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Witajcie. 

Przed Wami pierwszy numer naszej „Czwórki z plusem” w tym roku 

szkolnym. Nazbierało się już sporo okazji do opisania. Za nami Dzień 

Chłopaka oraz Dzień Edukacji Narodowej. W najbliższym czasie czeka nas 

Halloween oraz Święto Zmarłych.  

Zapraszamy do przeczytania o tych świętach na kolejnych stronach tego 

numeru. Zachęcamy też do włączenia się w tworzenie naszej gazetki. 

Zapraszamy wszystkich do pisania artykułów, tworzenia zagadek i 

opowiadań. Podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami i pomysłami.  

Miłęgo czytania!  
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• Dzień Edukacji 
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Dzień nauczyciela 
To dzień nazywany też Dniem Edukacji Narodowej. Dzień nauczyciela 
obchodzimy 14 października. Z tej okazji odbędzie się akademia w naszej 
szkole a wszyscy uczniowie ubiorą się na galowo. Pamiętajcie aby z tej okazji 
złożyć życzenia wszystkim pracownikom szkoły :)  

       

 

 

Wszystko nas dziś rozwesela  

Bo to dzień nauczyciela.  

Dziś 14 października  

To jest święto pracownika! 

 

 

 



3 
Nr 1 październik 2015 
Cena 1 zł 

Dzień chłopca 

30 września obchodziliśmy  Dzień Chłopaka . W tym dniu dajemy chłopcom 

prezenty i składamy im życzenia. Wiele klas w ramach tego święta postanowiło 

wyjść do kina, na kręgle lub na pizzę. Obyczaj nakazuje nam obchodzić to 

święto co rok.  Jest to dla chłopców miły czas w roku szkolnym. Życzymy 

chłopcom wszystkiego dobrego samych szóstek piątek i wszystkiego dobrego 

dużo zdrowia i radości oraz aby nie było złości! :*                   
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Dla Moli Książkowych! 

 

Witajcie! ,,Dla Moli Książkowych” to idealne miejsce dla wszystkich, 

którzy doceniają piękno książek i uwielbiają je czytać. Będziemy tu pisać  

o książkach które poleca redakcja i które znajdują się w naszej bibliotece 

szkolnej! 

 

,,Zwiadowcy Ruiny Gorlanu” 

Autor: John Flanagan 

Will mieszka w sierocińcu na zamku Redmont. Jego wróg Horace gnębi go. Will 

ma marzenie by zostać uczniem szkoły rycerskiej. Jednak chłopiec nie nadaje się 

tej szkoły. W dniu którym decyduje do którego z mistrzów i mistrzyń pójdzie na 

szkolenie rozpiera go radość , lecz nikt nie chce przyjąć go do siebie. W końcu 

pojawia się Halt który należy do Korpusu Zwiadowców owianego tajemnicą. Od 

tej chwili Will przeżywa mnóstwo przygód.  

Bardzo polecamy tą książkę!  
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Śmiechu warte! 
Katechetka do dzieci: 

- Co robimy kiedy jest post? 

- Komentujemy i dajemy lajka ☺ 

Szkoła w Rosji. Pani na lekcje przynosi królika i mówi: 

- Dzieci co to jest? 

Nikt się nie odzywa. Pani próbuje pomóc: 

- Dzieci nie wiecie co to jest? Przecież codziennie o nim mówimy, 

śpiewamy o nim piosenki... 

Przerywa jeden z uczniów: 

- Nie może być! Władimir Putin!? ☺ 

Przed egzaminem student pyta studenta:  

- Powtarzałeś coś?  

- Tak.  

- A co?  

- Będzie dobrze, będzie dobrze! ☺ 

Studenci wybrali się na egzamin.  

Czekają pod drzwiami sali.  

Nudziło im się więc zaczęli się bawić indeksami tak jak to się  

kiedyś grało monetami w podstawówce - czyj indeks zatrzyma się bliżej ściany.  

Tylko że jednemu to nie wyszło zbyt dobrze, bo zamiast w ścianę  

trafił indeksem pod drzwi i do sali w której siedział egzaminator.  

Przeraził się okrutnie, ale za chwile indeks wyleciał z powrotem.  

Otwiera, patrzy, a tu ocena z egzaminu: 4  

Ucieszył się, no więc koledzy postanowili wrzucać dalej.  

Kolejny dostał 3+, następny 3.  

W tym momencie zaczęli się zastanawiać.  

Kolejna ocena wydawała się dosyć jednoznaczna (2+ nie wchodziło w  

grę).  

Wreszcie jeden postanowił zaryzykować.  

Wrzuca indeks.  

Czeka.  

Nagle otwierają się drzwi, staje w nich egzaminator:  

- Piątka za odwagę! ☺ 
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- No, córeczko, pokażmy, jak się ładnie nauczyłaś nazw miesięcy: 

- Sty...? 

