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WYWIAD-ÓWKA 
czyli spotkania z ciekawymi ludźmi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj rozmawiamy z panią Katarzyną Michalską- 

nauczycielką przyrody i plastyki,” panią od tańców” 

 

- Ile lat pracuje Pani w szkole? 

- W tym roku upłynie 12 lat. 

- Jak się Pani czuje w szkole? 

- Bardzo dobrze, w końcu to moja szkoła - tutaj 

chodziłam przez 8 lat i stąd mam najwspanialsze 

wspomnienia. 

- W szkole prowadzi Pani kółko taneczne, które 

cieszy się ogromnym powodzeniem wśród dziewcząt 

naszej szkoły. Skąd pomysł na takie zajęcia? 

- Kilka lat temu organizowaliśmy w szkole Dni Unii 

Europejskiej. Cały korytarz na pierwszym piętrze 

został udekorowany, było jedzenie i architektura 

krajów Unii, były też tańce. Ja przygotowałam 

„Deszczową piosenkę”. Taniec wyszedł wspaniale, a 

ponieważ nasi uczniowie wykazywali wielką ochotę 

do tańca, postanowiłam stworzyć zespół taneczny. I 

tak to się zaczęło… W ten sposób powstał zespól 

„Aster”, który w pierwszych latach istnienia nosił 

nazwę „Amigos”. 

- Czy jak była Pani mała, to lubiła Pani tańczyć? 

- Oczywiście. Ja też chodziłam na kółko taneczne 

prowadzone przez Panią Sołtysik, co bardzo miło 

wspominam. 

- A czy lubi Pani prowadzić zajęcia taneczne? 

- Tak, motywują mnie uczennice, które są chętne do 

pracy, lubią muzykę i taniec. 

- Pani ulubiony i znienawidzony przedmiot? 

- Lubiłam wszystkie przedmioty, ale najbardziej 

przedmioty artystyczne i oczywiście w-f. 

 

 

 

- Pani ulubione zwierzę? 

- Lubię wszystkie zwierzęta. Sama mam psa. Wabi się 

Asan. To rasa Golden retriever. Ten pies kocha dzieci.  

Chodzi z nami na wycieczki, ostatnio był ze mną i 

moją klasą w Bukownie. 

- Pani ulubiony kolor? 

- Zielony i brązowy. W ogóle lubię kolory ziemi. 

- A ulubiony bohater z filmu lub książki? 

- Mam wielu ulubionych bohaterów … lubię Anię z 

Zielonego Wzgórza. 

- Gdzie Pani lubi jeździć na wakacje? 

- Jeżeli wakacje - to tylko w góry… Co roku wyjeżdżam 

z najbliższymi w różne góry Polski i Europy, a raz 

udało mi się nawet wybrać w podróż do Azji 

Środkowej – w Pamiro-Ałaj. 

- Czy lubi Pani sport? 

- Tak, bardzo. Lubię siatkówkę, koszykówkę, jazdę na 

rowerze. 

- Jakim była Pani dzieckiem? 

- Byłam raczej aktywnym, wesołym i otwartym 

dzieckiem, mającym dużo koleżanek i kolegów. 

- Jakie cechy charakteru ludzi ceni sobie Pani 

najbardziej? 

- Do najważniejszych cech, które cenię i których uczę 

moich wychowanków, należą: szczerość, 

prawdomówność, tolerancja, wyrozumiałość, kultura.  

- Zbliżają się Święta Wielkanocne, jak u Pani w domu 

obchodzi się te święta? Czy maluje Pani jaja i sama 

zanosi do kościoła? Czy może robi to ktoś inny? 

- Święta Wielkanocne są dla mnie i mojej rodziny 

ważnym momentem w roku. Bardzo lubię ten czas 

przygotowań, malowanie jaj, pieczenie ciast, strojenie 

koszyczka, który później wraz z rodziną zanosimy do 

święcenia w kościele. Jest to dla mnie czas wielkiej 

radości, nadziei oraz szczęścia rodzinnego. 

