patrycja, Radek, Daniel: Chodzę na zajęcia 
plastyczne. 
Emilka, Angelika: Chodzę na zajęcia taneczne. 
Nikola, Bartek, Weronika, Kuba : Chodzę na zajęcia 
sportowe. 
Grześ : Chodzę na zajęcia sportowe i na zajęcia 
edukacyjne 
 
- Czy smakują Wam obiady w szkole? 
Krzyś : Najbardziej mi smakuje fasola po bretońsku. 
Patrycja: Najbardziej smakuje mi zupa ogórkowa 
Angelika: Najbardziej smakuje mi zupa grzybowa. 
Igor: Najbardziej smakują mi kluski z truskawkami. 
Bartek: Najbardziej lubię zupę pomidorową. 
 
- Czy już czegoś nauczyliście się w szkole? 
Emilka: poznałam literki. 
Radek: Nauczyłem się różnych piosenek. 
 
- Wolicie szkołę ,czy przedszkole. 
Krzyś:  Wolę przedszkole ,bo  można się tam cały czas 
bawić i nie trzeba odrabiać lekcji 
 
- Czy lubicie swoją wychowawczynię? 
Wszystkie dzieci:  Tak!!! 
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Rozmowa z panem Andrzejem Skibą –

konserwatorem pracującym w naszej szkole ☺☺☺☺ 

 
-Ile lat Pan pracuje w szkole? 
- Pięć lat. Teraz będzie piąty rok. 
- Czy lubi Pan swoją pracę? 
- Pewnie, każdy lubi. 
- Ile godzin dziennie Pan pracuje? 
-Sześć. 
- Czy kiedykolwiek pracował Pan w innym 
zawodzie? 
- Oczywiście. 25 lat pracowałem jako górnik pod 
ziemią w zakładach ZGH Bolesław. 
- Co by Pan chciał zmienić w swojej pracy? 
- Ta praca jest bardzo fajna, mało stresująca. 
Czasami dzieci szaleją  (coś zmajstrują), ale 
ogólnie jest OK. Nic nie trzeba zmieniać. 
- Ile rzeczy dziennie Pan naprawia? 
- Zależy ile zepsujecie. (śmiech) Ale poważnie, 
mało- czasami coś się zdarzy, ale mało. 
- Jakie ma Pan zainteresowania? 
- Jestem wędkarzem. Lubię oglądać ptaki- jestem 
też przyrodnikiem. Lubię też czytać i tańczyć. 
-Kim chciał Pan być w dzieciństwie? 
- Chciałem pracować jako pracownik Lasów 
Państwowych, być ekologiem- ale się nie udało. 
- Czy ma Pan rodzeństwo? 
- Tak, było nas w domy pięcioro. 
- Czy ma Pan jakieś marzenie? 

- Pewnie! Chciałbym popłynąć w rejs dookoła 
świata, poznać nowe ziemie. 
- Jaki był Pana ulubiony przedmiot w szkole, a 
jaki sprawiał Panu kłopoty? 
- Lubiłem przyrodę, geografię i chemię. Nie 
lubiłem matematyki. 
- Kto był Pana ulubionym bohaterem w 
dzieciństwie (z filmu lub książki)? 
- Z książek przygodowych Tomek z książek 
Szklarskiego. 
- Czy utrzymuje Pan kontakty z przyjaciółmi ze 
szkoły? 
- Rzadko się spotykamy. 
- Jak lubi Pan spędzać wolny czas? 
- Wędkuję, plażuję, chodzę na spacery z psem. 
- Czy jest Pan fanem sportu? 
- Tak, uwielbiam piłkę nożną. 
- Co Pan sądzi o naszej reprezentacji w czasie 
Euro 2012? 
- Beznadzieja. 
- Jakiego sportowca lubi Pan najbardziej? 
- Teraz na topie jest Messi. Kiedyś takim 
piłkarzem był Włodzimierz Lubański.. 
- Jaką cechę charakteru Pan ceni najbardziej, a 
jakiej nie znosi? 
- Jaką cechę? Nie wiem- może pracowitość, 
otwartość? Ja na przykład jestem „upartym 
kozłem” (śmiech) i to mi przeszkadza. 
- Lubi Pan zwierzęta? Jakie? 
- Lubię wszystkie zwierzęta. 
- W jakim kraju chciałby Pan mieszkać? 
Dlaczego? 
- W Polsce. Tu się urodziłem. Mamy tu różne 
pory roku, np. w Afryce jest tylko lato, w Arktyce 
tylko zima, a Polska jest różnorodna i to jest 
piękne. Jeśli bym miał zmienić miejsce 
zamieszkania to wybrałbym jakieś bliżej Morza 
Śródziemnego np. Chorwację 
- Na co by Pan przeznaczył milion złotych? 
- Na podróże i rejs (śmiech) 
- Jaką potrawę Pan uwielbia, a jakiej nie znosi? 
- Jestem wszystkożerny (śmiech). Najbardziej 
lubię potrawy mięsne. Może być risotto, 
pieczona kaczka, wszystko, co mięsna. A nie 
lubię… brokułów. 
- Dziękujemy za rozmowę. 
- I ja dziękuję.
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28 listopada nasza szkoła otrzymała tytuł „Szkoły Uczącej Się”. Ocenianie kształtujące, 
nazywane także „ocenianiem pomagającym się uczyć”, jest w wielu krajach uważane za jeden 
z najbardziej obiecujących kierunków reformowania oświaty. Samo ocenianie jest przecież 

