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Od redakcji 

Za nami  Wielkanoc! Ponieważ przypadła na 

sam początek wiosny, mieliśmy okazję 

podziwiać budzące się do życia rośliny  

i pierwsze wiosenne kwiaty. Wiosna jest też 

potężną dawką optymizmu, zastrzykiem 

energii, odpoczynkiem od pracy i szkoły. 

Odwiedził Was zajączek wielkanocny? Czy 

Lany Poniedziałek był udany? Z tym 

wiosennym optymizmem i energią 

zapraszamy Was do czytania  

 

 

 

Czwórka 

z plusem 
 

 

W numerze: 

 Od redakcji 

 Sekrety fotografii 

 Sport górą 

 Kinomaniak 

 Wiosna 

 Wielkanoc na świecie 

 Dla smakoszy 

 Czy wiesz, że… 

 Practice your English 

 Kalendarium 

 Kolorowanka 
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Sekrety fotografii 

 

UWAGA! Trwa druga edycja konkursu fotograficznego. Tym razem tematem 
prac jest 

„ Siedlce – moje miasto” 
Termin dostarczania prac wydłużamy do 9 maja. Prace muszą być w 
formacie A4. Zdjęcia należy składać u opiekunów Samorządu 
Uczniowskiego. Zaczęła się wiosna, zbliża się weekend majowy. 
Wykorzystajcie wolny czas i piękną pogodę na zrobienie ciekawego zdjęcia 
Siedlec. Aparaty w dłoń !  

Prosimy o składanie zdjęć wydrukowanych lub wywołanych oraz na płytach 
CD!  Prosimy o samodzielne wykonywanie prac.  
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Sport górą!  
23.02.2014r. zakończyły się XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie, które 

odbyły się w rosyjskim mieście Sochi (czyt. Soczi), znajdującym się nad 

Morzem Czarnym. 

 Dla reprezentacji Polski były to najlepsze zimowe igrzyska w historii. 

Nasz kraj zdobył sześć medali (4złote,1srebrny i 1 brązowy), w tym 2 złote  

w skokach narciarskich (Kamil Stoch),   1 złoty w biegach narciarskich (Justyna 

Kowalczyk) i 3 w łyżwiarstwie szybkim (Zbigniew Bródka, drużyna męska  

i drużyna żeńska).  

Ogólną klasyfikację medalową wygrali gospodarze z 33 medalami. Męski 

turniej hokeja na lodzie wygrali trzeci raz z rzędu Kanadyjczycy pokonując  

w finale reprezentację Szwecji 3:0. Natomiast najbardziej zdominowaną 

konkurencją zarówno u mężczyzn jak i u kobiet było łyżwiarstwo szybkie,  

w którym reprezentacja Holandii zdobyła wszystkie swoje medale (24).  

 

Oto pierwsza jedenastka klasyfikacji medalowej XXII ZIO: 

 
 

 

L.p. 

 

Kraj 

 

Liczba 

złotych 

medali 

Liczba 

srebrnych 

medali 

Liczba 

brązowych 

medali 

Łączna 

liczba medali 

1. Rosja 13 11 9 33 

2. Norwegia 11 5 10 26 

3. Kanada 10 10 5 25 

4. Stany Zjednoczone 9 7 12 28 

5. Holandia 8 7 9 24 

6. Niemcy 8 6 5 19 

7. Szwajcaria 6 3 2 11 

8. Białoruś 5 0 1 6 

9. Austria 4 8 5 17 

10. Francja 4 4 7 15 

11. Polska 4 1 1 6 
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Kinomaniak na 4+! 

„Hobbit czyli tam i z powrotem” 

Film ten opowiada o wyprawie podjętej przez kompanię Thorina do 

okupowanej przez smoka Smauga Samotnej Góry w celu zabicia go  

i odzyskania dawnej siedziby krasnoludów. Po drodze, w jaskini Golluma, 

Bilbo Baggins znajduje Jedyny Pierścień. Zarówno Hobbit, jak i Władca 

Pierścieni powstały pod wpływem staroangielskich legend, którymi zajmował 

się Tolkien. Powieść jest ceniona za obmyślony przez autora świat 

zamieszkiwany m.in. przez elfów i krasnoludów, a także trolle i smoki. 

Tytułowy Hobbit został wymyślony przez Tolkiena. Polecamy ten film (jak 

również książki o przygodach hobbistów) wszystkim wielbicielom historii typu 

fantasy. Przy tej historii nie będziecie się nudzić…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kompania_Thorina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_zwierz%C4%85t_%C5%9Ar%C3%B3dziemia#Smoki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Smaug
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samotna_G%C3%B3ra
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gollum
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jedyny_Pier%C5%9Bcie%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Quendi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krasnolud_%28%C5%9Ar%C3%B3dziemie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Troll_%28%C5%9Ar%C3%B3dziemie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_zwierz%C4%85t_%C5%9Ar%C3%B3dziemia#Smoki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hobbit_%28rasa%29
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Wiosna, wiosna… Wiosna ach to Ty!!! 
 

