Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku

Witam naszych drogich Czytelników! Oto przed Wami kolejny numer
gazetki, tym razem w odsłonie walentynkowej. Przeczytacie w niej: sprawozdania z uroczystości szkolnych,
które odbywały się w minionym czasie
oraz wiele innych ciekawych publikacji,
które z pewnością trzeba przeczytać.

i interesujące rysunki i zdjęcia. Chcemy, by nasza gazeta była dla uczniów
i o uczniach. Wśród nas wiele się dzieje i warto, by za naszym pośrednictwem światło dzienne ujrzały ciekawe
pomysły, mądre inicjatywy. Zapraszamy więc do współpracy wszystkich,
którzy mają coś interesującego do poStaramy się zebrać wiele inte- wiedzenia innym, bacznie obserwują
resujących materiałów, które zaintere- świat i swoimi pomysłami chcą się
sują każdego ucznia. Nieustannie za- dzielić.
chęcamy wszystkich do współpracy.
Redakcja
Cieszymy się, że udało nam się pozyskać nowych dziennikarzy. Ich nazwiska znajdziecie w stopce redakcyjnej.
Nadal kontynuujemy dział „Galeria
naszych prac”, gdzie uczniowie mogą
składać swoje „dzieła”, które my publikujemy na stronach Coolshool’ a.

Spojrzyj, Rozyno, jak świat szeroki,
Na ziemię, morze i na obłoki;
Bogów i ludzi, ryby, zwierzęta
Słodka miłości wabi ponęta.

Jaki błąd próżny wielu z nas łudzi, że miłość
tylko służy dla ludzi!
Już my się dzisiaj bardzo zepsuli,
Ptaszki, ach ptaszki kochają czulej!

Tomasz Kajetan Węgierski (1755-1787) fragment wiersza „Do Rozyny”

Za wszystkie prace dziękujemy.
Nadal czekamy na ciekawe materiały

1.
2. Parę słów o……

Przy Tobie świat nabiera
rumieńców

3. Żywa lekcja historii

Co w sporcie piszczy?

4. Lektury? - znam!

5. Świętowanie, imprezowanie, czyli Walentynki (nie tylko dla zakochanych)

6. Z życia szkoły

7. Dzień Babci i Dziadka.

8. Galeria naszych prac
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Dnia 31 stycznia 2018 roku
nasza szkolna drużyna siatkarska
dziewcząt zajęła I miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Piłki Siatkowej
Dziewcząt w Mrozach. Pierwszy mecz
nasze siatkarki rozegrały z drużyną
z Halinowa, który niestety przegrały.
Lecz dzięki wsparciu znakomitego trenera - Pana Krzysztofa Januszewskiego i jego cennym wskazówkom, udało się następne dwa mecze
wygrać bez żadnego trudu.
Wyniki rozgrywek zadecydowały o ponownym starciu z Halinowem. Pomimo wcześniejszej porażki
nasze dziewczyny
zwyciężyły 2:0
w kolejnych setach. Należy również

W dniu 7.02.2018r. odbył się turniej o Puchar Burmistrza Miasta Sulejówek koszykówki dla chłopców klas IVVIII, w którym uczestniczyło
pięć zespołów.
Ostatecznie
chłopcy
z naszej szkoły zajęli III miejsce.
Reprezentowali
ją
uczniowie klas VII: K. Grzesz-

wspomnieć, że Julia Krudysz- nasze
libero - otrzymała wyróżnienie najlepszej zawodniczki, a cała drużyna otrzymała zaproszenie na mecz: Legionovia
Legionowo- Impel Wrocław.
Jesteśmy bardzo dumne z tak
wysokiej lokaty w rozgrywkach siatkarskich i mam cichą nadzieję, że nie
spoczniemy na laurach. W niedalekiej
przyszłości czekają nas kolejne mecze
w Mińsku Mazowieckim. Trzymajcie
za nas kciuki!

Oliwia

czuk, A. Chyliński, J. Sadowski,
M. Siatka, K. Wojtaszek, B.
Kozłowski, S. Bandurski, T. Prokopczuk. Nad dobrą formą
i wzorową kondycją czuwał
Pan Stanisław Tyborowski.