integralną częścią procesu edukacyjnego. Zazwyczaj mamy jednak do czynienia z ocenianiem podsumowującym, 
które dzięki testom i egzaminom, ma potwierdzać czego uczniowie się nauczyli. Przy tak rozumianym ocenianiu 
szkoła ponosi odpowiedzialność za poziom wiedzy ucznia. Alternatywą dla takiego sposobu oceniania jest 
ocenianie o charakterze kształtującym. 

Panel koleżeński był ostatnim, 
podsumowującym elementem trzyletniego okresu 
funkcjonowania programu i zgromadził w szkole 
dyrekcję, nauczycieli, rodziców, uczniów, gości z 
innych szkół oraz przedstawiciela władz oświatowych. 
W spotkaniu zorganizowanym w Szkole wzięli udział 
nauczyciele z placówek ubiegających się o tytuł 
„Szkoły Uczącej Się” w Godzieszach Wielkich (k. 
Ostrowa Wielkopolskiego), Będzinie i Czułowie (k. 
Krakowa). Panel był prowadzony przez moderatora 
Centrum Edukacji Obywatelskiej - panią Indirę 
Lachowicz. Podziw gości budziły odważne wypowiedzi 
uczniów zadowolonych ze swojej szkoły, chwalących  
metody pracy nauczycieli, a szczególnie podawanie NaCoBeZu do sprawdzianów oraz to, że czują się bezpieczni. 
Ze szczegółowych kryteriów do sprawdzianów zadowoleni są również rodzice, którzy wiedzą jak pomóc swojemu 
dziecku. 

 
 

 

 

 

 

 

W drugiej części spotkania panelowego 
Pani Dyrektor Anna Knapik zaprezentowała 
zgromadzonym Szkołę w formie prezentacji 
multimedialnej. Paneliści i goście mogli dowiedzieć 
się, co wyróżnia naszą szkołę z pośród innych, 
olkuskich szkół. Miłym akcentem był również 
ciekawy występ uczniów przywołujący zimę oraz 
pokaz szkolnych talentów. Aktywny udział w 
spotkaniach brali nauczyciele, rodzice i uczniowie.  

 

Po zakończonych spotkaniach uczestnicy 
panelu podjęli jednogłośnie decyzję o przyznaniu 
szkole tytułu „Szkoły Uczącej Się”. Uroczyste 
wręczenie odznaki poprzedził miły akcent ” występ 
artystyczny uczniów, który wprowadził wszystkich w 
nastrój nadchodzącej zimy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
W uroczystym podsumowaniu 

panelu prócz nauczycieli, rodziców i uczniów wziął 
udział dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji 
pan Andrzej Feliksik. Paneliści pełni uznania dla 
sposobu funkcjonowania szkoły życzyli wszystkim 
dalszych sukcesów, wytrwałości i zaangażowania w 
procesie kształcenia młodego pokolenia.
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Jak oceniono Naszą Szkołę? 

 

W dniach 16 - 23 listopada 2012 r. zespół wizytatorów ds. ewaluacji przeprowadził badanie 
oceniające, w którym wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy i dyrektor. Teraz 
wszyscy możemy poznać wyniki ewaluacji. 