- Czy obchodzi Pani lany poniedziałek? 

- Oczywiście, że tak! ☺ O dziecka zawsze czekałam na 

ten dzień z niecierpliwością, żeby jako pierwsza 

pokropić wodą domowników. Nie zawsze mi się to 

udawało, bo czasami szybszy okazywał się mój 

brat....☺ 

- Dziękujemy za wywiad i życzymy wesołych świąt! 

- Również dziękuję i życzę całej „Czwóreczce” 

zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkiej 

Nocy! 
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Z NASZEGO PODWÓRKA … 

I noc w szkole  

 

Czy wiecie jak wygląda szkoła nocą? Na to pytanie znaleźli odpowiedź uczniowie, którzy wzięli udział w imprezie „Noc w 

szkole” zorganizowanej przez panie: Joannę Ziarko, Edytę Starostę i Jolantę 

Fatygę w nocy z 8 na 9 lutego 2013.  W imprezie uczestniczyli uczniowie z klas 4-

6, którzy w pierwszym półroczu osiągnęli wysokie wyniki w nauce (średnia 

powyżej 4,75). Spotkanie rozpoczęło się o godz.19:00, ale ponad połowa 

uczestników przybyła już 20-30 min wcześniej.  Wieczór rozpoczęliśmy od 

wspólnych zabaw integracyjnych.  Zabawy z początku wydawały się łatwe, ale 

okazało się, że wcale takie nie były. Próbowaliście kiedyś przedmuchać ptasie 

piórko na odległość ok.3 metrów? Albo nałożyć na trzymaną w ustach nitkę 

makaronu spaghetti 4  sztuki makaronu penne? Spróbujcie pracując mięśniami 

twarzy przenieś ciastka z czoła do ust, a przekonacie się, że łatwo nie było. Za 

to śmiechu było co nie miara, a dopingu mógł pozazdrościć niejeden sportowiec.  

 

Poza tym śpiewaliśmy karaoke, korzystając z tablicy 

multimedialnej z dostępem do Internetu. O godz.22:00 

nastąpiła długo oczekiwana przerwa na pizzę. Do pizzy nasze 

nauczycielki dokupiły soków, kto miał ochotę mógł też wypić 

gorącej herbaty z cytryną. Gdy już sprzątnęliśmy stoliki po 

naszej uczcie zostaliśmy podzieleni na 3 grupy (każda miała 

opiekuna) i rozpoczęliśmy „Nocne podchody drużyn”. 

Zaopatrzeni w latarki musieliśmy odszukać ukryte na 

szkolnych korytarzach koperty z pytaniami, a później, jak 

najszybciej udać się do klas i tam wspólnie rozwiązać 

znajdujące się tam zadania z j. angielskiego, matematyki, j. 

polskiego, historii, wiedzy o Olkuszu itp. Poza tym, było 

jeszcze zadanie „plastyczno-angielskie”- namalowanie 

fragmentów baśni o Sułtanie i jego pięknej córce. Po 

podliczeniu punktów okazało się, że wygrała grupa „żółtych”. 

Wszyscy członkowie grupy otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

Jednak największą niespodzianką  były słodycze, które dla 

wszystkich uczestników  zakupiła mama jednej z uczennic- 

pani Edyta Zębik. ☺ Każda z drużyn otrzymała wielką torbę 

słodyczy- michałków, trufli, galaretek, lizaków i pysznych 

krówek. Nie zdołaliśmy zjeść wszystkiego (chociaż było 

przepyszne), część słodyczy wzięliśmy do domów, aby jeszcze 

w sobotę przypominała nam o nocnych podchodach.  

