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Witajcie! 

Za nami koniec ferii. Mamy nadzieję,  

że cieszycie się z ocen, które otrzymaliście  

na półrocze i z zapałem rozpoczęliście  

nowy semestr. 

Mamy nadzieję, że nadal będziemy się 

regularnie spotykać na łamach naszej gazetki.   

Czwórka 

z plusem 
 

 

W numerze: 

- Ciekawostki  

- Nasza 

twórczość 

- Co warto 

obejrzeć 

- W zdrowym 

ciele zdrowy 

duch 

- Do stołu 

podano 

- Matematyka 

jest fajna 

- Practice your 

English 

- Jak napisać 

kartkę 

walentynkową  

- Śmiechu warte 
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Z okazji Walentynek życzymy wszystkim prawdziwej, głębokiej, 

dodającej skrzydeł oraz spełnionej miłości. 

                                                                  Redakcja 
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Ciekawostki ze świata 

przyrody 
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         Nasza twórczość  
 

Pingwiny Adeli 

Maciej Nieczyporuk z klasy 3a 

 

Zwierzęta, które dzisiaj przedstawię to 

pingwiny Adeli, które mieszkają na Antarktydzie. 

Jest to najmniejszy gatunek pingwinów (45cm-

60cm). Ważą od 3kg do 5kg. Całe ich ciało jest 

pokryte biało-czarnymi piórami. Śnieżnobiały gors 

z czarną, podłużną łatą ułatwia ich rozróżnienie.  

Pingwiny Adeli mają małą głowę, małe, 

okrągłe oczy i zaokrąglony dziób. W górnej części ich tułowia 

umieszczone są krótkie skrzydełka. Ich nóżki są krótkie, posiadają 

błonę pławną i są zakończone pazurkami. 

Podczas poruszania się z boku na bok pingwiny Adeli utrzymują 

równowagę dzięki krótkiemu ogonowi. Są świetnymi pływakami, a sterem 

jest dla nich ogon.  

Pożywienie zdobywają w wodzie. Żywią się przede wszystkim 

rybami. Pingwiny są jajorodne. 

Kiedy matka je wysiaduje podpiera się ogonem, żeby nie stracić 

równowagi. Pingwiny Adeli są bardzo miłymi i przyjaznymi dla 

człowieka zwierzętami.  

Moim zdaniem  pingwiny Adeli to najsłodsze zwierzęta na świecie.  
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Opis Elegancika  

„ Wesoły Elegancik”  

Igor Sawicki  z klasy 3a 

 

Elegancik to bohater książki Aliny  i Czesława 

Centkiewiczów pt. „ Zaczarowana zagroda”.  Jest pingwinem 

Adeli i żyje na Antarktydzie.  

Gatunek Adeli jest najmniejszy spośród pingwinów. Jego 

drobnej budowy ciało pokryte jest biało-czarnymi piórami. 

Ma małą głowę  pokrytą czarnymi piórami, małe okrągłe oczy 

i mały zaokrąglony dziób. Jego śnieżnobiały gors zdobi 

podłużna czarna łatka. W górnej części tułowia znajdują 

się małe, krótkie i czarne skrzydełka. Pingwin ma bardzo 

krótkie nóżki, zakończone pazurkami i błoną pławną 

pomiędzy palcami. Pingwin porusza się na lądzie niezdarnie 

przechylając się z boku na bok, za to jest świetnym 

pływakiem.  

Pingwin żywi się przede wszystkim rybami, które 

zdobywa polując w wodzie. Ptak ten rozmnaża się na lądzie, 

gdzie składa i wysiaduje jaja. Elegancik jak inne pingwiny 

Adeli  jest miłym i bardzo przyjaznym dla człowieka 

zwierzęciem.  

Kiedy na Antarktydzie zaczyna się zima pingwiny Adeli 

wędrują i docierają aż do Indii, Japonii i Ameryki.  

Myślę, że Elegancik jest bardzo ciekawym  

i sympatycznym zwierzątkiem.   
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Warto obejrzeć… 

 

Polecamy film pod tytułem „Zwierzogród”. 

