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Od redakcji                                                                

 

Witamy Was w 2016 roku! Mamy nadzieję, że Nowy 

Rok będzie sto razy lepszy od poprzedniego! Z okazji 

powitania kolejnego roku życzymy Wam szczęścia  

i pomyślności, dobrych ocen, a szóstym klasom 

powodzenia w czasie egzaminów. Zapraszamy do 

czytania pierwszego numeru w tym roku 

kalendarzowym. Mamy nadzieję, że cieszycie się 

 z prezentów, które znaleźliście pod choinką  

i z zapałem zaczęliście nowy rok. 

 

Czwórka 

z plusem 
 

 

W numerze: 

- Warto 

obejrzeć 

- Nasza 

twórczość 

- Dla moli 

książkowych 

- W zdrowym 

ciele zdrowy 

duch 

- Do stołu 

podano 

- Jesteśmy Eco 

- Practice 

your English 

- Pokoloruj 

- Śmiechu 

warte 
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Warto obejrzeć…  
 

 

Pierwsza misja na Księżyc przeszła do historii i stała się jednym 

z najważniejszych symboli XX wieku, możliwości człowieka  

i triumfu nauki. 

Teraz multimilioner, Richard Carson, 

ogłasza w telewizji, że księżycowa 

misja Neila Armstronga była jedynie... 

hollywoodzkim trickiem, chce również 

zmienić bieg historii i stać się 

pierwszym człowiekiem, którego stopa 

dotknie Księżyca. Powstrzymać go 

może jedynie dwunastoletni Mike. 

Wspólnie z przyjaciółmi, przyszłą 

dziennikarką Amy, Martym oraz 

dziadkiem - byłym astronautą - 

wyruszają na Księżyc, by uratować 

świat przed zamiarami Carsona. 

 

Ale „Odlotowa przygoda" to przede wszystkim wzruszająca 

rodzinna historia o pojednaniu, miłości, zaufaniu i wybaczeniu.  
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Nasza twórczość 

Komiks Słoń Trąbalski ucznia klasy IIIa Jakuba Pietrasika. 
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Dla moli książkowych  

 

 

 

 

 

Grzegorz Kasdepke – Detektyw 

Pozytywka 

 

 

 
Książka detektywistyczna dla 

młodszych dzieci. Składa się na 

nią kilkanaście zagadek 

"kryminalnych", które dzieci 

mogą samodzielnie rozwiązywać, 

podążając tropem detektywa 

Pozytywki. Wątki "kryminalne" 

dotyczą różnych zjawisk,  

z którymi mali czytelnicy 

spotykają się na co dzień, jak 

np. roztrzaskanie na balkonie 

wazonu z wodą przez mróz. Próby 

ich wyjaśnienia uczą logicznego 

myślenia i wyciągania wniosków. 

Na końcu książki zamieszczone 

są rozwiązania zagadek. 

Gorąco polecamy  
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Autor: John Flanagan 

Tytuł: Zwiadowcy księga 1: Ruiny Gorlanu 

 

Opowieść rozpoczyna się 

w najważniejszym momencie 

życia piętnastoletniego 

Willa, który jest sierotą. 

Zbliża się Dzień Wyboru,  

gdy młodzi bohaterowie  

z sierocińca Redmont będą  

się szkolić przez najbliższe 

cztery lata jako czeladnicy. 

Will chciałby zostać 

rycerzem, ale jest on bardzo 

wątłym chłopcem. Jego 

rówieśnik Horace dokucza mu z powodu jego marzenia. 

W Dniu Wyboru nikt nie chce przyjąć Willa do 

siebie. Nagle pojawia się Halt i podaje jakąś 

karteczkę Alardowi, władcy Redmont. Wszyscy się 

rozchodzą. Okazało się, że Halt przyjął Willa do 

swojej drużyny. Tak zaczyna się początek ich 

przyjaźni. 

Reszty dowiecie się czytając tę wspaniałą książkę. 

Znajduję się ona w naszej bibliotece szkolnej. 

 

RYCERSKI HONOR, ODWAGA, PRZYJAŻŃ 
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W ZROWYM CIELE ZDROWY DUCH 

Dlaczego warto jeść kiwi? 

 

       
 

 to prawdziwa bomba witaminowa! 

 zawiera bardzo dużo witaminy C 

 ponadto znajduje się w nich wit. A, E, K, witaminy z grupy B, 

 a w tym kwas foliowy 

 kiwi są bogate w minerały: potas, cynk, żelazo 

 i magnez 

 wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn 

 wpływa na dobre samopoczucie 

 wspomaga leczenie przeziębień 

  

Owoców tych nie mogą jeść osoby uczulone na 

ananasy i papaję! 
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           Do stołu podano…  

Sałatka zimowa – z granatów i pomarańczy 
 

               czas: 15 minut 

            liczba porcji:  Miska sałatki; dla 2–4 osób 

 

 

 

 

 

 

Składniki: 

 1 owoc granatu 

 1 pomarańcza 
 4–5 cykorii (jeśli nie lubicie, to może być np. kapusta czy 

sałata lodowa) 

 2 łyżki jogurtu 

 Krok 1: Cykorię po umyciu kroimy na wąskie paseczki. 

