Czwórka
z plusem

Witajcie! Zapewne nie możecie się juz doczekać zakończenia
roku

szkolnego.

Jeszcze

kilka

dni,

a

upragnione

wyczekiwane wakacje nadejdą. Czy macie już

i

długo

jakieś plany?

Wiecie, że wakacje to okres, w którym dużo przebywacie na
podwórku lub dużo podróżujecie. To czas fantastycznej zabawy
i

odpoczynku

od

szkoły!

Jednak

trzeba

pamiętać

o bezpieczeństwie, żeby ta zabawa była udana od A do Z, bez
smutnego

zakończenia.

Uważajcie

na

siebie,

odpoczywajcie

i bawcie się dobrze.
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Ciekawostki ze świata przyrody
Czym są przejścia dla zwierząt?

Szosy to dla zwierząt bardzo niebezpieczne miejsca.
Pod kołami samochodów ginie wiele z nich. Jeże,
żaby, zające, a nawet dziki, sarny czy łosie. By
temu zapobiegać, najbardziej ruchliwe drogi ogradza
się siatką i buduje specjalne, umieszczone nad
drogą, przejścia dla zwierząt, aby mogły wędrować
bezpiecznie z jednego lasu do drugiego. Dla małych
zwierząt (na przykład dla żab) buduje się specjalne
tunele pod szosami. Tam, gdzie nie ma takich
przejść (a znane są miejsca, w których całe gromady
żab wędrują do stawu), miłośnicy przyrody ustawiają
specjalne pułapki, a potem wyjmują z nich żaby
i przenoszą je na drugą stronę drogi.
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Poczta króla Zygmunta
Początki Poczty Polskiej to 1558 rok. Wówczas
bowiem, 18 października, król Zygmunt August
nadał pochodzącemu z Italii dworzaninowi
Prosperowi Prowanie przywilej zorganizowania
i kierowania pocztą na trasie Kraków – Wenecja. Ustanowiono też urząd
pocztowy i określono opłaty za przewożone listy.
Początkowo poczta należała do króla, dopiero w 1647 roku stała się instytucją
publiczną, finansowaną ze skarbu państwa.
Dawną pocztę tworzyły tzw. stacje pocztowe, w których podróżni lub gońcy
mogli odpocząć czy przenocować. Czasem bowiem podróżowano z przesyłkami
wiele dni. W latach 1764 - 1795 personel pocztowy umundurowano
i wyposażono w znaki pocztowe i trąbki. Również w tych latach pojawiają się
tzw. poczty wózkowe i wozowe przewożące osoby i towary.
W roku 1795 - po trzecim rozbiorze Polski - Pocztę Polską przejmują poczty
zaborców - Austrii, Prus i Rosji. Poczta Polska wznawiała działalność w latach
1807 - 1815 (w czasie Księstwa Warszawskiego). Poczta działa w utworzonym
w 1815 r. Królestwie Polskim. W 1860 r. ukazuje się pierwszy polski znaczek
pocztowy z herbem Królestwa Polskiego. Po Powstaniu Styczniowym w 1863
roku Poczta Polska została włączona w rosyjski system łączności.
Poczta Polska pod nazwą "Poczta Polska, Telegraf i Telefon" działa po I wojnie
w wolnej Polsce. W tym też czasie, dzięki rozwojowi techniki, polepsza się
jakość usług pocztowych – telegrafu, telefonu.
W 1935 roku pracownicy zostają umundurowani i biorą udział w szkoleniach
wojskowych. Sami siebie określają mianem "żołnierzy pokoju".
1 września 1939 roku po ataku Niemiec na Polskę – w Gdańsku, który był
dotychczas Wolnym Miastem Gdańsk, i w którym działały dwie poczty – polska
i niemiecka – bronią się w budynku Poczty Polskiej jej pracownicy – Polacy.
II wojna światowa przerywa działalność poczty, zarząd nad nią przejmuje
okupant. W czasie Powstania Warszawskiego, które wybucha 1 sierpnia 1944