Wymaganie  Poziom spełniania wymagania 

Procesy 

Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy. A – bardzo wysoki 

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej A – bardzo wysoki 

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany B - wysoki 

Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli A – bardzo wysoki 

Kształtuje się postawy uczniów B - wysoki 

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych A – bardzo wysoki 

Środowisko 

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju A – bardzo wysoki 

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów B - wysoki 

Promowana jest wartość edukacji B - wysoki 

Rodzice są partnerami szkoły B - wysoki 

Jak brzmi odpowiedź na pytanie:  Jaka jest nasza szkoła?   „Czwórka” to bardzo dobra szkoła! Została 
niezwykle wysoko oceniona przez obiektywnych, niezależnych ekspertów i wszyscy powinniśmy być z 
tego dumni.  

Dziękuję Wam, drodzy Uczniowie za udział w badaniu, a za Waszym pośrednictwem, także Rodzicom, 
którzy wypełnili ankiety i uczestniczyli w rozmowach z ewaluatorami. 

       

                                                                                             Dyrektor Szkoły – Anna Knapik 
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Cztery pory roku  
„Zima” 

 

18 grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Olkuszu odbyło się kolejne z cyklu spotkań z 
przedszkolakami. Tym razem odwiedziło nas 72 małych gości z Przedszkola nr 7 i Przedszkola 
Językowego. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Zima w Czwórce”. Przedszkolaki obejrzały Jasełka, 
dekorowały papierowe bombki i śpiewały kolędy. 

Jasełka przygotowali uczniowie klas II a i V b pod czujnym okiem 
pań Ewy Chwast i Katarzyny Skalskiej. Oprawą muzyczną spotkania 
zajęła się pani Dorota Nowak, pod kierunkiem której przedszkolaki 
nauczyły się refrenu kolędy. 

 

Kolejnym punktem wizyty miłych gości były 
spotkania z uczniami klas 1-3 w ich salach 
lekcyjnych. Pod kierunkiem nauczycieli naszej 
szkoły i opieką starszych kolegów, przedszkolaki 
ozdabiały papierowe bombki. Małymi gośćmi 
opiekowały się: klasa I a z wychowawcą panią 
Agatą Tomsią, klasa II b z panią Violą Waśniowską 
oraz dwie klasy III ze swoimi wychowawcami 
paniami Małgorzatą Dobrek i Renatą Dąbek. 

Ozdobione przez przedszkolaków bombki zostały zawieszone na specjalnie na ten cel przygotowanej 
choince.  Na zakończenie nasi goście otrzymali pamiątkowe znaczki z logo szkoły. 

Pani dyrektor Anna Knapik wręczając dyplomy – podziękowania, złożyła dzieciom i ich wychowawcom 
świąteczne życzenia. Całe spotkanie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem kolędy. 

Kolejny raz nad sprawnym przebiegiem spotkania czuwała 
pani Jolanta Fatyga – koordynator spotkań w „Czwórce” 
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O NAS SAMYCH … 
Nasi 

Prymusi 
☺☺☺☺ 

Uczniowie, którzy w I okresie 
osiągnęli najwyższe wyniki w 

nauce i zachowaniu: 
 

Klasa IV a 
Maja Banasik  
Karolina Miodońska 
Małgorzata Miodońska  
Bartłomiej Marzec  
Wiktor Grabowski 
Jakub Kemona  
 
Klasa IV b 
Kasprowicz Adriana  
Kasprowicz Kinga 
Sobolewska Natalia 
Tomsia Katarzyna 
Czapla Natalia  
 
Klasa Va 
Gąsiorek Piotr  
Bigaj Szymon  
Machnik Dominika  
 
Klasa V b 
Magdalena Stanek  
Julia Ziarnik  
Magdalena Pałka  
Bartłomiej Chwast  
Joanna Kocjan  
Dominik Matysek  
Jakub Radek  
Karolina Zębik  
Wojciech Goździelski  
Justyna Łabędź  
 
Klasa VI a 
Jagoda Ziarnik 
Julia Szeląg 
Adrian Dudzik  
 
Klasa VI b 
Jakub Prządo  
Rafał Cieślik  
Sebastian Czajkowski  
 

 Serdecznie gratulujemy!!!Serdecznie gratulujemy!!!Serdecznie gratulujemy!!!Serdecznie gratulujemy!!!    