Około godziny 1:00 w nocy wszyscy byliśmy na jadalni, gdzie 

rozłożone zostały materace, poduszki i śpiwory i rozpoczęła 

się filmowa noc.  O godz. 4:30 został wyłączony projektor, 

ponieważ większość dzieci usnęła. Tylko uczniowie z klasy 4 

dotrwali do samego rana bez zmrużenia oka. O godzinie 6:00 

rano zaczęli budzić się pierwsi uczniowie, a o 7:00 nastąpiła 

pobudka. Oj, trudno było wstać , co poniektórym… 

Poskładaliśmy śpiwory, poznosiliśmy materace, rozłożyliśmy 

stoliki- jednym słowem –posprzątaliśmy po sobie. Wszyscy 

głodni uczniowie mogli podjeść paluszków, każdy chętny 

dostał też garnuszek gorącej herbaty z cytryną. O godzinie 

8:00 radośni, chociaż może niezbyt wyspani, opuściliśmy 

szkołę. 
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Z NASZEGO PODWÓRKA …
Z okazji Walentynek (14.02.2013) uczniowie z samorządu ,oraz 

klasy 4a i 4b pod opieką pani Joanny Krawczyk przygotowali dekoracje 

walentynkową (korytarz na parterze szkoły),oraz kolorową skrzynkę na 

listy i kartki z życzeniami walentynkowymi , do której uczniowie i  

nauczyciele wrzucali listy.  

W dniu Walentynek „ Listonosze Poczty Walentynkowej 

”rozdawali uczniom i nauczycielom kartki i listy z życzeniami , oraz 

drobne upominki w postaci serduszek. Listów i kartek z życzeniami było 

dużo. A uczniowie klas szóstych 6a i 6b otrzymali największą ilość tych 

życzeń. W tym dniu uczniowie i nauczyciele na tle plakatu w kształcie 

serduszek mogli się sfotografować. Wszyscy fajnie się bawili. 

 

„NIE DLA CZADU” 22 lutego 2013r. w naszej szkole odbyła się prelekcja 
dla uczniów klas 4-6 w ramach akcji społeczno-edukacyjnej „NIE DLA CZADU!”. 
Prelekcje przeprowadzili panowie strażacy z Komendy Państwowej Straży 
Pożarnej w Olkuszu. 

Celem prelekcji było uświadomienie dzieciom jakie zagrożenie niesie 
tlenek węgla czyli czad i jak można się przed nim ustrzec. Panowie strażacy 
zademonstrowali uczniom „czujkę dymu oraz czadu”. Urządzenie to zmniejsza 
ryzyko zaczadzenia, podnosi poziom bezpieczeństwa w naszych domach i pozwala 
na szybką reakcję w sytuacji zagrożenia życia. Warto w naszych domach i 
mieszkaniach zainstalować czujkę tlenku węgla, gdyż podstawową jej funkcją jest 
wykrywanie czadu i sygnalizowanie jego nadmiernego stężenia w powietrzu. Czad 
jest gazem silnie trującym, bezwonnym, bezbarwnym i bardzo niebezpiecznym, zwanym „cichym zabójcą”. Na koniec 
prelekcji uczniowie obejrzeli film „Czad-cichy zabójca” i otrzymali ulotki zawierające porady, jak ustrzec się przed 
niebezpieczeństwem. 

 

  

UWAGA KONKURS !!! 

 

Ogólnopolski Konkurs Kalendarzowy „Bezpieczni w każdej sytuacji” 
Zachęcam uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pod tytułem „Bezpieczni w każdej 

sytuacji” organizowanym przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Konkurs wskazuje właściwe zachowania w 
przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji oraz zachęca do zainteresowania się tematem bezpieczeństwa. W celu 
utrwalenia prawidłowych zachowań do kliku porad dotyczących bezpieczeństwa w danej sytuacji dołączono pięć pytań 
konkursowych: 

 
1. Kiedy powinniśmy zadzwonić pod numer alarmowy 112? 

2. Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla? 

