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Warto przeczytać: 
* Piękna nasza 

Polska cała czyli 
jesienne rajdy i 

wędrówki 
* Szkolne wycieczki, 

czyli jak się bawią 
nasi uczniowie 

 
*Dzień Wszystkich 

Świętych- piękna 
polska tradycja 

 
 

* Zbieramy 

elektrośmieci- czyli 
konkursu część 

dalsza  
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Z NASZEGO PODWÓRKA … 
 

Witaj szkoło!!! 

Dnia 1 września rozpoczęliśmy nowy rok 

szkolny 2014/2015. Dzieci z klasy 2a oraz 

5b przygotowały (pod okiem pań 

wychowawczyń- p.M.Dobrek i 

p.I.Kądziołki) program artystyczny. Pani 

Dyrektor, jak co roku, życzyła wszystkim 

udanego nowego roku. Przywitaliśmy też 

aż trzy  pierwsze klasy i 3 nowych 

nauczycieli. 

 

 

 

Sezon rajdowy w pełni  

Rajd Górski – Na rajd wyjechaliśmy ok. 

7.30 rano. Przed godz. 10 byliśmy pod 

wyciągiem "Szyndzielnia" . Tam w 6 

osobowych wagonikach kolejki górskiej 

wyjechaliśmy na szczyt. Następnie już 

pieszo wyszliśmy na szczyt Klimczok. 

Tam otrzymaliśmy podziękowania i 

dyplom za udział. Następnie 

wyruszyliśmy szlakiem żółtym do 

schroniska PTTK na Błatnej. Schodząc 

szliśmy szlakiem zielonym a następnie czarnym w kierunku parkingu autobusów (miejscowość 

Brenna) 
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Z NASZEGO PODWÓRKA … 
 
Jesień to niezwykła pora na wycieczki. Przekonali się o 

tym uczniowie klas czwartych, którzy wzięli udział w 

integracyjnym rajdzie 19 września 2014 roku. Mali 

traperzy przemierzyli około 10 km szlakiem pustynnym 

z Olkusza do Bukowna. Wszyscy dzielnie dotarli na 

miejsce, gdzie czekało na nich wiele atrakcji, m.in:. 

grill, kiełbaski, strzelanie do tarczy, gry i wiele zabaw. 

Wszystkim piechurom gratulujemy wspaniałej 

kondycji. To był udany rajd i wspaniała przygoda dla wszystkich.  

 

Uczniowie klas trzecich podczas czwartkowej wycieczki mieli okazję podziwiać przepiękne 

krajobrazy Pustyni Błędowskiej, gdzie pieszo przebyli około 2 km piaszczystej drogi. 

Dodatkową atrakcją był rozegrany mecz piłki nożnej oraz pieczenie na ognisku ziemniaków. 

Powrót do szkoły autobusem komunikacji miejskiej sprawił uczniom najwięcej frajdy. 

 

 

 

 

 

 

 

30 września- Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA NASZA SZKOLNA 

DZIEWCZYN PAKA PROSI NAUCZYCIELA O NIEPYTANIE DZIŚ 

KAWALERA. BRAK ZADAŃ DOMOWYCH MILE WIDZIANY, BO DZIŚ 

WIECZÓR JEST 

ŚWIĘTOWANY! 

GRY I ZABAWY, 

TAŃCE, SŁODKOŚCI 

OTO DZIEŃ 

CHŁOPAKA - PEŁEN 

RADOŚCI.” 
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Nasi młodzi artyści wzięli udział w VI edycji 

konkursu "Dzieło Hansa  Hummla w poezji i 

plastyce". Podczas warsztatów historycznych 

i artystycznych 1.10.2014 r. i 6.10.2014 r. 

uczniowie zapoznali się z historią dzieła mistrza 

Hansa Hummla oraz z niepowtarzalnym 

pięknem Bazyliki pod wezwaniem św. Andrzeja 

w Olkuszu, po której byli oprowadzani przez 

olkuskich przewodników. Ponadto uczniowie 

odwiedzili Galerię Sztuki Współczesnej, w której 

mogli podziwiać wystawę malarstwa Dariusza Kalety oraz wystawę "Olkusz inaczej". Naszym 

młodym artystom życzymy powodzenia podczas tworzenia prac plastycznych. 

 
 
 
 
 

8 października uczniowie klas II i III wzięli 
udział w interaktywnym koncercie „PTASIE 
PLOTKI – CZYLI RZECZ O MUZYCE” – w 
wykonaniu Orkiestry Akademii 
Beethovenowskiej z Krakowa, który odbył się 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu.  
 

 
 
 

 
Dnia 13 października odbyła się uroczysta 
akademia z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej.  Uczniowie z klasy 3b i 6b 
przygotowali program artystyczny. Pani 
dyrektor wręczyła nagrody dyrektora dla 
nauczycieli i pracowników obsługi.  
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Z NASZEGO PODWÓRKA … 
 
 

16 października uczniowie klas trzecich uczestniczyli w wycieczce do Planetarium Śląskiego w 
Chorzowie. Tam wzięli udział w zajęciach dydaktycznych "Królestwo planet" oraz "Z pogodą za 
pan brat". Aura dopisywała więc uczniowie mieli okazję podziwiać uroki jesieni w otaczającym 
Planetarium Parku Śląskim. 
 