Wielkanocny zając przez pola pomyka  

Wiosny jest symbolem – krajobraz rozkwita.         

Wpadł już do ogródka i choć tchu brakuje 

Świąteczne życzenia szybko recytuje: 

Alleluja wesołego, pysznego święconego, 

Dyngusa mokrego i spokoju wszelkiego. 

Choć w te święta się nie ujrzymy, 

Wszystkiego dobrego szczerze życzymy. 

Zdrowia, szczęścia i radości, 

Stołu sutego i wspaniałych gości. 

 

Zgadnij kto, zgadnij skąd, życzy Ci Wesołych Świąt. 

Nie myśl sobie, że to bajka, życzę Ci smacznego jajka, 

niech tradycja dziś szaleje, bo zajączek wodę leje. 

 

Malutki baranek ma złote różki, 

pilnuje pisanek na trawce z rzeżuszki, 

gdy nikt nie widzi, chorągiewką buja 

i beczy cicho wesołego alleluja! 

Wesołych Świąt! Żeby każdy znalazł miły kąt. 

Żółtego kurczaczka i czerwonego maczka. 
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Z masła baranka i radości z samego ranka. 

Mokrego dyngusa, a w Prima Aprilis może ktoś zrobi Tobie psikusa. 

 

Zwyczaje Wielkanocne na świecie 

Czechy 

W piątek, zarówno w miastach jak i na wsi  maluje się pisanki. Czesi kupują tego dnia także baranki 

z biszkoptowego ciasta, masowo wypiekane przez cukierników. Kolejne dni to czas zadumy nad 

magią świąt wielkiej nocy. 

Włochy 

Włosi najczęściej Wielkanoc spędzają poza domem. Nie mają zwyczaju polewania wodą  w 

wielkanocny poniedziałek, więc mogą spokojnie wyruszać w podróż. Ich wyjazd przypomina nieco 

wyjazd na majówkę.  

Najważniejszym momentem  świąt jest obiad, na który tradycyjnie podawana jest baranina lub 

jagnięcina. Na włoskim stole jako przystawka pojawiają się plasterki salami i jajka na twardo, na 

pierwsze danie podaje się barani rosół z pierożkami cappelletti, a na drugie: pieczone jagnię. 

Wielka Brytania 

Wielkanocne  zwyczaje w Anglii miały swój początek długo przed nastaniem chrześcijaństwa.  

Nawet nazwa świąt obchodzonych w anglosaskiej tradycji zawdzięcza swoją nazwę bogini wiosny 

Eostre. W Wielkanocnej tradycji jaja to symbol wiosny i nowego życia. Dawniej dekorowano je 

farbami, obecnie zostają wyparte przez czekoladowe jajka. Na północy kraju,  w Preston 

obowiązuje zwyczaj turlania ugotowanych na twardo jaj. To, które znajdzie się najdalej- wygrywa. 

Niemcy 

U naszych zachodnich sąsiadów podobnie jak u Polsce najważniejszymi dniami wielkiej nocy jest 

piątek, niedziela i poniedziałek. W niedzielę wielkanocną rodzice chowają pomalowane jaja, 

zajączki z czekolady oraz inne słodycze, a dzieci szukają ich w mieszkaniu lub ogrodzie. 

Meksyk 

Święty Tydzień rozpoczyna się od Niedzieli Palmowej. Meksykanie uczestniczą w procesji i święcą 

gałązki palm. Później zostają spalone i wykorzystane jako popiół do posypywania głów. W Wielki 

Piątek w wielu miasteczkach odgrywa się sceny męki i ukrzyżowania Jezusa. Meksykanie nie mają 

zwyczaju malowania i święcenia jaj. 
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Sałatka owocowa 

Wiosna przyszła i za pomocą magicznej różdżki sprawiła, że wszyscy 

(albo prawie wszyscy  ) chcą jeść witaminy. Dzisiaj przedstawiamy 

Wam zastrzyk witaminowy w postaci przepysznej sałatki owocowej, 

którą każdy z Was może samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy 

rodziców zrobić.  

Składniki: 

puszka dobrych chęci 

1 uśmiech 

2 banany  

1 ananas (lub 1 puszka ananasa)  

¼ arbuza 

¼ melona  

5 sztuk truskawek 

½ szklanki wiśni lub czereśni 

      

Sposób wykonania: 

Przygotujcie sobie miejsce do pracy. Będzie Wam potrzebny nóż, 

deska do krojenia i miska na naszą sałatkę.  

-Banany pokrój w plasterki, a ananasa w kostkę. Jeśli korzystasz 

ze świeżego ananasa poproś o pomoc kogoś dorosłego. Ananasy 

mają twardą skorupkę. 