3. Co zrobić w przypadku znalezienia przedmiotu nieznanego pochodzenia? 

4. Dlaczego wypalanie traw jest groźne dla ludzi i zwierząt? 

5. Co jest niezbędnym elementem stroju zimowego podczas zabawy i dlaczego? 

 
Informacje które pomogą w oddaniu prawidłowych odpowiedzi na powyższe pytania konkursowe znajdują się na tablicy 
wiszącej obok sali informatycznej. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy składać wyłącznie na kartkach pocztowych w 
sali 45 do 29 marca 2013 roku. Uczniowie, którzy nadeślą prawidłowe odpowiedzi zostaną zakwalifikowany do etapu 
ogólnopolskiego, który odbędzie się 30 kwietnia 2013 roku.  
 
Na laureatów tego konkursu czekają cenne nagrody. 
 
 



CZWÓRECZKA                                                                                                                     NUMER 3 (47) 
 

 
 

Z NASZEGO PODWÓRKA … 
 
W poniedziałek, 18 lutego o 16.30 Dyrekcja i Nauczyciele Naszej 
Szkoły przygotowali spotkanie dla Rodziców pod hasłem ,,Moje 
dziecko wkrótce pójdzie do szkoły”. Pani dyrektor, Anna Knapik, 
przywitała przybyłych gości, panie z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej oraz nauczycieli i Pedagoga szkolnego. Na początku 
odbył się pokaz slajdów i przedstawienie oferty Naszej Szkoły dla 
sześcio- i siedmiolatków. Pani dyrektor opowiadała o tym, jak 
szkoła się zmieniła i rozwinęła w ostatnich latach, a przede 
wszystkim jak wygląda obecnie nauka w klasie pierwszej. Później 
panie z poradni wygłosiły prelekcję na temat gotowości dziecka do 
podjęcia nauki. Mówiły, co dziecko rozpoczynające naukę powinno 
umieć, jak się zachowywać, jak reagować w różnych sytuacjach. Ciekawym punktem spotkania były wypowiedzi 
mamy-uczennicy obecnej klasy pierwszej, której córka rozpoczęła naukę w wieku sześciu lat. Dziewczynka radzi 
sobie bardzo dobrze. Szkoła pod każdym względem przygotowana jest na przyjęcie sześciolatków. 
Na wszelkie pytania rodziców odpowiadała pani dyrektor, nauczyciele oraz panie z poradni. Można było również 
zobaczyć podręczniki do klasy pierwszej, obejrzeć świetlicę, sale lekcyjne, salę z tablicą multimedialną oraz 
porozmawiać indywidualnie przy filiżance kawy. 
Spotkanie przebiegło w bardzo sympatycznej i przyjaznej atmosferze. 
 
 

 

8 marca – Dzień Kobiet obchodzony był w Naszej szkole w 

sposób uroczysty. Obowiązkowym elementem galowego 

stroju była „muszka”, a wykonany przez uczniów klas 6 b (J. 

Nowak, A. Kieroń, J. Prządo) plakat umieszczony na holu 

informował wszystkich o tym wyjątkowym dniu. Każda 

kobieta, dziewczynka została drobnym upominkiem. 

Wszystkie Panie w tym dniu usłyszały życzenia, które mamy 

nadzieję spełnią się i przyniosą wiele przyjemnych chwil. 

 

 

Dnia 27.02.2013 r. W Szkole Podstawowej nr 4 
w Olkuszu odbyła się VIII edycja miejsko –
gminnego „Turnieju Wiedzy  Zdrowotnej i 
Profilaktycznej”. Honorowy patronat objęli: 
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Starostwo 
Powiatowe, Państwowy Inspektorat Sanitarny, 
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Celem turnieju jest propagowanie 
bezpiecznego i zdrowego trybu życia. 
Hasło tegorocznego turnieju :”Graj w zielone”. 
Wzięło w nim udział 15 szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Olkusz. 
Turniej przebiegał  w czterech konkurencjach: wiedzowej, literackiej, plastycznej i sportowej. 
I miejsce zajęła SP w Kosmolowie, II miejsce SP 9, III miejsce SP w Zedermanie. 
Nad sprawnym przygotowaniem i przebiegiem konkursu czuwali : Dyrektor SP 4 Anna Knapik, wice-
dyrektor Aneta Bugaj oraz nauczyciele Iwona Kądziołka, Katarzyna Michalska, Justyna Gałgus, Jolanta 
Fatyga, Mirosław Jurczyk, Rafał Michalski. 
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O NAS SAMYCH … 
Bal  karnawałowy  