 
 
 

17 października klasa 4a i 6b pojechały na 
wycieczkę do Nowej Góry na „Ranczo 
Artemidy”. Wyposażeni w specjalną mapę 
poszukiwaczy skarbów wyruszyli w teren, 
aby odnaleźć zaginiony skarb. Wskazówek 
szukali przy omszałych kamieniach, w 
pniach powalonych drzew, w brzozowych 
zagajnikach. Jedna wskazówka odsyłała  

ich do kolejnej. Gdy odnaleźli skarb, posilili się przy 
ognisku i pojeździli konno. I chociaż było 
pochmurno, bawili się doskonale. 
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W czwartkowe popołudnie 20 
października w naszej Szkole miało 
miejsce niezwykłe wydarzenie: otwarcie 
Sali Muzealnej poświęconej Patronowi 
Szkoły - Francesco Nullo, bohaterom 
powstania styczniowego na ziemi 
olkuskiej oraz współpracy między 
Olkuszem, Pontenure i Bergamo. W 
uroczystości wzięli udział Burmistrz 
Olkusza - pan Dariusz Rzepka, Prezes 
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Włoskiej - 
pan Wiktor Burakowski i zaproszeni 
goście. Ekspozycję można oglądać po 
wcześniejszym zgłoszeniu w 

sekretariacie. Zapraszamy. 

 
 
Kolejne dobre wieści! Zuchy z 1 gromady zuchowej "Dzielni Indianie" 
spotykają się w zuchówce Szkoły Podstawowej nr 4 w poniedziałki o 
16:00 
 

 
 
 

20 października- odbyła się w naszej szkole 
uroczystość ślubowania klas pierwszych.  Na 
uroczystość zaproszeni zostaliu znamienici 
goście, rodzice dzieci oraz  wychowawczynie z 
przedszkola. Po uroczystości dzieci wraz z 
rodzicami udali się do swoich klas na mały 
poczęstunek. 
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Dnia 17 października w PiMBP w 
Olkuszu odbyły się Ogólnopolskie 
Urodziny Książkowego Misia w ramach 
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 
Każdy pierwszoklasista złożył 
Puchatkowi życzenia i wręczył laurkę 
urodzinową. Dzieci uczestniczyły w 
zabawach i wysłuchały opowiadania pt. 
„Urodziny Puchatka”. Na koniec odbył 
się słodki poczęstunek. Zabawa była 
wspaniała.  
 
 

 
 
 
 

Uczniowie klas trzecich uczestniczyli w VII 
edycji kampanii społecznej „NO PROMIL - NO 
PROBLEM” mającej na celu podniesienie 
bezpieczeństwa na małopolskich drogach. 
Happening rozpoczął się na płycie olkuskiego 
rynku, a następnie przeszliśmy na drogę 
krajową 94, aby przechodząc przez 
skrzyżowanie głośno zaakcentować hasło 
„Powstrzymaj pijanego kierowcę!!!”. 
 
 
 
 
 

 
 
 

22.10.2014r uczniowie 
klas V uczestniczyli w 
wycieczce do Muzeum 
Inżynierii Miejskiej w 
Krakowie.  
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20 października uczniowie klasy 2 a i 2 b zwiedzali 
kopalnię soli w Wieliczce. Trasa wycieczki pt. ,,Śladami 
legend" przyniosła wiele niezapomnianych wrażeń: 
spotkania ze Skarbnikiem, konkursy ruchowe i wiedzowe, 
próby wykonywania dawnych prac górniczych, jazda 
górniczą windą oraz poznanie historii kopalni. Było 
ciekawie i 
wesoło!  

 
 

 
 

 

 
 

O NAS SAMYCH …  
 

SZKOLNA LIGA MISTRZÓW

 

 

 
8 Października 2014 w Nowym Targu 

odbyły się indywidualne biegi przełajowe 
dziewcząt z klas piątych. Nasza uczennica Maja 
Nabagło zajęła IV miejsce. Gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów   
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CZY WIECIE, ŻE … 
 

  

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a zaraz po nim Zaduszki. Przychodzimy na cmentarze, robimy 
porządki, odświeżamy nagrobne płyty, zapalamy znicze, wzdychamy, tęsknimy i... odchodzimy. Niestety, 
życie ma swój początek i swój koniec…Są to dni pamięci o tych, co już odeszli i których już nie ma wśród 
nas. Święto Zmarłych to czas, kiedy odżywają wspomnienia. W tym dniu zapalamy znicze pamięci na 
grobach w dowód naszej miłości lub przyjaźni. Pierwotnie cmentarze były rozświetlone płonącymi na 
grobach lampkami, by błąkające się dusze mogły się przy nich oczyścić i ogrzać. Dziś inaczej obchodzimy 
Święto Zmarłych. Ofiary z jadła i napojów zastąpiły na mogiłach naręcza kwiatów i tzw. "wypominki", czyli 
przywoływanie zmarłych z imienia i nazwiska. Jest to święto głębokiej zadumy nad przemijaniem życia oraz 
czas refleksji nad sensem ludzkiego losu. Dlatego uczniowie naszej szkoły wraz ze swymi wychowawcami 
rokrocznie udają się w ramach godzin wychowawczych na pobliski cmentarz, by pochylić się nad grobami. 
Szczególną troską otaczają te nagrobki, o których nikt  nie pamięta oraz grób naszego patrona Francesco 
Nullo. Zapalają 
dodatkowy znicz, by na 
cmentarzu nie było 
smutnych i 
opuszczonych miejsc.

 