Adrian

Baw się! I to nie tylko w karnawale.
W naszej szkole 8 lutego odbył czony na cele samorządu uczniowskieTaniec i miłość zbliża do tego, co naj- się bal karnawałowy dla uczniów klas go.
cenniejsze - czyli szczęścia człowieka. młodszych i starszych. Wybierano królową i króla balu, odbyły się także konW szkołach od zawsze organizokursy na najładniejsze
wane są dyskoteki. Ale czy wszyscy na
przebranie i maskę karnie chodzą? Otóż niestety nie! A szkonawałową. Na czas szamda. Taniec, jak każda zabawa, to regepańskiej zabawy tuż przy
neracja dla naszej psychiki, oderwanie
wejściu na salę gimnaod tego, co konieczne, poważne, costyczną otwarta była kadzienne. Bawiąc się, jesteśmy sobą,
wiarenka z ciastem i naa tego dziś wszyscy potrzebujemy niepojami.
zależnie od wieku. Taniec pomaga nam
zachować równowagę psychiczną.
Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaCoolschool 3– 2017/18 (luty)
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Zaczęła Pani pracę w naszej szkole od 1
września 2017r. Gdzie pracowała Pani
w poprzednim roku szkolnym?
Przed rozpoczęciem pracy
w Szkole Podstawowej nr 4 w Sulejówku, pracowałam w jednej ze szkół niedaleko Mińska Mazowieckiego. Do dnia
dzisiejszego na myśl o tamtej pracy na
mojej twarzy pojawia się uśmiech.
Co najbardziej Pani lubi w swojej pracy?
W swojej pracy najbardziej lubię
to, że jest nieprzewidywalna… mimo
tego, że każda lekcja jest przeze mnie
zaplanowana i przemyślana to nigdy
do końca nie jestem pewna, czy uda
mi się zrealizować wszystkie założenia
i jakimi ciekawymi pytaniami zaskoczą
mnie uczniowie.
A co po pracy?
W wolnych chwilach kiedy ,,nie
zamęczam’’ moich uczniów nauką języ-

ka angielskiego, swój wolny czas poświęcam mojej córce Lenie. Razem rysujemy, rozwiązujemy łamigłówki i bawimy się w ,,przedszkole’’.
Z pewnością ma Pani ulubiony film lub
książkę. Czy może nam Pani zdradzić
ich tytuły?
Jedną z moich ulubionych książek jest ,,Kwiat Pustyni’’ autorstwa Waris Dirie, która przedstawia problem
obrzezania kobiet w krajach afrykańskich.
Jakie jest Pani hobby, co lubi Pani robić w wolnym czasie?
Myślę, że moim hobby jest
w pewnym sensie moja praca… staram
się brać udział w różnego rodzaju szkoleniach i czytać jak najwięcej na temat
efektywnego nauczania dzieci i młodzieży. Moja praca to moja pasja i mam
nadzieję, że z każdym kolejnym rokiem
będę lepszą nauczycielką…
Fabuła
dzieła
opiera się jak
zwykle na walce
dobra ze złem.
Rey odnajduje Luke’a Skywalkrea, by
namówić go na powrót i walkę z Najwyższym Porządkiem. Czy się jej to uda? Zobaczcie sami! Fantastyczne efekty specjalne, muzyka mrożąca momentami
krew w żyłach sprawia, że w kinie dwie
i pół godziny mija błyskawicznie.

„Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi” to
kolejna odsłona kultowej amerykańskiej
produkcji filmu w gatunku space opera w
reżyserii Riana Johnsona, który do kin
trafił piętnastego grudnia 2017 roku. Jest
to już ósma część cyklu i bezpośrednia
kontynuacja: „Przebudzenia Mocy”
z 2015 roku. W role główne wcielili się
W ubiegłym tygodniu obejrzałam
znakomici aktorzy Daisy Ridlry, Jon Boyprzejmujący film pt. „ Cudowny chłopak”
eg, Adam Driver, Oscar Isaaci i inni.
w reżyserii S. Chbosky’ego. Występują
Urzekły mnie cudowne zdjęcia, w nim m.in.. Julia Roberts, Owen Wilson,
które realizowane były w Irlandii i Chor- Jacob Tremblay oraz Noah Jupe. To hiwacji. Ciemne masywy górskie i błękit storia opowiadająca losy chłopca o zdemorskich zbiorników przenosi widza formowanej twarzy. Urodził się on z pow dalekie krainy i pobudza wyobraźnię. ważną wadą genetyczną, przez co wczeCoolschool 3– 2017/18 (luty)

