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Ze sportem przez życie!
Wywiad z nauczycielką
wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej
nr 4 w Gdańsku Panią
Ewą Babnis.

,Jak się zaczęła pani
przygoda ze sportem?
Od najmłodszych lat byłam
dzieckiem żywym i
ruchliwym, więc jak
poszłam do szkoły
dostałam się do klasy
sportowej ze specjalizacją
piłki ręcznej, po czym ten
sport trenowałam od 4 do 8
klasy. Natomiast w 8
klasie zaczęłam
interesować się sportem
indywidualnie, więc
zaczęłam również
trenować lekkoatletykę.
Dlaczego postanowiła
pani zostać nauczycielką
wychowania fizycznego?

To jest związane z
dziecięcym i
młodzieżowym życiem,
przez które cały czas
uprawiałam sport.
Człowiek automatycznie
nabiera nawyków, sport
staje się nieodłącznym
elementem jego życia. To
można uznać jako
automatyczne
przydzielenie.
Czy kolekcjonuje pani
jakieś rzeczy związane
ze sportem?
Na chwilę obecną nie, ale
kiedyś miałam duży zbiór
gazet i czasopism
żużlowych,

ale ze względów
organizacyjnych w domu,
musiałam się ich pozbyć,
więc sprzedałam je osobie,
która chciała wzbogacić
swoją kolekcje.
Czy ma pani jakieś
nagrody związane ze
sportem?
Oczywiście, że posiadam,
w większości są to
medale, puchary i dyplomy
z turniejów i konkursów z
piłki ręcznej jak i z
lekkoatletyki.
Jakub Janowski

Redakcja Szkolnych Faktów
po raz Czwarty
Krzysztof Murawski
Joanna Świeboda
Jakub Janowski
Kamil Przasnyski
Gabriel Kowalewski
Emilia Serafin
Julia Zielonka

Pani Ewa Babnis z uczniami

Jakub Janowski
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Dzień ziemniaka
21 września Czwóreczka pożegnała lato. Bohaterem festynu był ziemniak. Z
okazji święta młodsze dzieci przygotowywały rysunki przedstawiające
ziemniaki, boisko udekorowane było balonami i z grillów unosił się obiecujący
zapach pieczonych ziemniaków.
Jak na festyn przystało na uczestników czekało wiele atrakcji. Wśród nich
nie zabrakło ciekawych konkurencji sportowych z ziemniakiem w tle: bieg w
worku po ziemniakach, hokej ziemniaczany i rzut ziemniakiem do celu. Za
zdobycie dużej liczby punktów były przewidywane liczne nagrody.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się ziemniaczane ludziki. Podczas
festynu można było zagłosować na projekty Budżetu Obywatelskiego
ulepszające plac zabaw. Przedstawicielka banku przyjmowała oświadczenia
naszych uczniów przystępujących do Szkolnej Kasy Oszczędzania.
Dla tych, którzy zgłodnieli czekała kartoflanka, pieczony ziemniak oraz
pyszne ciasta.
Gabriel Kowalewski
Kamil Przasnyski.

Pożegnanie lata z ziemniakiem

Marzena Różańska

Ziemniaczane ludziki

Marzena Różańska

Konkurs na najdłuższą obierkę

Marzena Różańska
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Rowerowy potop
17.09.17 klasy 7b, 6b i 6a wybrały się na
wycieczkę rowerową promem Stena Line do
Karlskrony. Jest to miasto położone w
południowej Szwecji nad Morzem Bałtyckim. W
wycieczce wzięło udział około 60 osób. Naszymi
opiekunami byli: p. Krzysztof, p. Joanna, p.
Magda oraz p. Marcin. Na miejsce dopłynęliśmy
we wczesnych godzinach porannych następnego
dnia. Po pysznym śniadaniu wyruszyliśmy na
rowerową przygodę. Spośród kilku tras
"Rowerowego potopu", wybraliśmy trasę
niebieską, która prowadziła przez małe
miejscowości wzdłuż wybrzeża szkierowego.
Podczas wyprawy mogliśmy zobaczyć m. in.
ruiny grodziska Lycka Slott oraz cmentarzysko
wikingów. Po przejażdżce każdy był strasznie
zmęczony, ale i zadowolony. Na promie czekała
na nas przepyszna kolacja! W drodze powrotnej
trochę "bujało" i niektórzy z nas prędzej się
położyli. Do Gdyni dopłynęliśmy około godziny
9.00 rano. Wycieczka wszystkim bardzo się
podobała. Każdy z nas jest dumny i szczęśliwy,
bo udało nam się przejechać aż 63 km.

