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Rowerowy Maj 2018

    Redakcja SFPR4

Maj to czas, w którym Czwóreczka
przystępuje do akcji "Rowerowy Maj".
Przez okrągły miesiąc uczniowie
przyjeżdżali do szkoły na rowerach,
rolkach, hulajnogach oraz deskorolkach, za
co otrzymywali dwie naklejki. Jedną z nich
wklejali do książeczek, które otrzymali na
początku akcji, a drugą na plakat (każda z
klas miała swój). Od początku do końca
"Rowerowego Maja" trwał ranking
frekwencji szkół. My jako szkoła w
rankingu zajęliśmy 8 miejsce, a najlepszą
frekwencję w szkole miała klasa 6 b.
Każdy z uczestników w zależności od
ilości zebranych naklejek otrzymał
nagrodę.                           

Julia Zielonka Rowerowy Maj
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Festyn rodzinny 
z okazji Dnia Dziecka

Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół Podstawowych
w Ergometrze Wioślarskim

18 maja w Czwóreczce, odbyły się Wojewódzkie
Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Ergometrze
Wioślarskim. W zawodach wystartowało 75 uczniów z
klas 4-7. Po zakończeniu zawodów rozmawiałam z
uczestniczkami: Patrycją i Sabiną z kl. 4.
Dziewczyny co czułyście przed zawodami? 
Odczuwałyśmy stres jednak niepotrzebnie, ponieważ
okazało się, że sprawia nam to frajdę. 
Na jak trudnych przeciwników trafiłyście? 
To znaczy było tak, że z jednymi było ciężej, a z
drugimi łatwiej… Bez wahania możemy stwierdzić, że
większość z nich była amatorami, którzy po prostu
wzięli udział w zawodach dla zabawy. 
Czy to były Wasze pierwsze zawody? 
Nie, już wcześniej brałyśmy udział w tego typu
zawodach, pierwsze odbyły się w AWFiS. 
Dziewczyny stanęły na podium, za wygraną otrzymały
puchary, medale, dyplomy i drobne upominki. 

Wiktoria Blandzi

24 maja w naszej szkole odbył się festyn z okazji Dnia
Dziecka. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji
dla dzieci oraz ich rodziców. Można było wziąć udział
w różnego rodzaju warsztatach, konkursach oraz
wystartować w  konkurencjach sportowych
przygotowanych przez nauczycieli naszej szkoły.
Również uczniowie prowadzili zajęcia. Dzieci z kółka
pierwszej pomocy pokazywały jak pomóc osobie,
która zemdlała i utraciła oddech. 
Jeśli ktoś zgłodniał mógł zjeść kiełbaski prosto z grilla
lub przepyszną, słodką watę cukrową. 
Było cudownie o czym świadczą przysłowiowe
"banany" na twarzy każdego dziecka!

Julia Zielonka
                                                         

Zawody na ergometrze wioślarskim

Festyn rodzinny
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           Wycieczka do Krakowa

W dniach od 16  do 18 maja klasa 7 B spędziła 3 dni w
ekstremalnych warunkach. Dzieciaki nie mieszkały w
domkach tylko w namiotach, a jadły między innymi
posiłki upieczone na ognisku. Ich zadaniem było
nabycie kilku ważnych umiejętności. Uczniowie
przypomnieli sobie jak poruszać się w terenie za
pomocą mapy oraz nabyli nowe - strzelanie z łuku i
rozpalanie ogniska. Nie było łatwo. Całonocna warta,
biegi w trudnych warunkach i budowa schronienia były
bardzo wyczerpujące.Tylko dzięki współpracy i zgraniu
udało się nam dotrwać do końca. Po pysznym posiłku
cali i zdrowi wyjechaliśmy do domu. Kolejny raz
przekonaliśmy się, że w grupie można zdziałać więcej
i, że wszystko może się udać, gdy ma się przy sobie
przyjaciół.         
                                                               Emilia Serafin

Czwartego dnia naszej wycieczki
odwiedziliśmy dzielnicę żydowską.
 
O godzinie 14:20 pojechaliśmy 
do Tyńca. Zjedliśmy tam ostatni
wspólny posiłek na tej wycieczce.
Droga powrotna do Gdańska, choć
długa minęła nam spokojnie. Po
powrocie wszyscy byliśmy bardzo
zmęczeni, ale pełni nowych
wrażeń.