Czy jakby miała Pani wybrać jeszcze
raz zawód to czy byłby to ten sam, czy
z zupełnie innej dziedziny?
Gdybym mogła wybrać wykonywany przeze mnie zawód jeszcze raz
z pewnością znowu zostałabym nauczycielką j. angielskiego – był to mój ulubiony przedmiot w szkole od zawsze aż
do dziś. Bardzo lubię swoją pracę i nie
chciałabym jej zmienić na żadną inną.
Dziękujemy za udzielenie nam wywiad
u i życzymy sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.
Rozmawiały: Agata, Natalia, Oliwia.
sne dzieciństwo upłynęło mu pod znakiem nieustannych wizyt w szpitalach.
Obraz filmowy porusza problem
braku akceptacji, a także opowiada
o przyjaźni ponad podziałami. Zachęcam
do obejrzenia filmu! Jeśli zdecydujecie
się pójść do kina to z pewnością na długo
zapadnie wam w pamięć.
Natalia i Aleksander

Strona 3

Dnia 10 stycznia 2018 r. do naszej
szkoły przybyli prawdziwi rycerze! Tak,
tak prawdziwi rycerze z Bractwa Rycerskiego Kerin.
Niecodzienna lekcja zaczęła się
od zabawnej opowieści o średniowiecznych zwyczajach rycerskich. Pan, który ze
swoistym humorem opowiadał i zadawał
pytania uczniom, przebrany był w dostojny rycerski strój. Uczniowie z zapałem chwalili się swoją wiedzą zdobytą na
lekcjach historii, a prowadzący pan, ubarwiał ją i czynił ją żywą. Kilku śmiałków
mogło założyć zbroję rycerską, która okazała się ciężka i mega niewygodna. Następni ochotnicy próbowali pojedynkować się z rycerzem krzyżackim, co niestety okazało się nie lada wyzwaniem.
Dowiedzieliśmy się także, że bycie
rycerzem zobowiązywało do pewnych
szlachetnych zachowań, a każdy rycerz
musiał postępować według kodeksu
rycerskiego. Odwaga, honor, wierność

Bogu i władcy, opieka nad niewiastami i re przybliżają nam naszą polską historię.
wdowami to tylko niektóre zasady, które Aleksander
musiał wdrożyć w życie młody mężczyzna, który pragnął być rycerzem. Prowadzący przypomniał zgromadzonym
uczniom postać szlachetnych rycerzy
chociażby Zawiszy Czarnego, który dzięki
swoim bohaterskim czynom przeszedł
na stałe do historii.
Każdy średniowieczny wojownik
miał swoją damę serca, której miał służyć . Dlatego też na chwilę na naszej sali
gimnastycznej pojawiło się kilka niewiast,
które mogły poczuć się naprawdę wspaniale, zakładając na siebie piękne suknie
uszyte wzorem średniowiecznej mody.
Myślę, że pokaz był naprawdę
wartościową lekcją żywej historii, który
na długo pozostanie nam w pamięci.
Dodatkowym atutem był nieszablonowy
sposób prowadzenia spotkania. Czekamy
z niecierpliwością na kolejne zajęcia, któ-

nizowała konkurs czytelniczy, którego
celem było popularyzowanie czytelnictwa wśród naszej społeczności szkolnej.
Do zmagań mogli przystąpić uczniowie
klas drugich i trzecich gimnazjum.
Uczestnik musiał wykazać się znajomością lektur obowiązkowych, które omawiane były w szkole podstawowej lub
gimnazjum. W wyznaczonym dniu należało przejść po szkole i odszukać czerwone kartki z cytatami z lektur, porozwieszane w różnych miejscach. Po trafnym
rozpoznaniu cytatu należało wpisać na
swojej kartce numer cytatu, nazwisko
autora oraz tytuł książki. Podpisaną pracę należało przynieść do biblioteki.
Nasza szkolna biblioteka, na której czele stoi Pani Anna Krzemień zorga-

Rys. Natalia Kołodko 2c

uczniów, a najlepszym z nich okazał się
Jakub Gawroński z klasy IIIa. Nagrodą za
wyśmienitą znajomość lektur był bilet do
kina dla dwóch osób do zrealizowania w
dowolnym terminie.
Gratulacje dla wszystkich konkursowiczów, a szczególnie dla Jakuba, któremu wiedza czytelnicza z pewnością
przyda się podczas kwietniowego egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego.
Agata

