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Nowy rok szkolny 2020/2021
PREMIERA W soczewce

w nowej obsadzie redaktorskiej !

Startujemy z kolejnym
wydaniem 

               W soczewce 
           z nową redakcją !

Masz głowę pełną pomysłów?

Chcesz do nas dołączyć?

Napisz !

sp4soczewka@onet.pl

Czekamy na Ciebie !

W numerze między innymi:
 ‣ Dzień Chłopaka (str. 3),

 ‣ Dzień Edukacji Narodowej (str. 4),

 ‣ wybory do Samorządu Uczniowskiego 
(str. 5),

 ‣ przepisy na pyszne muffiny marchewkowe 
(str. 6).
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Witamy w nowym roku szkolnym, zarówno naszych
stałych czytelników, jak i tych zupełnie nowych.
Postaramy się nie zawieść Waszych oczekiwań.
Poruszać będziemy związane ze środowiskiem
szkolnym i lokalnym, bliskie każdemu uczniowi.
Zapewniamy także dawkę rozrywki i dobrego
humoru.

Zapraszamy do dzielenia się ciekawymi tematami i
newsami, które można przesyłać na nasz adres:

sp4soczewka@onet.pl

Redakcja W soczewce

Redaktor naczelny: Joanna Giesek
Redaktorzy: 
Wiktoria Keller,
Julia Ignerska,
Alicja Karbowska,
Szymon Domżalski,
Zofia Zalewska,
Amelia Haberska,
Agata Krysiak,
Weronika Świder,
Maja Błaszkiewicz,
Amelia Prokopowicz.
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         D zień Chłopaka
         w naszej szkole
          

Z okazji tego dnia niezwykłego,

życzymy Wam Panowie i Chłopcy 

wszystkiego najlepszego!

Humoru radosnego

i aby codziennie spotykało Was 

coś magicznego!

W szkole...

Dzień Chłopców, Panów i Mężczyzn celebrowany był w naszej szkole 30
września. Z tejże okazji zorganizowano "Dzień krawata i muszki". Chłopcy w
tym dniu, przyodziali się w krawaty i muszki- te prawdziwe i te, wykonane z
papieru czy kartonu.

W klasach...

Świętowano także w klasach. Wychowawcy klas oraz dziewczyny, zadbały,
aby dzień ten był dla chłopców miłym wspomnieniem.  Było bardzo wesoło i
zabawnie. Wręczono chłopcom drobne upominki, takie jak: słodkości i
długopisy, za co serdecznie dziękuje męskie grono naszej szkolnej
społeczności.

Julka i Ala

.
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14 października, to wyjątkowy dzień- Dzień Edukacji
Narodowej. Jest to święto naszych wychowawców,
pedagogów, pracowników administracji i obsługi. W
trudnej sytuacji związanej z pandemią zrezygnowaliśmy
z uroczystego apelu, na rzecz audycji w szkolnym
radiowęźle. Na holu głównym zostaną umieszczone
życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.
Zapraszamy do lektury! Tego dnia odwiedzajcie nas
także na szkolnym Facebooku.
                                        "Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć."

                                                                                                                                Janusz Korczak



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 1 10/2020 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Gazeta szkolna "W soczewce"

W naszej szkole odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Jest to dla całej
społeczności szkolnej wielkie wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich
przedstawicieli. Kandydaci, to uczniowie klas ósmych:

klasa 8a: Krystian Banaś,

klasa 8b: Natalia Muchowska, Natalia Mrozińska, Wiktoria Kozakiewicz, Maja Klimowska i Natalia
Wiśniewska,

klasa 8c: Aleksandra Skonieczna, Nikola Rolka, Paweł Pydynkowski oraz Lena Pergoł.

Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne.
Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w
Działdowie został:

 PAWEŁ PYDYNKOWSKI !
Zastępca przewodniczącego- Aleksandra Skonieczna.

Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej
społeczności.

.

                    
                      WYBORY, WYBORY, WYBORY!!!

.
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Muffiny marchewkowe:

Składniki suche:
200 g mąki pszennej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody oczyszczonej
2 łyżeczki cukru waniliowego
0.5 łyżeczki cynamonu
szczypta soli
Składniki mokre
120 ml jogurtu greckiego
50 ml soku marchewkowego
50 ml miodu
50 ml oleju kokosowego lub delikatnej w
smaku oliwy
2 jajka

Dodatki:
4 średnie marchewki (3 duże lub 6 małych)
1 duża garść rodzynek
1 garść orzechów włoskich
1 garść suszonych moreli

Dekoracja:
biała roztopiona czekolada
paski/marchewki do dekoracji 

.

.

Przygotowanie:

1. Marchewki zetrzyj na tarce. Morele i orzechy
posiekaj.

2. W jednej misce wymieszaj składniki suche, w
drugiej składnik mokre, w trzeciej dodatki.

3. Zawartości trzech misek wymieszaj ze sobą.
4. Ciasto przełóż do foremek na muffinki z

papilotkami (około 10-12 sztuki).
5. Muffinki piecz w 190 stopniach przez około 20-

25 minut.
6. Pozostaw w foremkach do całkowitego

wystudzenia.
7. Przed podaniem możesz udekorować białą

czekoladą i wstążkami marchewkowymi.

SMACZNEGO!!!

Majka i Amelia

.

.
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DOWCIP NUMERU:

Policjant zatrzymuje kierowcę, który przejechał
skrzyżowanie na czerwonym świetle. Rozpoznaje w
nim
 swego byłego nauczyciela polskiego.

- No, panie profesorze, mandatu panu nie wlepię, ale
na jutro napisze mi pan sto razy: ”Nie będę
 przejeżdżał na czerwonym świetle”.

Weronika
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W związku z obchodami Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych biblioteka szkolna zaprasza uczniów
klas 6, 7 oraz 8 Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie do wzięcia udziału w konkursie
fotograficznym. Zadaniem konkursowym jest ukazanie pasji czytania książek poprzez wykonanie fotografii
osobie czytającej książkę. Fotografie należy przesyłać na adres:

konkursfotograficzny1onet.pl@onet.pl do 23 października 2020 r.

UWAGA!!!
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONKURSIE JEST DOŁĄCZENIE OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA
KONKURSU ORAZ ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU.

Można także składać życzenia bibliotece szkolnej. Życzenia należy przesyłać na
adres bibliotekaszkolnasp4@onet.pl. Autorzy najciekawszych życzeń zostaną nagrodzeni!

                        MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC
BIBLIOTEK SZKOLNYCH

STOPKA REDAKCYJNA
Numer zredagowali: Julia Ignerska, Ala Karbowska, Amelia Haberska, Majka Błaszkiewicz, Weronika Świder
Zdjęcia: Majka Błaszkiewicz, Amelia Haberska, Weronika Świder, Joanna Giesek
Redaktor naczelny: Joanna Giesek
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