Radosław Kobierski

 Ekstremalna Szkoła Przetrwania!

Szkoła Przetrwania

Wawel

Spod szkoły wyjechaliśmy bardzo wcześnie, bo o godzinie 4:30. Wszyscy
byliśmy podekscytowani choć trochę niewyspani. Dla niektórych naszych
kolegów była to pierwsza wycieczka tak daleko od domu. Do Ojcowa
dojechaliśmy ok. godziny 13:30. Gdy wysiedliśmy z autokaru
przywitaliśmy się z przewodnikiem. Pani oprowadziła nas po zamku
Pieskowa Skała, Grocie Łokietka. Następnie usłyszeliśmy legendę o
maczudze Herkulesa - pomniku przyrody (skała w kształcie maczugi).
Gdy dojechaliśmy na miejsce zostaliśmy zakwaterowani w hostelu "One
Word?.Około godziny 19:00 zjedliśmy kolację i udaliśmy się na miejsce
noclegu. Drugiego dnia wycieczki pojechaliśmy do Ogrodu Doświadczeń,
który podobny jest do naszego gdyńskiego Eksperymentu, tylko znajduje
się na świeżym powietrzu. Ok. godziny 12:40 przyjechaliśmy do kopalni
soli w Bochni. Jest to najstarsza kopalnia w Polsce. Zjazd w dół mierzy ok.
220 m i trwa ok. 60 s. Na dole mogliśmy podziwiać unikatowe komory
solne, wykute w soli kaplice i rzeźby oraz 140 m. zjeżdżalnię. Trzeciego
dnia zwiedzaliśmy Wawel. Podziwiać mogliśmy renesansowy dziedziniec
Zamku Królewskiego, Dzwon Zygmunta. Odwiedziliśmy także Groby
Królewskie. Spacerowaliśmy najpiękniejszymi ulicami Krakowa czyli ul.
Floriańską, Kanoniczną i Grodzką.Udało nam się również
zobaczyć Wawelskiego Smoka zionącego ogniem, pod którym
wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie. 
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III Międzyszkolny Konkurs
Poezji Angielskiej

Targi spółdzielni w AmberExpo

15 maja w
AmberExpo
dwie nasze
szkolne
spółdzielnie:
MA:KU i Misz
Maż brały udział
w targach
spółdzielczych
„Czas na
młodzież”.
Przybyliśmy
tam z samego
rana, aby
przygotować
swoje
stanowiska.
Następnie
udaliśmy się na
scenę, aby w
formie
prezentacji
przedstawić, jak
działa i czym
się zajmuje
każda ze
spółdzielni.

Misz Maż
specjalizuje się
w warsztatach
artystycznych,
takich jak:
lepienie
przedmiotów z
gliny,
malowanie
portretów,
wykonanie
zakładek do
książek,
malowanie na
szkle i
doniczkach.
Natomiast
MA:KU
prowadzi
zajęcia
warsztatowe, w
których każdy
może zrobić
sobie koszulkę
lub torbę ze
swoim własnym
nadrukiem.

Nasze stoiska
cieszyły się
bardzo dużym
zainteresowaniem,
a nasze
produkty
rozszedł się jak
przysłowiowe
,,świeże
bułeczki". Po
zakończeniu
targów
posprzątaliśmy,
podziękowaliśmy
organizatorom i
wróciliśmy do
szkoły. Dzięki
dofinansowaniu
ze środków Unii
Europejskiej
możemy
planować
dalsze działania
naszych
spółdzielni.
Atmosfera i
klimat

na targach były
niesamowite. 
Mile
spędziliśmy
czas, a także
mogliśmy
popodglądać
konkurencję. 

Jakub Janowski
MA:KU

MiszMaż

III Międzyszkolny Konkurs Poezji Angielskiej

III Międzyszkolny Konkurs Poezji Angielskiej odbył się
25 maja w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdańsku.
Został zorganizowany przez nauczycielki języka
angielskiego: panią Annę L. i Mirosławę F. W konkursie
wzięły udział dwie szkoły. Konkurencja nie była zbyt
duża. Podczas kiedy komisja ustalała kolejność miejsc
uczestnicy mogli posłuchać piosenek w języku
angielskim w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Za
zajęcie miejsc na podium dzieci otrzymały nagrody w
postaci m.in. przewodników po Gdańsku, oczywiście
w języku angielskim.                                        
                                                           Kamil Przasnyski
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