- Czeń! 

- Lu...? 

- Ty!  

- A dalej sama! 

- Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik, pad i dzień! ☺ 

 

 

Ojciec piątki dzieci wygrał zabawkę w loterii.  

Zawołał swoje dzieciaki i spytał, które z nich powinno otrzymać prezent: 

- Kto jest najbardziej posłuszny? - spytał - Kto nigdy nie  

pyskuje mamie? Kto robi wszystko, co każe? 

Pięć głosików odpowiedziało jednocześnie: 

- Dobra, tato, możesz zatrzymać zabawkę. ☺ 

 

Hrabia do Jana: 

- Janie, przysuń tu fortepian! 

- Tak jest jaśnie hrabio. Będzie pan grał? 

- Nie, ale zostawiłem tam cygaro. ☺ 

 

Spotyka się dwóch znajomych: 

- Widzisz i wygrałem tę sprawę o przekroczenie prędkości. 

- Ale jak? 

- Mój adwokat udowodnił, że przy 200 km/h nie widać 

znaku ograniczenia do czterdziestu. ☺ 

 

Przychodzi babcia do urzędu skarbowego, złożyć PIT.  

Urzędniczka sprawdza i mówi:  

- Właściwie wszystko jest dobrze tylko brakuje Pani podpisu  

- Ale jak ja mam się podpisać?  

- No tak jak się Pani zawsze podpisuje.  

Babcia bierze długopis i pisze:  

- Całuję was gorąco babcia Aniela. ☺  
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Ciekawostki ze świata książek 

 

1. Albus Dumbledore ma około 150 lat. 

2. Drugie imię Harry’ego to James. 

3. Po śmierci duchami stają się tylko Ci, którzy byli nieszczęśliwi za życia. 

4. Jeden galeon w przeliczeniu to około 8 funtów, 7 euro lub 29 złotych. 

5. Urodziny Hermiony są 19 września. 

6. Istnieje możliwość użycia czarów bez różdżki (np. Harry nadmuchał swoją ciotkę). 

7. Fred i George urodzili się 1 kwietnia (w Prima Aprilis). 

8. Pan Weasley ma dwóch braci. 

9. Pani Figg tak naprawdę nigdy nie widziała dementorów, które zaatakowały Harrego i Dudley’a. 

10. Początkowo nazwisko Hermiony miało brzmieć Puckle, ale autorka zmieniła je bo według niej nie 
pasowało do charakteru Hermiony. 

11. Największa liczba zwierząt zgromadzonych na planie jednego dnia to 60 — tyle zwierząt wystąpiło 
w scenie w klasie profesor McGonagall. Podczas kręcenia jednej ze scen w chatce Hagrida nietoperz 
zaplątał się w brodzie Robbie’ego Coltrane’a, który wcielił się w tę postać. Największym zwierzęciem 
sprowadzonym na plan był hipopotam. Najmniejszym zwierzęciem sprowadzonym na plan była 
stonoga. Po nagraniu sceny z czterdziestką kociąt i latającymi talerzami w gabinecie profesor Umbridge, 
kocięta zostały kotami domowymi, ich właściciele nie wiedzą nawet o ich gwiazdorskiej przeszłości.  
W całej serii filmów o Harrym Potterze wystąpiło 250 zwierząt (nie licząc owadów). 

12. W serii filmów o Harrym Potterze wykorzystano ponad 250 tysięcy elementów garderoby.  
Na potrzeby serii uszyto ponad 600 mundurków szkolnych. Najwięcej aktorów i statystów trzeba było 
ubrać do scen walki w filmie Harry Potter i Insygnia Śmierci, w których wystąpiło ponad 400 
śmierciożerców i szmalcowników, oraz sceny w Wielkiej Sali, w których wystąpiło 400 uczniów 
i nauczycieli.  

13. W filmie Harry Potter i Komnata Tajemnic ślimaki, którymi wymiotował Ron, były tak naprawdę 
pacynkami. Rupert Grint wybrał śluz o smaku pomarańczowym, aby uprzyjemnić sobie 
to doświadczenie.  
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14. Maski śmierciożerców powstały we współpracy z działem artystycznym i twórcami rekwizytów.  
Dział stworzeń wyrzeźbił wszystkie maski w ciągu tygodnia, a zespół ds. rekwizytów wykończył 
je ozdabiając każdą oryginalnym cynowym wzorem. Wszyscy aktorzy, którzy nosili te maski, musieli 
odcisnąć swoje twarze w zimnym alginacie, który tężał w czasie 2,5 minuty.  

15. Początkowo reżyser David Yates chciał umieścić na szyldzie gospody trzy stworzone komputerowo 
głowy wilków; szybko jednak zdał sobie sprawę, że taniej będzie wyrzeźbić pełnowymiarowy 
elektronicznie sterowany świński łeb. Głowa świni była pokrytym silikonem elektronicznym modelem, 
którym technicy sterowali zza ściany. Każdy włos na łbie świni wetknięto ręcznie, a ukończenie tego 
rekwizytu zajęło miesiąc.  