Do konkursu przystąpiło trzynastu
Coolschool 3– 2017/18 (luty)
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Jak odróżnić miłość od zwykłego
zauroczenia? Czy istnieje coś takiego jak
prawdziwa miłość? A może jest tylko
wymysłem poetów niedotyczącym normalnych ludzi? Czy nastolatkowie są
zdolni do tak wielkiego uczucia, które
może przenieść góry i pokonywać trudności? Czy wygląd zewnętrzny ma jakikolwiek znaczenie w miłości?
Odróżnienie miłości od zauroczenia to naprawdę trudne zadanie.” Miłość
prawdziwa zaczyna się wtedy, gdy niczego w zamian nie oczekujesz” - pisał A. de
Saint Exupery i myślę, że to zdanie może
być granicą tych uczuć. Prawdziwa miłość jest bezinteresowna, cieszmy się, że
możemy kogoś kochać i nie oczekujemy
od niego wzajemności. Doskonale określił to Lew Tołstoj:” Miłość daje, ale niczego nie żąda.” Uczucie jest na tyle
mocne na ile niczego nie oczekuje.

ludziom. Tak więc dziewczyny nie przejmujcie się, że jesteście grube, macie
krzywe nogi, duży nos czy za mały biust,
bo dla kogoś te wasze pozorne wady
mogą być waszymi największymi zaletami! Z drugiej strony to co mamy w środku też jest ogromnie ważne. Nasza inteligencja, wrażliwość na drugich sprawiają,
że stajemy się wartościowymi ludźmi.
Ale największym miernikiem naszego
wnętrza jest…. Poczucie humoru. Człowiek powinien posiąść umiejętność śmiania się z własnych wad, a także wiedzieć,
kiedy wolno żartować, a kiedy zachować
powagę. Wygląd zewnętrzny współgra
z wewnętrznym i moim zdaniem ludzie ,
którzy mają piękny „Środek”, są równi
piękni na zewnątrz. To od nas zależy czy
nasza twarz będzie interesująca i miła,
czy smutna i banalna.

Teraz pozostaje nam odpowiedzieć kto kocha mocniej: chłopak czy
dziewczyna? No i tutaj chyba zaskoczę
niektóre dziewczyny swoim stanowiskiem. Moim zdaniem mocniej kocha ...chłopak. Faktycznie często osobnicy płci męskiej myślą tylko o jednym, ale
kiedy facet zakocha się to wierzcie mi,
przeżywa to o wiele silniej niż dziewczyna.
Swój artykuł chciałabym zakończyć słowami W. Szekspira: „Żadna przeszkoda nie może oprzeć się miłości. Miłość przezwycięży wszystko” I właśnie tak
silnej miłości życzę wam wszystkim!!!
Julia

Jednak najtrudniejszym pytaniem
jest to czy nastolatkowie zdolni są do
wielkiej miłości. Jeszcze rok temu powiedziałbym ,że z całą pewnością nie! Teraz
jednak mam co do tego poważne wątpliwości. Bo niby dlaczego kilkunastolatek
nie może odczuwać ogromnej miłości?
Niektórzy mówią, że jest za młody, nie
zna życia, ale to chyba nie jest prawda.
Bo może tylko ludzie , którzy nie wiedzą
jak brutalne jest życie są w stanie przeżyć prawdziwą miłość?

Czy wygląd zewnętrzny ma znaczenie? Cóż zdania są podzielone. Jedni
mówią, że najważniejsze jest to co człowiek ma w środku. Drudzy twierdzą ,że
to nasz wygląd ma większe znaczenie.
A ja myślę, że prawda leży pomiędzy
tymi tezami. Uroda jest rzeczą względną,
ponieważ każdy ma inny gust i preferencje. Jedni wolą brunetki, drudzy blondynki, trzeci rude. Wszystkim możemy się
wydawać mało atrakcyjni, ale znajdzie
się taka dla której będziemy najpiękniejMoim zdaniem nastolatkowie są
szym człowiekiem na świecie. I to jest zdolni do prawdziwego uczucia, ale w tej
właśnie najważniejsze. Chodzi o to, by sprawie każdy może mieć własne zdanie.
podobać się ukochanemu, a nie innym
historią

tego,

Rys. Wiktoria

tak

popularnego święta.
Podobno w Rzy-

Jak wszyscy wiemy walentynki, co
roku przypadają na dzień 14 lutego. Jestem przekonana, że nie raz dostaliście,