Julia Zielonka

Początek trasy niebieskiej

Rowerowy Potop

Stena Line

Piotr Janowski
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Nasi uczniowie na gali IPN

Krzysztof Murawski

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku - wręczenie nagród
26 września uczestnicy projektu edukacyjnego pt. "Trudne powroty, ciężkie
wybory – losy żołnierzy walczących w Polskich Siłach Zbrojnych na
Zachodzie" (organizowanego przez oddział Instytutu Pamięci Narodwej w
Gdańsku) wzięli udział w uroczystej gali rozdania nagród. Celem projektu
było odnalezienie osoby, która walczyła w czasach II Wojny Światowej na
Zachodzie. Uczestnicy projektu brali także udział w warsztatach "Żołnierska
dola. Życie codzienne żołnierzy w czasie II wojny światowej", które
dodatkowo uzupełniły ich wiedzę. Grupie udało się zdobyć wyróżnienie.
Każdy z laureatów otrzymał grę planszową związaną tematycznie z
projektem. Po rozdaniu nagród czekała na nich dodatkowa niespodzianka.
Laureaci udali się do Muzeum II Wojny Światowej, gdzie mogli zwiedzić je od
przysłowiowej kuchni. Na zakończenie wszyscy uczestnicy wykonali
pamiątkowe zdjęcie.
Emilia Serafin

Prezentacja postaci Jana Hapki

Krzysztof Murawski
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Drugie, to też dobrze!

27.09.17 uczniowie
klas 7 uczestniczyli w
turniejach piłki nożnej i
piłki siatkowej
rozgrywanych w SP
50. W turnieju piłki
nożnej brało udział pięć
zespołów z
trójmiejskich szkół. W
rozgrywkach nie mogło
zabraknąć emocji,
dopingu, no i
oczywiście kontuzji.
Nasza szkoła po
ciężkich meczach
ostatecznie zajęła
drugie miejsce.
Pozostał jednak lekki
niedosyt, gdyż do
pierwszego miejsca
zabrakło nam jedynie
jednego punktu. W
turnieju siatkówki brało
udział również

pięć drużyn. I tu nie
zabrakło emocji oraz
dopingu. Ostatecznie
reprezentanci naszej
szkoły zajęli trzecie
miejsce. Wszyscy
uczestnicy turnieju byli
bardzo zadowoleni z
osiągniętych wyników.
Zdobyliśmy dwa
puchary i 1200 złotych
na sprzęt sportowy.
Jakub Janowski

,,Moje wakacje z rudym” (ang. ,,Red dog”)

Reżyserem "Moich wakacji z Rudym" jest
australijski reżyser Kriv Stenders.Film został
nominowany do nagrody AACTA (Nagroda
Australijskiej Akademii Sztuki Filmowej i
Telewizyjnej), a w sierpniu 2011 r. doczekał się
adaptacji na deskach teatralnych.
Michael (Jason Isaacs) - niezwykle zapracowany
pan domu, pod naciskiem starszego syna,
rozmyśla czy adoptować psa. Syn robi wszystko,
by go otrzymać, lecz tata się nie chce zgodzić.
Nastawienie ojca zmienia się pod wpływem
wspomnień... o jego własnym czworonogu sprzed
lat. W Michaelu budzą się wzruszające
wspomnienia. Wracają obrazy, kiedy on sam był
dzieckiem, jak znalazł cudownego czerwonego
psa i spędził z nim niezapomniane wakacje na
australijskim odludziu. Czy chłopcu rzeczywiście
uda się przekonać tatę do adopcji psa? Czy
wszystko się dobrze skończy? Tego wszystkiego
dowiecie się oglądając "Moje wakacje z Rudym".
Julia Zielonka