Na ten bal czekaliśmy cały rok, bo taki bal w „Czwórce” zdarza się tylko w 
karnawale.  A było na co czekać!  Nauczyciele ubrali dla nas salę, były 
serpentyny, kolorowe bibuły, balony, odblaskowe płyty, prawdziwa sala 
balowa, jakiej pozazdrościć by mogła niejedna prawdziwa księżniczka. 
Wszystkie dzieci przybyły punktualnie (a nawet dużo przed czasem ☺) 
poprzebierane tak, że nawet wychowawcom trudno było je rozpoznać. 
Były dzikie tańce, zabawy, a nawet (tak jak w ubiegłym roku), przygrywał 
nam do tańca zespół „………”. Nauczyciele i rodzice również przyłączyli się 

do zabawy.  
 

Numerem 1 na naszym balu okazał się 
utwór „Gangnam style” i chociaż zabawa 
zakończyła się dopiero o godzinie 19:00, to 
nam i tak było mało. Szkoda, że taka 

zabawa jest tylko raz w roku!  
Dobrze, że 

mamy 
jeszcze 
dyskoteki 
!!! 
 
 
 
 

 
 

 
 

Uwaga konkurs !!! 
 
Dla klas 1-3  „Cuda z odpadów” . Celem konkursu jest  promowanie zachowań proekologicznych, 

pomysłowość w wykorzystaniu surowców wtórnych oraz pobudzenie wyobraźni u dzieci. Konkurs polega na 
wykonaniu prac: rysunków, figur przestrzennych itp. ze zużytych surowców wtórnych. Prace proszę oddawać do 
p.J.Ziarko do dn. 17.03.2013. Prace zostaną wystawione na holu szkoły obok sekretariatu. 

 
Dla klas 4-6  „Jestem Modny- Jestem Ekologiczny”.  Celem konkursu jest  promowanie zachowań 

proekologicznych, pomysłowość w wykorzystaniu surowców wtórnych oraz pobudzenie wyobraźni u dzieci. 
Konkurs polega na zaprojektowaniu ekologicznego stroju z papieru, plastiku itp. i zaprezentowaniu go w dniu 
19.04.2013. po apelu z okazji „Dnia Ziemi” 
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…
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…
 Kupon na „niepytanie” 

Kupon ten może być wykorzystany przez ucznia tylko w jednym dniu, na 
wszystkich godzinach lekcyjnych.  Nauczyciel, któremu uczeń okaże „kupon” 
zobowiązany jest wpisać datę i podpisać się po lewej stronie „kuponu”.  

Kupon można wykorzystać tylko raz w okresie od 1.04.13. do 30.05.13.  

 



CZWÓRECZKA                                                                                                                     NUMER 3 (47) 
 

 
 

NASI MALI ULUBIEŃCY 
czyli słów kilka o … kotach 

Hejka !  Opowiem wam trochę o kotach n.p.: jak kot wraca do domu, jak rozmawiać z kotem, jak 
zrozumieć kota, o kocim dźwięku.  Sama mam kota i dobrze wiem jak się z nim obchodzić. Mam kotkę 
całą białą rasa dachowiec a na imię ma Tosia. 
A więc… 