mie Cesarz Klaudiusz II
zakazał zawierania małżeństw, ponieważ
mężczyźni mieli wstępować do wojska.
Wtedy właśnie święty Walenty udzielał

zakochanym potajemnie ślubów. Dziś
czy też wysłaliście śliczną walentynkę
Walentynki stały się dniem, w którym
osobie, która Wam się podoba lub po
obdarowujemy się kartkami z wyrazami
prostu podarowaliście ładną laurkę, by
miłości, sympatii, a także drobnymi preokazać najlepszym przyjaciołom sympazentami. Obchodzimy je 14 lutego.
tię. Jednak, czy zastanawialiście się nad
Coolschool 3– 2017/18 (luty)

Występ M. Dobosiewicz i W. Witkowskiej na
koncercie walentynkowym.
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„Prawdziwa miłość nie wyczerpuje

ło się w ostatnich czasach wraz z na-

dniu. Odbył się koncert piosenek

się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje.”

pływem masowej kultury komercyjnej. Istniały natomiast podobne ob-

o tematyce miłosnej oraz karaoke,
gdzie klasami odśpiewano hity tj.

chody świętojańskie - wywodzące się
co prawda z tradycji pogańskich ale

„Zabiorę Cię właśnie tam” lub „Miłość
rośnie wokół nas”.

A. de Saint—Exupery
Teoretycznie zwyczaj wywodzi się z kultury angielskiej. Podobno
pierwszy wiersz miłosny do żony
z okazji dnia św. Walentego przesłał
uwięziony w Tower of London książę
orleański Karol w 1415 roku. Jako
nadawczyni pierwszej walentynki
podawana jest także Magery Brew.
XVII wiek - to okres, w którym wysłano najpiękniejsze chyba
listy miłosne z okazji tego dnia. Były
to setki pomysłów na rebusy, tajemne informacje, szyfry, malowane ręcznie stanowią do dziś niezwykłe działa
sztuki. Od XVIII wieku kartki stawały
się sukcesywnie coraz bardziej masową produkcją.
Obchodzenie dnia św. Wa-

bogate w zwyczaje, literaturę i ciekawe obrzędy (niestety dawniej związane z rozwiązłością).
Św. Walenty żył w III w. Był
księdzem i lekarzem. Udzielał ślubów,

Oczywiście poczta walentynkowa, to już tradycja, naszej szkoły .Ten dzień zapamiętaliśmy, jako
dzień życzliwości i uśmiechu na twarzy.
Agata

za co został uwięziony i skazany na
śmierć. Znana jest także legenda
o cudownym uzdrowieniu niewidomej dziewczynki. Kult świętego datowany jest bardzo wcześnie, co potwierdza, że był on autentyczną osobą. Święty Walenty jest patronem
chorych na epilepsję, pszczelarzy
i podróżników. Wzywany jest w czasie plag i epidemii. Szczątki św. Walentego przechowywane są Terni
(miejscu urodzenia), ale także w Polsce, niedaleko Lublina.

lentego jako dnia zakochanych nigdy
nie było polskim zwyczajem - pojawi-

śmy się świetnie w tym wyjątkowym

Kocham Cię kwiatuszku drogi i nikt mi
do Ciebie nie zamknie drogi.

jest ponure i złe pamiętaj, że ktoś potajemnie kocha Cię.

Najlepsze życzenia na walentynki dla
fajnego chłopca od fajnej dziewczynki.

Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy
nauczyły mnie darzyć, deszcz nauczył
mnie szlochać, Ty nauczyłeś mnie kochać.

Wiesz, że zawsze byłam skryta. Wiesz,
że zawsze mówiłam nie. Teraz powiem
całą prawdę. Nawet to, że kocham Cię.

W dniu Walentego przyjmij życzenia od
swego miłego.