  
 
  Kolorowanka dla dziewczyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kolorowanka dla chłopaków 
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Andrzejki 

Konkursy, wróżby oraz występ szkolnego 
zespołu tanecznego stanowiły atrakcję dyskoteki 
andrzejkowej. Na wstępie pani dyrektor Anna Knapik 
życzyła wszystkim uczestnikom dobrej zabawy a 
organizatorzy zadbali o nagrody dla zwycięzców 
konkursów. Prowadzącymi dyskotekę były uczennice SU: 
Jagoda Ziarnik, Julia Szeląg oraz Magdalena Stanek, które 
wytypowały uczniów z każdej klasy do udziału w 

poszczególnych konkursach. Nad sprawnym przebiegiem zabawy czuwali organizatorzy – p. Rafał Michalski, p. 
Mirosław Jurczyk, p. Karolina Rybicka (opiekun SU) oraz nauczyciele wychowawcy 

Wizyta Świętego Mikołaja 
 

Jak co roku dnia 6 grudnia odwiedził naszą Szkołę 
znakomity gość –Święty Mikołaj. Wspólnie ze swoimi 
pomocnicami- Śnieżynkami rozdał prezenty wszystkim 
grzecznym dzieciom. A ponieważ w naszej szkole mamy 
TYLKO grzeczne dzieci, więc obdarowani zostali wszyscy ☺. 
 

Czy potrafisz rozwiązać krzyżówki? (klasy 1-3)
1. Kiedy sypnie z nieba, pola, łąki w mig pobie 
2. Pięknie pachnie, igły nosi, cały rok zielona rośni 
3. Jestem sobie biały Pan i na głowie garnek mam. Nosek mój z 
marchewki jest. Czy już wiecie kim ja jestem 
4. Grudzień kończy każdy rok. Jaki miesiąc wita go? 
5. Szczypie w nosek w rączki też, gdy zapomnisz schować je 
6. Raz do roku, w czasie świąt, przy choince śpiewasz ją

7. Święty, który rozdaje prezenty 
       
 
 
 
 
Odpowiedzi prosimy wrzucać do pudełka, które znajduje się  
na stoliku koło pokoju nauczycielskiego. Nagrody (zimowe  
rękawiczki i skarpety z Mikołajem) rozlosujemy 11.01.13. 
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SZKOLNA LIGA MISTRZÓW 
Miejsko-Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek 

11 grudnia 2012r w SP nr 2 w Olkuszu odbył się Miejsko-Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek, w którym 

brało udział około 150 uczniów klas 1-6 z gminy Olkusz. Nasza szkoła miała 20 reprezentantów. Wystawiliśmy 

dwa duety w kategoriach klas 1-3 i 4-6 oraz dwa zespoły w takich samych przedziałach wiekowych. Opiekunem 

młodych artystów była pani Dorota Nowak. Spisali się oni bardzo dobrze.         

  Oto ich osiągnięcia:  
Klasy 1-3 

I miejsce - duet klas 1-3      

Kamila Kamila Pałka i Emilia 

Kocjan                                                                                     

III miejsce – zespół 

Kacper Nowak 

Natalia Sawczyńska 

Julia Krzystanska 

Hubert Szeląg 

Piotr Mika 

Mateusz Kalembka 

Jagoda Turska 

 

 

 

 

Klasy 4-6 

I miejsce-  duet klas 4-6  

 Joanna Kocjan i Magdalena 

Pałka 

II miejsce- zespół 

Maja Banasik 

Karolina Miodońska 

Małgorzata Miodońska 

Katarzyna Tomsia 

Oliwia Sołościuk 

Karolina Sokoup 

Weronika Ślęzak 

Dominik Matysek 

Maciej Świerczek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcie pochodzi z: 

http://przeglad.olkuski.pl/index.php/sport/wszystkie-sport/spr-

olkusz-pilka-reczna/7257-sp-9-pik-rczn-stoi

V Mikołajkowy Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gmina Olkusz 

7 grudnia 2012r w IV liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu odbył się turniej piłki ręcznej dla dziewcząt z 

klas 3-5. Brało w nim udział 5 szkół z gminy Olkusz. Były to SP nr 9, SP nr 3, SP nr 2, SP w Zedermanie i oczywiście 

nasza „Czwórka”. 12 zawodniczek SP 4 spisało się na medal. Każda z nich otrzymała brązowy krążek, a szkoła 

kolejny pucha do gablotki. Dziewczęta zagrały cztery mecze, dwa spotkania zakończyły się korzystnym wynikiem 

dla naszych (z SP2 i z SP Zederman), a dwie rozgrywki niestety przegraliśmy(z SP3 i z SP9). Najlepiej na parkiecie 

spisały się dwie uczennice: Daria Wilkosz na bramce i Kamila Mędrek w ataku. Pozostałe młode szczypiornistki też 

grały dobrze. Nad całą drużyną czuwała pani Justyna Gałgus.  Końcowy wynik wyglądał tak:  I miejsce - SP 9,   II 

miejsce  - SP 3,   III miejsce  -  SP 4.   Skład drużyny: Anna Jaros 4A, Monika Kocjan 4A, Natalia Sokoup 4A, Daria 