Jak kot wraca do domu? 
Często koty wykazują nadzwyczajne zdolności jedną z nich 
jest odnajdywanie drogi do domu nawet z bardzo odległych 
miejsc . Jak to możliwe ,że kot potrafi wrócić do domu 
nawet setki kilometrów ? Ta tajemnica tkwi w jego dobrej 
pamięci, świetnych zdolności obserwacyjnych oraz 
znakomitym słuchu kota. Koty zapamiętują szczegóły 
krajobrazu charakterystyczne dźwięki z nimi się kojarzące. 
Wzrok koci w porównaniu do ludzkiego nie jest zbyt ostry 
,ale za to te zwierzęta lepiej od ludzi zapamiętują detale, ich 
położenie i dobrze kojarzą dźwięki danych miejsc np 
odgłosy z zakładu produkcyjnego w okolicy ,pociągów na 
stacji kolejowej ,ryczenie krów ,bicie dzwonów ,szkolny 
gwar . Nie tylko o dźwięki chodzi przecież w wielu miejscach 
są podobne .Ważne jest też kierunek natężenia . Dla 
kociego ucha słyszane są dźwięki o częstotliwości 60- 70 
000 Hz to oznacza że ,słyszy te wysokie tony i te nie 
słyszane przez ludzi . Na co my nie zwracamy uwagi, kot 
zapamiętuje . Kot ma też zdolność selekcjonowania 
dobiegających dźwięków. Naukowcy sądzą, że koty mają 
wyczucie pola magnetycznego ziemi ,mogą więc odbierać 
różnice tego pola ,co może przydać się w podróży. Zmysły 
wyostrzają się gdy są często używane. W terenie lepiej 
radzą sobie koty ,które stale wychodzą na dwór lub są dziko 
żyjące ,niż te co przebywają tylko w domu.  

 

    

 

  Jak rozmawiać z kotem? 
            Komunikacja to nie tylko dźwięki – to także mowa 
ciała. Rozmowa z kotem wzmacnia więzi i pomaga nam 
lepiej się rozumieć. Jak rozmawiać z kotem? Jak słuchać? 
Jak odczytywać jego emocje? Koci język jest 
skomplikowanym połączeniem wyrazu pyska, pozycji 
ogona, położenia uszu i innych pozycji ciała, dźwięków a 
nawet zapachów. Koty uczą się komunikacji z ludźmi 
bacznie obserwując, które z wydawanych przez nie 
dźwięków, przyjmowanych pozycji ciała czy zachowań 
wzbudza w nas reakcję i potem odtwarzają dokładnie te 
zachowania by uzyskać określony efekt. Warto byśmy i my 
potrafili odczytywać to, co chcą nam powiedzieć nasze koty. 
 

 Zrozumieć kota? 
Niektóre koty są bardziej gadatliwe, niektóre praktycznie 
nie wydobywają z siebie dźwięków. Bez względu na to czy 
twój kot jest bardziej „akustyczny” czy też mniej – 
obserwując jego mowę ciała możesz nauczyć się rozróżniać 
to, co chce Ci przekazać. Ton wydawanych dźwięków w 
połączeniu z mową ciała będzie się różnił gdy kot będzie 
chciał ci powiedzieć: „jestem głodny” czy „nudzę się, pobaw 
się ze mną!” 
 