Afisz filmowy

http://www.filmweb.pl

13 powodów
Książka "13 powodów’’ autorstwa Jay Asher to
międzynarodowy bestseller, numer 1 na liście
New York Times’. Trafiłam na nią całkiem
przypadkowo, ale zapewniam was, że to dobry
wybór. „13 powodów” to lekki kryminał, który
porusza problemy dzisiejszej młodzieży. Kiedy
Cley wraca ze szkoły do domu przed drzwiami
znajduje tajemniczą przesyłkę adresowaną do
niego. W środku są kasety magnetofonowe oraz
list. Nadawcą jest Hannach, dziewczyna, która
dwa dni wcześniej odebrała sobie życie.
Dołączony list wiele wyjaśnia. Jest więcej
adresatów. Każdy z nich dostaje jasne instrukcje,
jak ma postępować. Nie możne przerwać
odsłuchiwania taśm, gdyż grożą im poważne
konsekwencje, a co najważniejsze każda osoba,
która je otrzymała ma bezpośredni związek z
tragedią.
Resztę przeczytajcie sami. Jest to trzymająca w
napięciu książka, która doczekała się ekranizacji
w postaci serialu telewizyjnego. Zachęcam do
przeczytania tej powieści, ponieważ wiele może
nas nauczyć i rzuca dodatkowe światło na
problemy nastolatków.
Emilia Serafin

Ilustracje z książki "13 powodów"

http://www.empik.com
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Konkurs na portret Józefa
Piłsudskiego
Wszystkich uczniów naszej szkoły serdecznie zapraszamy do
konkursu "Józef Piłsudski okiem młodzieży". Tematem
konkursu jest oczywiście marszałek. Józef Piłsudski jest jedną
z tych postaci, z którą najbardziej łączymy odzyskanie przez
Polskę niepodległości 99 lat temu.
Józef Piłsudski to postać niezwykle barwna. Był twórcą I
Kompanii Kadrowej, która dała początek Legionom Polskim,
jednym z dowódców Bitwy Warszawskiej, naczelnik i
marszałek.
Kilka faktów z życia Józefa Piłsudskiego świadczy o tym, że
był człowiekiem o wielkim poczuciu humoru. Swojego psa
nazwał... Pies. Uznawał szachy i stawianie pasjansa za
doskonałą rozrywkę. Znał wiele rodzajów pasjansów: Grób
Napoleona, Prześcieradło, Ogonki, Warkocz Wenery.
Konkurs będzie polegał na wykonaniu pracy plastycznej
związanej z tytułem konkursu, a więc jak to właśnie Ty
wyobrażasz sobie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Praca
konkursowa wykonana w dowolnej technice (wykorzystanie
np. papieru kolorowego, kredek, farb, piórek, wstążek itd.), w
dowolnym formacie. Kryteria oceny skupiały się będą na:
zgodności z tematem, interpretacji i pomysłowości
własnego ujęcia tematyki konkursowej, estetyki pracy i
oryginalności.
Gotowe prace można składać na ręce P. Krzysztof
Murawskiego do 15 grudnia 2017 r. Na najlepsze prace
czekają nagrody rzeczowe. Każdy uczeń za udział w konkursie
otrzyma ocenę celującą z historii oraz pochwałę.
Portret brygadiera Józefa Piłsudskiego

Jacek Malczewski

Każdy może pomóc

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Czas, na który czekają
wszystkie dzieci. Natomiast, nie wszystkie ich marzenia mogą
się spełnić. Niektóre z dzieci mogą się nie doczekać prezentu
pod choinką. Zróbmy coś, aby tak się nie stało. My sami
możemy na chwilę zamienić się w świętego Mikołaja i
obdarować czwórkę dzieci, podopiecznych MOPR. W VI
gdańskiej edycji akcji "Każdy może pomóc" weźmie udział
szkolny klub wolontariusza. Przy waszej pomocy wolontariusze
zbiorą środki na realizację paczek świątecznych na podstawie
listów, które są opisem dziecka.
W najbliższy poniedziałek 20 listopada członkowie szkolnego
klubu wolontariusza zorganizują sprzedaż ciast, a 27 listopada
loterię zabawek. Do 24 listopada wolontariusze będą zbierać
zabawki przeznaczone na loterię. Każdy uczeń, który odda
swoje niepotrzebne zabawki otrzyma pochwałę.
Każdy może pomóc

Paweł Relikowski