Wilkosz 4A, Ada Kasprowicz 4B, Kinga Kasprowicz 4B, Oliwia Sołościuk 4B, Kamila Mędrek 5A, Justyna Łabędź 5B,       

Magdalena Stanek 5B. Opiekun pani Justyna Gałgus.  

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „The Best” 

Dnia 22listopada w Gimnazjum nr 1 w Olkuszu odbył się międzyszkolny etap powiatowego konkursu języka 

angielskiego.  W konkursie wzięło udział ok.80 uczniów ze szkół podstawowych powiatu olkuskiego. Dwoje 

naszych uczniów z klasy 5b- Julia Ziarnik i Bartłomiej Chwast- zakwalifikowało się do etapu powiatowego, który 

odbędzie się w styczniu.  

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursach i turnieju GRATULUJEMY i życzymy dalszych 

sukcesów !!! 
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W tym numerze naszego naszej gazetki pragniemy przedstawić Wam naszą koleżankę Madzię 

Pałka, uczennicę klasy 5b. Jednocześnie zachęcamy inne osoby do zaprezentowania siebie, 

opisania swoich pasji i zainteresowań. Może w następnym numerze napiszemy właśnie o Tobie? 

 

Mam na imię Magdalena. Moje hobby to muzyka i sport. Uwielbiam 

występować i grać na skrzypcach przed publicznością. Nie chodzę do szkoły 

muzycznej, ale na instrumencie uczy mnie grać mama. Nie lubię na nich 

ćwiczyć w domu, ale powinnam grać chociaż pół godziny dziennie.  

Kocham zwierzęta. Moim ulubionym zwierzakiem jest pies. Mój wabi się 

Puszek, jest wspaniałym kundlem. Bardzo lubię dostawać w szkole dobre 

oceny i spotykać się z koleżankami. Moim ulubionym przedmiotem jest 

oczywiście WF. Nie przepadam za przedmiotami do których trzeba się dużo 

uczyć.  

 

 

Lubię przygody, zadania, zagadki. Chętnie chodzę na 

konkursy muzyczne i zawody, ostatnio zajęłam z moją 

koleżanką Asią I miejsce w konkursie kolęd. Kiedyś 

chciałabym zostać aktorką,  śpiewać albo grać. Moim 

marzeniem jest umieć latać lub polecieć kiedyś w kosmos. 

  

 

Znajdź różnice ☺☺☺☺ 

Odpowiedzi prosimy 

wrzucać do pudełka, które 

znajduje się na stoliku obok 

pokoju nauczycielskiego do 

dn 11.01.2013. Nagrody – 

słodycze. 
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Bezpieczne ferie zimowe 
Za parę dni rozpoczną się upragnione ferie zimowe związku z tym udałam 

się do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu gdzie 
przeprowadziłam wywiad  z Oficerem Prasowym Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu Panem st.kpt.poż. Tomaszem Muchą na 
temat Bezpieczeństwa dzieci podczas ferii zimowych. 

J.K. Panie Kapitanie jakich rad udzieliłby Pan naszym uczniom aby bezpiecznie spędzili ferie zimowe? 

T.M. To prawda, bezpieczeństwo dzieci podczas ferii jest bardzo ważnym zagadnieniem. Dlatego też 
przypomnę o podstawowych zasadach bezpiecznego zachowania się podczas zimowego wypoczynku. 
Oto kilka rad dla każdego ucznia: 

1. Zimą szybko zapada zmrok! Zawsze bądź widoczny na drodze dzięki elementom odblaskowym! 

2. W zimowe dni widoczność na drodze jest ograniczona i kierowca potrzebuje więcej czasu do 
zahamowania pojazdu. Na jezdnie wchodź uważnie i spokojnie, rozejrzyj się. 

3. Chcąc jeździć na łyżwach korzystaj tylko ze zorganizowanych i nadzorowanych lodowisk – tam jest 
bezpiecznie! 

4. Omijaj zamarznięte jeziora, stawy, rzeki! – nie są to najlepsze miejsca do zabawy. Na łyżwach jeździ 
się tylko w wyznaczonych miejscach. Stawy lub rzeki, nawet jeśli pokryte są grubą warstwą lodu nie są 
bezpiecznym miejscem do zabawy. Lód w każdej chwili może się załamać ! 