 

 

 

 

 

 

Zwierzogrodu nie można pomylić  
z żadnym innym miastem. Jest to 
jedyna w swoim rodzaju współczesna 
metropolia zamieszkiwana wyłącznie 
przez zwierzęta. W Zwierzogrodzie nie 
jest ważne, jakim stworzeniem jesteś 
– czy to największym z lwów,  
czy może malutką ryjówką. Możesz tam zostać kimkolwiek 
chcesz. Ale nie wszystkie marzenia spełniają się od razu... . 
Gdy do miasta przybywa ambitna policjantka Judy Hopps, 
szybko przekonuje się, że jako pierwszy królik zatrudniony  
w miejscowej policji, nie będzie wcale miała łatwego życia. Robi 
więc wszystko, by udowodnić swoją wartość (i zdobyć 
upragniony awans). Na jej drodze pojawia się jednak gadatliwy 

 i chytry lis, Nick Wilde. Chcąc 
wykazać się za wszelką cenę, Judy 
przyjmuje sprawę, w której musi 
rozwiązać pewną zagadkę. Jej 
partnerem w śledztwie zostaje nie 
kto inny jak wygadany Nick...  
Reszty możecie dowiedzieć się 
oglądając film od 19 lutego.  
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W zdrowym ciele zdrowy duch! 

Dlaczego warto jeść jabłka? 

 

 

 

 

 

 

 

 W owocach nie brakuje witamin : C , B1 , 
B2 PP , prowitaminy  A , a także żelaza , 
wapnia i krzemu, które korzystnie wpływają na 
zęby , włosy i paznokcie. 

 

 Zalecane są między innymi przy 
kłopotach z zasypianiem , 
nerwowości, opryszczce, osłabieniu 
fizycznym i przemęczeniu. 

 

 

 Zawarty w skórce kwas ursolowy ma 

naturalne właściwości budowy ciała i może  

pomóc zachować smukłą sylwetkę . 
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Do stołu podano… 

  

Sałatka owocowa 

Sałatka owocowa to pyszna i zdrowa alternatywa  na zimowe 
dni. Owoce są zdrowe, lekkie i poprawiają nam nastrój.  

 Składniki: 

- 2 banany 

- 3 brzoskwinie 

- 3 jabłka 

- 1 melon 

- 2 kiwi 

-1 pomarańcza 

- 1 łyżka cukru 

 

Wszystkie owoce kroimy w kosteczkę. Następnie  

dodajemy 1 dużą łyżkę cukru i wszystko trzeba 

wymieszać.   

               

                                                       Smacznego:) 
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Zachęcamy do rozwiązania działań 

matematycznych, które przygotował uczeń naszej szkoły.  

 

Dodawanie 

 

 

Odejmowanie 

590-100= 238-98= 165-65= 

150-50= 50-25= 1000-500= 

15-5= 1-1= 5-2= 

 

Mnożenie 

 

Dzielenie 

2:2= 50:2= 100:2= 

550:50= 100:2= 200:100= 

300:150= 150:50= 1000:500= 

1+509=                    1+1=               1698+509= 

890+589=                 599+898= 1111+9999= 

450+120= 30+29= 2590+185= 

1x1= 2x2= 50x2= 

100x1 300x1= 1x590= 

59x3= 200x59= 16x3= 
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Practice your English! 

Can you match the words to the pictures?  
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Can you find all hidden words? 
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Dot to dot challenge 

 

Join the dots and colour.  
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Stwórz swoją własną kartkę walentynkową.  

 

 

 

 

Dot to dot challenge 

 

Join the dots and colour.  

Dot to dot challenge 
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Śmiechu warte!  
 

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 

- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok 

szkolny! 

 

  

 

Przychodzi misio do sklepu i mówi: 

-Poproszę słoiczek miodu. 

-Nie ma. 

-No to marchewkę. 

-Też nie ma. 

-A jest kapusta? 

-Też nie ma. 

Zły miś postanowił, że przyjdzie jutro. 

Następnego dnia wchodzi do sklepu i pyta: 

-Jest miód? 

-Przecież mówiłem, że nie ma! -krzyknął złośliwie sprzedawca. 

-No to co jest? -pyta niedźwiedź. 

-Nic nie ma!!! 

-No to dlaczego nie zamkniecie tego sklepu? 

-Ponieważ...nie ma kłódki !!! 

 

 

Nauczyciel na lekcji polskiego pyta się Stasia: 

- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, on się kąpie... 

- Sobota wieczór, panie profesorze. 
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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 
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