-Arbuza i melona pokrój na cieniutką kosteczkę,  

-5 sztuk truskawek przekrój na pół 

½ szklanki wiśni lub czereśni oczyść z pesteczek  

-wszystko wrzuć do miski i dokładnie wymieszaj 
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Czy wiesz, że… 
 

 Najstarszymi drzewami świata są sosny . Wiek 

niektórych osobników wynosi 6000 lat. 

 Serce noworodka bije z częstością 120 uderzeń na 

minutę ,a serce dorosłego człowieka 70 uderzeń na 

minutę. 

 Specjalnie wyszkolone psy potrafią rozróżnić nawet 

zapach bliźniąt jednojajowych. 

 Renifer to jedyny przedstawiciel rodziny jeleniowatych, 

u którego poroże noszą zarówno samce jak i samice. 

 Dorosłe łososie, wracając na tarło do rzek, w których 

przyszły na świat, mogą przepłynąć do 2500 km. 

 Największym żyjącym obecnie ptakiem jest struś 

afrykański, a najmniejszym  koliber. 

 Szkielet człowieka składa się zazwyczaj z 206 kości. 
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Easter – Wielkanoc 

                 

 

Easter Egg  Easter Bunny Easter basket           Easter card 

 

                                   

            Chick     Hot Cross Buns 

Easter rhymes 

Bunnies 

Bunnies are brown 

Bunnies are white 

Bunnies are always 

An Easter delight. 

Bunnies are cuddly 

The large and the small. 

But I like chocolate ones 

The best of them all. 

 

 

 

 

Easter Everywhere 

Rabbits soft and cuddly 

Baby chickens, too. 

Easter eggs for baskets 

White and pink and blue. 

Easter cards of greeting, 

Music in the air, 

Lilies just to tell us 

It's Easter everywhere.  

 

 

 

 

 

Finding a Treat 
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Hippity hop, hippity hop, 

Will the Easter Bunny stop? 

Will he leave a treat behind 

An Easter basket for me to 

find? 

I'll look over here, I'll look 

over there, 

I'll look behind things, I'll 

look everywhere. 

I'll look until I find my treat, 

And then I'll sit right down 

and eat.  

 

źródło: 

http://www.canteach.ca/elementary/son
gspoems15.html
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Kalendarium 
1 Maja 
   Święto Pracy 

   Początek Długiego Weekendu Majowego 

2 Maja 
   Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

3 Maja 
   4 Maja 

   Dzień Strażaka i Hutnika 

   Dzień Kominiarza 

5 Maja 
   Dzień Europy   Dzień Leśnika i Drzewiarza 

8 Maja 
   Dzień Zwycięstwa 

   Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek 

   9 Maja 

   Dzień Unii Europejskiej 

12 Maja 
   Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 

14 Maja 
   Dzień Farmaceuty 

15 Maja 
   Międzynarodowy Dzień Rodziny (ONZ) 

   Święto Polskiej Muzyki i Plastyki 

   Dzień Polskiej Niezapominajki 

16 Maja 
   Święto Straży Granicznej 

18 Maja 
   Międzynarodowy Dzień Muzeów 

19 Maja 
   Dzień Dobrych Uczynków 

20 Maja 
   Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń 

21 Maja 
   Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej (ONZ) 

   Światowy Dzień Kosmosu 

22 Maja 
   Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (ONZ) 

   Dzień Praw Zwierząt 

24 Maja 
   Europejski Dzień Parków Narodowych 

25 Maja 
   Dzień Mleka 

   26 Maja 

   Dzień Matki 

29 Maja 
   Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ (ONZ) 

   Dzień Działacza Kultury i Drukarza 

31 Maja 
   Dzień bez papierosa (ONZ) 

   Światowy Dzień Rozwoju Kultury 

   Dzień Bociana Białego  

    

 

    

 

http://halloween.friko.net/1_maja.html
http://halloween.friko.net/weekend_majowy.html
http://halloween.friko.net/dzien-flagi.html
http://halloween.friko.net/dzien-europy.html
http://halloween.friko.net/dzien-unii-europejskiej.html
http://halloween.friko.net/dzien-muzeow.html
http://halloween.friko.net/dzien-matki.html
http://halloween.friko.net/dzien-bez-papierosa.html
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Prosimy o kontakt wszystkich uczniów naszej szkoły. Podzielcie się swoją wiedzą, 

prześlijcie coś do opublikowania! :) Na wszelkie pomysły, ogłoszenia a nawet życzenia 

czekamy pod adresem email: redakcjaczworki@tlen.pl 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie redakcji : Katarzyna Ilczuk, Klaudia Łęczycka, Natalia 

Dąbrowska, Oliwia Dang, Aleksandra Gmitruk, Paulina Hawryluk,  
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