W naszej szkole też bawili-

Agata

W niepokoju płyną chwile odkąd wszedłeś w moje sny. Choć dokoła chłopców
tyle, dla mnie tylko Ty.
Bądź zawsze szczęśliwa i zawsze prawdę
mów. Jeśli zabraknie Ci prawdy niech
nie zabraknie Ci słów.
Masz złote serce i piękne ciało. Takiego
chłopaka życie mi dało.
Serce moje nie kłamie, lecz bardzo mocno bije. Ciebie jednego kocham, dla
Ciebie jednego żyję.
Choć jesteś daleko ode mnie, choć życie
Coolschool 3– 2017/18 (luty)
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9 stycznia 2018 r. odbyła się ceremonia poświęcenia i
przekazania sztandaru Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza
Korczaka w kościele pw. Przemienienia Pańskiego. Uroczystą
Mszę świętą celebrował ks. Robert Piotrkowicz, w homilii
przypomniał znaczenie sztandaru i jego symboliczny wymiar.
Następnie w imieniu Rady Rodziców Pani Elżbieta Walewska
przekazała Sztandar Pani Dyrektor Annie Rogali. Nastąpiła prezentacja Sztandaru, a potem przekazanie go przez Panią Dyrektor pocztowi Szkoły Podstawowej nr 4 – uczniom klasy
siódmej. Ten historyczny poczet, odebrali uczniowie: Joanna imienia szkoły oraz uczyć się tego, co piękne.
Gaca, Zuzanna Stańczak i Kacper Grzeszczuk. Chorąży wypowiedział uroczyste słowa: „Przyrzekamy go czcić, strzec jego
honoru i pracować na dobre imię Szkoły”. Po Mszy Świętej

Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Anna Rogala kolorowym ołówkiem dokonała pasowania na ucznia. Pani wice-

dyrektor Ilona Tkaczyk wręczyła dzieciom pamiątkowe tarcze,
wszyscy w uporządkowanym szyku przeszli na dalszy ciąg uroa wychowawczyni Małgorzata Izdebska rozdała dyplomy. Od
czystości do szkoły.
starszych kolegów z Samorządu Szkolnego pierwszoklasiści
Po ceremonii poświęcenia i przekazania sztandaru Szko- otrzymali pamiątkowe długopisy z logo szkoły, zakładki do
ły Podstawowej nr 4 w Sulejówku, odbyło się ślubowanie książek oraz cukierki. Natomiast rodzice wręczyli dzieciom
i pasowanie pierwszoklasistów na ucznia. Na tę uroczystość „rogi obfitości” ze słodyczami.
przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Sulejówek, pracownicy Referatu Oświaty, radni, dyrekcja szkoły, dyrektorzy
zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli, przewodnicząca Rady
Rodziców, nauczyciele oraz rodzice uczniów klasy I a.
Zanim dzieci zostały przyjęte do grona społeczności
szkolnej, musiały przedstawić to, czego się już nauczyły. Śpiewały piosenki, recytowały wiersze polskich poetów, odpowiadały na pytania i rozwiązywały zagadki przygotowane przez
prowadzące uroczystość. Po zdaniu „Egzaminu Pierwszoklasisty” w niezwykle podniosłej atmosferze odbyło się ślubowanie.
Dzieci złożyły przyrzeczenie na sztandar szkoły, że będą starały
się być dobrymi i uczciwymi uczniami i Polakami, będą szanować swoich rodziców i nauczycieli, strzec honoru i dobrego

Tuż po feriach zimowych z małym poślizgiem w naszej rowały swoich gości własnoręcznie wykonanymi upominkami.
szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
Redakcja
przygotowana przez klasę 0B. Akademia rozpoczęła się w podniosłym nastroju—podekscytowane i odrobinę stremowane
„Króliczki” od razu po przekroczeniu sceny otrzymały gromkie
brawa.
Uroczystość rozpoczęła się od koncertu życzeń — dzieci
z wielkim zaangażowane, i wypiekami na twarzach recytował
wiersze, w których życzyły swoim ukochanym babciom i dziadkom wiele zdrowia, szczęścia, odpoczynku i natchnienia, a nawet większej emerytury. Na zakończenie przedszkolaki obdaCoolschool 3– 2017/18 (luty)
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Katarzyna Wyszomirska

Katarzyna Wyszomirska

Łucja Gąska

Agata Szczepańska

Katarzyna Wyszomirska

Pismo redagują uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku: Emilia Abramek
Adrian Bartosiak, Natalia Błachnio, Maria Gruzińska Aleksander Kałuski, Rafał Kleszcz, Adam Księżopolski, Aleksandra Piórek,
Alicja Stępień, Weronika Skulimowska, Hanna Styczyńska, Agata Szczepańska, Oliwia Uchal, Dominika Urzykowska
Pod opieką: P. Doroty Stępień, P. Renaty Szczecińskiej.
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