
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Czasopismo uczniów ZSP nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach. Luty 2015 

W numerze:  Wiadomości. Z życia szkoły. 

SPORT SZKOLNY 
Młodzież reprezentowała Szkołę w 
następujących imprezach sportowych: 
1. w Festiwalu Rekreacyjno- Sportowym 
Szkół w ramach obchodów Dni Siedlec 
2. w I rzucie Regionalnej Szkolnej Ligi 
Lekkoatletycznej. 
3. w eliminacjach i finałach Regionalnych 
Indywidualnych Biegach Przełajowych  
4. w Ulicznym Biegu w Rocznicę 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę 
5. w Międzyszkolnych Rozgrywkach w 
piłce siatkowej dziewcząt 
6. w Międzyszkolnych Rozgrywkach w 
piłce ręcznej dziewcząt i chłopców. 
przyg. Z. Gutkowska. 

„BŁĘKITNE  BERETY” w naszej szkole. 
Trzy „mundurowe” klasy licealne siedleckiego Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 spotkały, się w 
przedświąteczny piątek, z żołnierzami – kombatantami 
misji pokojowych ONZ. Była to niezwykła lekcja 
patriotyzmu i wychowania - coś, na co zwraca się 
szczególną uwagę w szkole z ulicy Bema 4. 
Więcej na stronie szkoły http://zspnr4.com.pl/. 
Przygotował: Piotr Buczek 

Rolnik na KAUKAZIE. 
Trójka  odważnych podróżników ze szkolnego koła 
TROPA ferie zimowe spędziła na Kaukazie. Wylądowali 
w Gruzji w miejscowości KUTAISI i wędrowali 
podziwiając kulturę i zwyczaje ludzi tam 
zamieszkujących. Fotorelację możecie obejrzeć na 
stronie szkolnego koła podróżników TROPA 
http://klubpodroznikowtropa.16mb.com/  
Przygotował: Arkadiusz Wąsowski. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy walentynkowej. 

Proponujemy Koncert Życzeń z dedykacją słowno 

-muzyczną poprzez szkolny radiowęzeł.  Na 

odwrocie naszej broszury zamieszczamy 

formularz, który należy wypełnić, wyciąć i 

dostarczyć do Marii Plichta z klasy IV TK. 

Pierwszeństwo  mają nasze formularze. Liczy się 

też kolejność zgłoszeń. Dedykacje będą sie 

ukazywały od czwartku do poniedziałku. Autorzy 

najciekawszych dedykacji zostaną wyróżnieni. 

Zabawa 

walentynko

wa. 

http://zspnr4.com.pl/
http://klubpodroznikowtropa.16mb.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weź udział w zabawie walentynkowej. Napisz tekst dedykowany Twojej ulubionej osobie i wybierz 

utwór muzyczny a nasi prezenterzy przygotują wszystko i wyemitują w szkolnym radiowęźle. 

Wypełnij poniższy formularz, wytnij i przekaż Marii Plichcie z klasy IV TK. Upewnij się kiedy 

dedykacja zostanie nadana. Życzymy miłej zabawy. 

 

Imię nadawcy: ...............................................................................................................................................  

Imię odbiorcy: ................................................................................................................................................  

Tekst walentynki: ..........................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

Utwór muzyczny: ...........................................................................................................................................  

W dniach 14-15 stycznia 2015 r. chętni uczniowie z klas: II ZW, III ZW, 

II TW, IV TK uczestniczyli w specjalistycznym szkoleniu w HorArt 

HORECA ACADEMY POLAND we współpracy z Ogólnopolską Szkołą 

Barmanów i zdali egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną, otrzymując 

tytuł "KELNER". Wszystkim GRATULUJEMY i jednocześnie zapraszamy 

kolejne osoby do wzięcia udziału w II edycji. Więcej na stronie szkoły  

http://zspnr4.com.pl/aktual/aktual.html 

17 stycznia 2014 roku odbyła się zabawa 
STUDNIÓWKOWA.   Młodzież świetnie bawiła się w 
Zajeździe „Chodowiak”, do białego rana.   
przygotował: Leszek Lisiewicz. 

Gazetkę redagują uczniowie i nauczyciele przy współpracy Kółka Informatyczno-Przyrodniczego . 

Kontakt i zgłaszanie chęci opublikowania artykułów e-mail elemeledudkielemeledudki@gmail.com, 
lub przez wpis po zalogowaniu się na stronie internetowej kółka http//zspnr4siedlce.16mb.com 
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