5. Zjeżdżaj na sankach i nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni!  

6. Ubieraj się stosownie do temperatury panującej na dworze! 

7. Rzucając śnieżkami zwróć uwagę czym, gdzie i w kogo rzucasz np. nie mogą to być samochody lub 
przechodnie ( może to spowodować wypadek). Nigdy nie celuj w głowę! 

8. Pod opieką dorosłych, opiekunów zabawa na świeżym powietrzu jest najbezpieczniejsza!!! Pamiętaj 
o tym! 

9.Bez wiedzy dorosłych sam nie załączaj grzejników elektrycznych, nieodpowiednie ich eksploatowanie 
może spowodować pożar.  

Mimo, że jesteśmy już po Sylwestrze to  korzystając z okazji chciałbym przypomnieć, że fajerwerki 
mogą kupować i odpalać tylko osoby dorosłe.  

J.K. Na koniec proszę aby  przypomniał nam  Pan numery telefonów alarmowych. 

T.M. Dzwoniąc do straży pożarnej wybieramy numer 998,  
dzwoniąc z telefonu komórkowego wybieramy nr 112 
 
Wszystkim dzieciom życzę wesołych i bezpiecznych ferii 
zimowych. 

J.K. Dziękuje za rozmowę. 
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Rusz głową… Poczytaj… 
  
 
Zapewne wielu z Was oglądało” Harrego Pottera”, niektórzy znają filmy niemalże na pamięć, ale czy wielu z Was 
czytało książki? Ten Quiz jest właśnie dla tych z Was, którzy je przeczytali. Dlaczego? Książki trochę różnią się od 
filmu, a Wasz kolega Bartłomiej Wieczorek z klasy 5b postarał się je „wyłapać” i zamieścić w tym Quizie. Gotowi? 
Dobrej zabawy! 

 

1. Czyje wspomnienia w 6 klasie  

były w myślodsiewni? 

a) Harrego 

b) Snape'a 

c) Dumbledore'a 

d) Slughorna 

 

2. Imię ulubionego zwierzęcia Hagrida? 

a) Krzywołap 

b) Hardodziob 

c) Parszywek 

d) Norbert 

 

3. Syriusz, James i Remus byli: 

a) metamorfomagami 

b)  rodziną 

c) nikim nie byli 

d) animagami 

 

4. Które z poniższych zaklęć należy do 

Niewybaczalnych? 

a) Incendio 

b) PetrificusTotalus  
c) Deprimo 

d) Imperius 

 

5. Do którego domu miała największe szanse trafić 

osoba koleżeńska, pracowita i uczynna, ale niezbyt 

błyskotliwa? 

a) Gryffindor 

b) Hufflepuff 

c) Ravenclaw 

d) Slytherin 

 

6. Kto określany był pogardliwym mianem ''charłaka''? 

a) czarodziej/czarodziejka czystej krwi, który poślubił 

mugola/mugolkę 

b) człowiek o magicznych uzdolnieniach pochodzący z 

niemagicznej rodziny 

c) animagowie nazywali tak czarodziejów, którzy nie 

potrafili zmieniać się w zwierzęta 

d) osoba urodzona w rodzinie czarodziejów, ale 

pozbawiona magicznych zdolności 

 

7. Ile lat uczyło się w szkole Magii i czarodziejstwa? 

a) 10 

b) 5 

c) 7 

d) 6 

 

8. Co to jest Bezoar ? 

a) Różdżczka 

b) Ptak 

c) Kamień 

d) Mikstura 

 

9. Z czego została wykonana różdżka Harrego? 

a) topola i korzeń mandragory 

b) cis i włos jednorożca 

c) topola i pióro feniksa 

d) cis i pióro feniksa 

 

10. Podaj imię opiekunki sierocińca, w którym 

przebywał Tom Riddle 

a) Smith 

b) Rosmerta 

c) Cole 

d) Nicole 

Odpowiedzi prosimy wrzucać do 
pudełka, które znajduje się na stoliku 
koło pokoju nauczycielskiego. Nagrody 
(fasolki wszystkich smaków) 
rozlosujemy po feriach zimowych. 
Owocnego czytania ☺☺☺☺  
 
 
 
 