Dźwięki: 
 Mruczenie - do dziś dnia naukowcy nie są pewni tego, w 
jaki sposób koty mruczą. Większość twierdzi, że za 
mruczenie odpowiedzialne są drgające struny głosowe. 
Uważa się, że kot mruczy wtedy, kiedy jest zadowolony. 
Okazuje się jednak, że nie tylko – mruczą kocie matki by 
uspokoić swoje kocięta, mruczą też chore koty by się 
uspokoić, mruczą również dorosłe koty zbliżając się do 
osobnika, który dominuje – także w celu uspokojenia go. 
Możemy zatem śmiało stwierdzić, że koty mruczą by koić – 
samych siebie i resztę otoczenia. 
·         Krótkie mrauknięcia, miauknięcia i inne dźwięki 
gawędziarskie – najprościej je określić jako czułe pomruki, 
delikatne mrauknięcia, na pewno odróżnimy je od innych 
bo są niezwykle subtelne i pełne uczucia 
·         Nawoływania – czyli dźwięki wzywające – mogą to być 
niezbyt głośne, za to przeciągające i powtarzające się 
miauki. Mogą to być także przenikliwe wojenne wrzaski – 
efekt jaki mają wywołać to zwrócić na siebie uwagę i zwabić 
do siebie innego osobnika (na przykład nas, bo kot się 
śmiertelnie nudzi). 
*Parskanie, prychanie, syczenie, gardłowe „wycie” – czyli 
odgłosy zagrożenia, złości i strachu. Są to dźwięki bardzo 
łatwo rozpoznawalne, świadczące o podnieceniu kota, 
ostrzegają o możliwości ataku. 
*Gardłowe warczenie – charakterystyczny dźwięk 
wydawany podczas jedzenia, kiedy do jedzącego kota zbliża 
się inny kot lub człowiek – dźwięk ma na celu informować, 
że zdobycz, którą właśnie konsumuje należy tylko i 
wyłącznie do niego 
*Miauczenie – koty miauczą w bardzo różny sposób, na 
pewno wielu z Was różnicuje miauknięcia i potrafi je 
odczytywać, oto kilka przykładów: 
- Krótkie miauknięcie: „cześć, co słychać?” 
- Wiele krótkich miauknięć: „dobrze, ze jesteś, gdzie byłeś, 
tęskniłem!” 
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      O NAS SAMYCH … 

SZKOLNA LIGA MISTRZÓW 

Mistrzowie szachownicy z naszej okolicy ! 

     8 lutego 2013roku w Szkole Podstawowej numer 1 w Olkuszu odbyły się mistrzostwa powiatu olkuskiego w 

szachach. Turniej został podzielony na dwie grupy: pierwsza to dziewczęta z klas   1-6 szkoły podstawowej, 

druga to chłopcy w tych samych przedziałach wiekowych. Naszą szkołę reprezentowało pięcioro uczniów. 

Osiągnęli oni bardzo dobre miejsca. 

Dziewczęta klasy 1-6 

2 miejsce Magdalena Stanek 

3 miejsce Emilia Jezierska 

 

Chłopcy 

4 miejsce Tomasz Bąchór 

5 miejsce Bartłomiej Turski 

9 miejsce ………. 

 

Zawodniczki (Magdalena Stanek, Emilia Jezierska) i zawodnicy (Tomasz Bąchór), którzy zajęli miejsca na podium 

zakwalifikowali się do zawodów małopolskich. Te odbyły się 7.03.2013r w MOK. Reprezentanci naszej szkoły zajęli 

miejsca w środku stawki. 

 

Czwórka umie pływać i miejsca na podium zdobywać ☺☺☺☺ 

W styczniu tego roku, w Szkole Podstawowej nr 2 w Olkuszu odbyły się zawody w pływaniu. Reprezentacja naszej 

szkoły wystąpiła w składzie: Urszula Tyńska, Bartosz Wieczorek, Ada Kasprowicz, Kinga Kasprowicz, Jacek Nowak, 

Sebastian Czajkowski, Konrad Flacht, Jakub Prządo, Szymon Dudziak i Wiktor Grabowski. Jacek Nowak zajął 1 

miejsce w stylu żabka, a Sebastian Czajkowski 3 miejsce w stylu kraul. W sztafecie natomiast nasza szkoła zajęła 2 

miejsce. Brawo!!! 

 

Siatkówka…  

Ostatnio miały miejsce dwa turnieje piłki siatkowej (dziewcząt i chłopców) w 

tym jeden z ich był organizowany w naszej szkole. 

