
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY 

JAN PAWEŁ II - PATRON RODZINY 

Z okazji obchodzonego w niedzielę (11.10.2015) XV Dnia Papieskiego, w ZSP Nr. 4 odbył się 

wewnątrzszkolny Konkurs Plastyczny poświęcony tematyce rodziny. Zawdzięczając szczególny 

wpływ na obraz rodziny polskiemu świętemu - Janowi Pawłowi II, nasi uczniowie wykonali swoje 

prace, uzyskując następujące wyniki: 

I MIEJSCE - Justyna Tchórzewska, kl. II TK 

II MIEJSCE - Weronika Radomyska, kl. IV TK 

III MIEJSCE - Paulina Płatkowska, kl. II TŻ 

WYRÓŻNIENIE - Kornelia wróbel, kl. II TK 

WYRÓŻNIENIE - Julia Pazik, kl. I TK 

WYRÓŻNIENIE - Dorota Bielińska, kl. IV TK 

Skład komisji: o. Rafał Rządziński, s. Jolanta Kaczyńska, p. Ewa Wróbel, p. Ewa Oleszczuk. 

 

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

Wiadomości. 

Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i samych 

sukcesów w pracy nad osiąganiem ambitnych celów, z okazji  

Dnia Edukacji Narodowej  

dla wszystkich naszych czytelników. 

7 października 2015 r. odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego, w których wzięli udział przedstawiciele 
wszystkich klas wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 4 oraz Pani Dyrektor Małgorzata 
Szymaniuk - Kruk wraz z opiekunka Samorządu Szkolnego Panią Anną Wideńską. Po burzliwych obradach i 
jednomyślnym głosowaniu wybrano pełen skład Samorządu Szkolnego. 
Oto wyniki: 
Katarzyna Szczepańska 3 TW – Przewodnicząca 
Michał Piotrowski 1 LO – Zastępca 

Agata Trębińska 2 LO - Sekretarz/Skarbnik 
Dodatkowo powołany został organ doradczy, roboczo nazwany Radą Starszych, w której skład weszły 
przedstawicielki klas kończących w tym roku szkolnym edukację: 
Dorota Bielińska 4 TK 
Dagmara Krasnodębska 3 Lo 
Funkcję Rzecznika Praw Ucznia od tego roku szkolnego będzie pełniła Pani Anna Wideńska. 

 

Z życia szkoły. 

Pomimo chłodnego poranka, uczniowie klas I, II i III TW wraz z 

opiekunami wyjechali na wycieczkę do Firmy Pronar w Narwi koło 

Białegostoku oraz Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Pogoda i 

gospodarze wykazali się niesamowitą życzliwością dla uczestników 

imprezy. 



 

 

  

 

 

 

 

 

DROGA DO KARIERY ZAWODOWEJ” -  STAŻ W PORTUGALII 

 

  
 

  

Ostatnie spotkanie przed wyjazdem. 

Najlepsze ciastka na świecie: „Pasteis 

de Belém”, z równie pyszną i bardzo 

mocną kawą. 

Nasza grupa z przewodnikiem Nuno 

Castanheira. 

Pierwsza mapa świata znajdująca się u 

podnóża Pomnika odkrywców. 

 

 

 

 

 

 

 

Nie byliśmy sami.  Lizbonę 

zwiedzaliśmy wspólnie ze stażystami z 

Zespołu Szkół im. Tadeusza 

Kościuszki w Żarkach. 

Przed pracą. Mieszkaliśmy w Apulia 

Praia Hotel. 

W gospodarstwie, w którym pracowali nasi stażyści powstawał nowy, piękny 

ogród. 

  

 

   

 

 

Porto. Wycieczka statkiem po rzece 

Duoro. 

Twierdza Guimarães – tu narodziła się 

Portugalia „Aqui nasceu Portugal”. 

Uroczysta kolacja z okazji zakończenia 

stażu. 
Nie samą praca człowiek żyje ;) 

 

      

 Obsługa systemu nawadniającego w praktyce.  Na koniec możemy powiedzieć  jedno:  OBRIGADA! (dziękujemy).   

 

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 

Jak co roku 26 września obchodzimy Europejski Dzień 

Języków. W tym roku, aby zaakcentować jak ważne i 

potrzebne dla młodzieży są języki obce, uczniowie klasy 3 

LO wzięli udział w projekcie pt: „Gra Miejska” – oczywiście 

w języku angielskim! Uczniowie byli podzieleni na dwie 

grupy. Ich rolą było znalezienie kopert z zadaniami w 

różnych punktach naszego miasta, a następnie rozwiązanie 

kilku zadań (np. zrobienie zdjęć, rozwiązanie rebusów i 

krzyżówek, a także uzyskanie odpowiedzi na zadane 

pytania). Cele gry to: ćwiczenie spostrzegawczości i 

refleksu uczniów, radzenie sobie w nowych sytuacjach, 

lepsze poznanie środowiska lokalnego, a przede wszystkim 

integracja grupy (klasy) oraz sprawdzenie swoich 

umiejętności językowych poprzez dobrą zabawę. Cele 

zostały osiągnięte, a młodzież była bardzo zadowolona! Po 

wykonaniu ostatniego zadania na wszystkich „graczy” 

czekały drobne upominki. 
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