16. Dentysta był ciągle w pogotowiu przy wielu scenach z tłumami dzieci, wstawiał sztuczne zęby 
w miejsce tych, które wypadały — wszystko po to, aby uniknąć problemu z zachowaniem ciągłości 
scen.  

17. Makijażyści nakładali słynną bliznę Harry’ego około 5800 razy. Nakładano ją nie tylko na twarz Daniela 
Radcliffe’a, około 2000 razy, ale też na twarze dublerów i kaskaderów.  

18. Wybudowanie Nory zajęło ośmiu konstruktorom modeli 14 tygodni. Zbudowanie makiety Nory trwało 
14 tygodni, a jej spalenie tylko 6 minut! Nora ma ponad 20 stóp wysokości i wykonano ją w skali 
1:3. Model Nory musiał dokładnie pasować do pełnowymiarowego planu, dlatego odtworzono wszystkie 
jego elementy, w tym okna witrażowe, zasłony i wszelkie ozdoby. 

19. Hogwart był tak naprawdę makietą i  miał wymiary 60 na 50 stóp i wysokość 30 stóp. Skala 
1:24. Stworzenie oryginału zajęło 40 osobom około siedem miesięcy. Model aktualizowano z biegiem 
lat, zgodnie z potrzebami opowieści. Nad każdą z aktualizacji około 20 konstruktorów makiet pracowało 
przez około 3-4 tygodnie.  

20. Dan Radcliffe korzystał z około 60-70 różdżek podczas kręcenia filmów z serii Harry Potter. Każda z 
różdżek, które można zobaczyć w dowolnej części serii, została tworzona na miejscu. Nie ma dwóch 
takich samych różdżek… nawet różdżki bliźniaków Weasleyów są różne! Różdżki mają około 13-15 cali 
długości, która pozostała niezmienna, aktorzy musieli więc dorosnąć do nich przez lata.  
Różdżka Dumbledore’a miała bardzo kunsztowny wzór, chociaż w momencie jej tworzenia jej znaczenie 
jako Czarnej Różdżki nie było jeszcze znane.  

21. Ciekawostki na temat sklepu Magiczne Dowcipy Weasleyów: Sklep ma jasne witryny i półki pełne 
żartów, sztuczek i magii. Jest jak kolorowy znak, przejaw buntu wobec ponurości ulicy Pokątnej, 
położony nieopodal sklep z różdżkami Olivandera został zniszczony. Zbudowanie tego planu 
zdjęciowego zajęło projektantom trzy miesiące. Sklep ma trzy piętra wysokości i trzy klatki schodowe.  
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Ile ukrytych wyrazów znajdziesz?  
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Przed Tobą tajemniczy Halloween’owy kod. Czy potrafisz odszyfrować ukrytą 

wiadomość? Powodzenia! 
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Do stołu podano… 

  

Koktajl owocowy 

Składniki : 

2 gruszki,  

2 śliwki, 

2 jabłka, 

2 banany, 

200 ml. wody 

1 sok jabłkowo – miętowy  

Sposób przygotowania: 

Dokładnie umyć owoce i je wytrzeć. 

Obrać wszystkie  owce, i pokroić ( Ale ostrożnie! Możecie poprosić o 

pomoc kogoś dorosłego ☺ )  banany pokroić w kółka ☺, a jabłka, gruszki 

i śliwki w kosteczkę. 

Do sokowirówki lub pojemnika od blendera wlać 200 ml. wody i pół 

szklanki soku jabłkowo – miętowego. Dodać nasze owoce i miksować.  

Gdy wyjdzie nasz koktajl, dla lepszego smaku i dla ochłody można dodać 

kostek lodu. 

Smacznego ☺ 
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Kolorowanki ☺ 
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Kalendarium  

4 października - Dzień  dobroci dla zwierząt 

14 października - Dzień Nauczyciela 

15 października - Dzień Kobiet Wiejskich 

16 października - Dzień Jana Pawła 2 

17 października  - Dzień walki z rakiem 

18 października  - Dzień poczty Polskiej 

19 października  - Dzień Robotnika 

24 października - Dzień Organizacji narodów zjednoczonych 

25 października - zamiana czasu z letniego na zimowy 

27 października  - Światowy Dzień Dziedzictwa Auto-wizualnego 

 

Chcesz zostać dziennikarzem? Zachęcamy wszystkich uczniów do tego aby spróbować 
swoich sił w pisaniu tekstów, artykułów, tworzeniu wywiadów. Jeśli masz jakiś pomysł 
skontaktuj się z p. Justyną Troć lub napisz do nas maila na adres: 

redakcja.czworki@spoko.pl 
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