5 marca w naszej szkole odbyły się zawody dziewcząt w siatkówce. Naszą szkołę 

reprezentowało dwie drużyny w składach: Wiktoria Jędrzejczyk, Marlena 

Machnik, Agnieszka Matuszczak, Karolina  Żaba, Aleksandra Ciępka, Jagoda 

Ziarnik, Martyna Knapik, Martyna Kwiecień, Monika Wątorska i Klaudia 

Osmenda. Niestety naszym siatkarkom nie powiodło się najlepiej i nie zajęły 

miejsca medalowych. No cóż w tym cały urok sportu, raz się wygrywa raz się przegrywa. 

6 marca również odbyły się zawody w piłce siatkowej, tym razem jednak turniej przeznaczony był dla chłopców. 

Zespół z naszej szkoły wystawił do gry następujących uczniów: Piotra Laskowskiego, Szymona Dudziaka, Jacka 

Nowaka, Daniela Bocianowskiego, Alana Piwińskiego, Adriana Dudzika, Jakuba Prządo, Sebastiana Czajkowskiego, 

Macieja Świerczka i Dominika Matyska. Team zaprezentował się świetnie, ustępując miejsca tylko drużynie z SP nr 

5, zajmując tym samym drugie miejsce z pośród 7 zespołów.  
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Jak widać mamy w szkole znakomitych sportowców ze wspaniałymi wynikami, dlatego też cała 

redakcja chciała im gorąco pogratulować i życzyć następnych sukcesów. ☺☺☺☺ 

 

Kto wygra Champion League?
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Widać, że większość uczniów naszej szkoły kibicuje FC Barcelonie ☺ [badanie przeprowadzono dn.6.03.13] 

 

A teraz kilka motywujących cytatów sportowych: 

„Cena sukcesu to ciężka praca, poświęcenie i determinacja, by 

niezależnie od tego czy w danej chwili wygrywamy czy przegrywamy 

dawać z siebie wszystko.” - Vince Lombardi 

„Płacz na treningu, śmiej się po wygranej walce.” - Antoni Gołubiew 

„Dawaj zawsze z siebie jak najwięcej. Trenuj, pracuj ciężko, a w 
przyszłości przyniesie to efekty.” – Arkadiusz Gołaś 

"Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte 
pragnienie, aby go osiągnąć." - Napoleon Hill 

"Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój 
potencjał." - Zig Ziglar 

”Jedyną drogą rozwoju jest ciągłe podnoszenie poprzeczki, jedyną 
miarą sukcesu jest wysiłek jaki włożyliśmy aby go osiągnąć” - Bruce 
Lee 

„Nikt nie jest dobry przez przypadek” 

„Do póki walczysz jesteś zwycięzcą” 
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ZGADUJ ZGADULA 
czyli łamigłówki mądrej główki 

 
Wielkanocna krzyżówka 

Odpowiedzi prosimy wrzucać do skrzynki koło pokoju 
nauczycielskiego do dn.5.04.2013. Nagrody czekają !!!! 

Poziomo 
1. zdobione jajka 
3. ten przed Wielkanocą trwa 40 dni 
4. wielkanocny zwykle jest zrobiony z cukru 
6. niedzielne rozpoczyna świąteczne świętowanie 
9. Wielki poprzedza Święta Wielkiej Nocy 
10. jemy je w te Święta w dużych ilościach 
11. msza z okazji Uroczystości Zmartwychwstania 
Pańskiego 
12. wielkanocne ciasto 

Pionowo 
2. to on daje prezenty na Wielkanoc 
3. lany (czyli drugi dzień Świąt) 
5. w nim święconka 

7. wielkanocne zawołanie 

8. w niej buszuje wielkanocny baranek 

 

Nie masz pomysłu, jak pomalować jaja do 
koszyczka wielkanocnego? My Ci go 
podsuwamy. Wszystkie wzory zaczerpnięto z 
Internetu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Redakcja „Czwóreczki” 

Życzy wszystkim  

Czytelnikom 

Wesołych Świąt !!! 
 

 

 