 

Krok 2: Owoc granatu kroimy na 4 części i każdą delikatnie 

i stopniowo wywijamy na zewnątrz – wtedy nasiona 

pięknie odchodzą i nie pękają.  

 

Krok 3: Pomarańczę kroimy na małe kawałki. Wszystko 

wrzucamy do miski, mieszamy, nakładamy na talerze i 

polewamy jogurtem.  

Smacznego!  
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Jesteśmy  ECO. 

Jak chronić środowisko? 

 

Używaj dwóch stron kartki papieru do pisania lub 

rysowania. W ten sposób chronisz drzewa (z których 

robiony jest papier) przed wycinaniem i wytwarzasz mniej 

śmieci! 

 

Gaś światło kiedy wychodzisz z pokoju, wyłączaj telewizor, radio, 

komputer, gdy już nie będziesz z nich korzystał. W ten sposób 

oszczędzasz energię!  

 

Zacznij segregować odpady w domu. Zaproponuj 

swojemu nauczycielowi abyście mogli wspólnie, całą 

klasą segregować odpady w szkole. W ten sposób 

ograniczasz ich ilość Posegregowane odpady to cenne 

surowce wtórne, które można ponownie wykorzystać. 
 

 

 

 

Idąc na zakupy weź ze sobą własną torbę (najlepiej 
wykonaną z materiału) zamiast przynosić ze sklepu 
torebki plastikowe. W ten sposób wytwarzasz mniej 
śmieci! 

Zwracaj uwagę na to co kupujesz. Czy produkty te są 

oznakowane symbolami, które świadczą o ich wpływie 

na środowisko naturalne (np. opakowanie nadające się 

do recyklingu, produkt bezpieczny dla warstwy 

ozonowej, nie testowane na zwierzętach itp.). Będąc 

świadomym konsumentem, chronisz środowisko 

naturalne! 
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Practice your English!  

Can you find all hidden words? 

 

 

Practice your English! 
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Dot to dot challenge 

Join the dots and colour.  
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  Śmiechu warte! 

 

Przychodzi Jasio do domu szczęśliwy i mówi: 

-Nauczyłem się liczyć do dziesięciu: 2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

Tata pyta: -Jasiu, a gdzie jedynka? 

-Jedynka jest w dzienniczku. 
 

 

 

 

Przychodzi facet do GRYCANA i mówi do pani : 

- Jaką pizzę polecacie ?        

- Niestety nie sprzedajemy pizzy. To jest cukiernia! - odpowiedziała mu pani. 

- Co to za cukiernia bez pizzy!!! – krzyknął facet i poszedł. 

 

 

 

 

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają: 

-Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy „Czyja mama jest najpiękniejsza?” 

Wszyscy głosowali na swoje mamy, a Ty dostałaś dwa głosy. 

 

 

Nauczyciel pyta dzieci w klasie:  

- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd? 

- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka! 

- Nauczyciel: A czemu nie buduje? 

- Jasio: No bo mieszka w zegarach. 

 

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta nauczycielka Jasia. 

- Bo nie mogę się obudzić na czas... 

- Nie masz budzika? 

- Mam, ale on dzwoni wtedy gdy śpię.  
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Przepis na udane ferie 

 

Wrzuć do garnka rozsądku troszeczkę 

i już nie wejdziesz 

na zamarzniętą rzeczkę. 

 

 

Gdy wyobraźni 

trzy łyżki odliczysz 

to ominiesz górki 

w pobliżu ulicy. 

 

Dodając kubek 

rozwagi i miodu,  

nie przypniesz sanek 

do samochodu. 

 

Wszystko przyprawisz 

szczyptą uwagi,  

a nie rzucisz śnieżką 

w twarz kolegi. 

 

ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH FERII !!! 
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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. Izabelą Piwowarczyk lub napisz do nas maila na adres: 

redakcja.czworki@spoko.pl 

 

 

 

 

 

Członkowie redakcji: Julia Bonat, Maciej Dybalski, Wiktoria Gotowicka, 

Jakub Górski, Aleks Kaliniak, Małgorzata Kołodziejak, Wiktoria Kruk, Amelia 

Kucharska, Kamil Nowak, Amelia Paczuska, Małgorzata Roman, Maciej 

Wyrębiak,  p. Izabela Piwowarczyk 
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