roku, działają: Poczta Harcerska i Poczta Polowa Armii Krajowej.
Poczta Polska, jaką znamy, wznawia działalność po wyzwoleniu w 1945 roku.
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Świat na papierku
Jeżeli jeszcze nie macie hobby, nie zbieracie niczego - ZNACZKI POCZTOWE
są idealne do nauki kolekcjonowania. Można kolekcjonować znaczki o jednej
tematyce - np. o zwierzętach, czy samolotach.
Każde państwo ma swoje znaczki, wiele z nich ma niepowtarzalną historię.
Niektóre mogą nie być wartościowe, ale za to bardzo piękne.
Ojcem znaczka pocztowego jest urzędnik brytyjskiej poczty ROWLAND HILL.
6 maja 1840 roku poczta brytyjska wprowadziła do obiegu znaczek o nominale
jednego pensa przedstawiający królową Wiktorię. Profil twarzy królowej na
znaczkach nie zmieniał się przez 60 lat. Wprowadzenie znaczka pocztowego
zmieniło dotychczasowe zasady płacenia za przesyłki. Do tej pory bowiem za
przesyłkę płacił odbiorca - bardzo rzadko nadawca. Od teraz jednak to kupujący
znaczek uiszczał od razu opłatę.
Już do produkcji pierwszego znaczka użyto papieru ze znakiem wodnym, co
miało zabezpieczyć go przed fałszowaniem. Na rysunku znaczka umieszczono
trudne do skopiowania ornamenty, a w dolnych rogach znaczka - litery. Zestaw
liter był niepowtarzalny w całym arkuszu drukarskim, zawierającym 240 sztuk
znaczków.
Na ziemiach polskich pierwsze znaczki pocztowe pojawiły się w 1850 r. Były to
znaczki państw zaborczych - Austrii i Prus. Pierwszy polski znaczek pocztowy
wprowadzono do obiegu 1 stycznia 1860 r. Zastąpił on będące w obiegu od 13
stycznia 1858 r. znaczki rosyjskie. Posiadał herb Królestwa Polskiego tj.
dwugłowego orła rosyjskiego z białą tarczą na piersiach, na której miał być
wytłaczany orzeł polski. Znaczek wycofano z obiegu w kwietniu 1865 roku.
Używany był tylko na terenie Królestwa Polskiego.
Z pojawieniem się pierwszego znaczka pocztowego powstała nowa dziedzina
kolekcjonerstwa. Nazwę na określenie tego nowego typu zbieractwa – philatelia
– stworzył francuski kolekcjoner Herpin w 1864 roku. Z dwóch wyrazów
greckich philein i ateleia powstał jeden, który oznacza zamiłowanie do
znaczków pocztowych. W obiegu – czyli uznane za ważne – mogą być tylko
znaczki wprowadzone oficjalnie – to znaczy przez ogłoszenie w dziennikach
urzędowych odpowiedniego zarządzenia władzy uprawnionej do wydania
znaczków.
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Dla moli
książkowych
,,Dziennik
Cwaniaczka‘’
autorstwa Jeffa Kinneya to
cykl książek opowiadających
o
przygodach
chłopca
o imieniu Greg Heffley. Ma
on starszego brata Rodrica
i
młodszego
brata
Mannyego. Jego rodzeństwo sprawia, że chłopiec nigdy
się nie nudzi. Najlepszym przyjacielem głównego
bohatera jest Rowley. Książka jest bardzo zabawna
i została zapisana w postaci dziennika.
Miłego czytania: )
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Przyroda wokół nas
Jak powstaje jabłko?
I.

Zapylenie przez pszczołę

II.

Zapłodnienie przez ziarno pyłku

III.

Dojrzewanie nasienia

IV.

Powstanie owocu

V.

Zerwanie go

VI.

Owoc

Zjedzenie

to charakterystyczny organ

dla

roślin okrytozalążkowych,

osłaniający nasiona i ułatwiający ich rozsiewanie się. Owoc składa się
z owocni i nasion. Nasiona powstają z zalążków, a owocnie z zalążni
słupka. Owoc rzekomy (szupinkowy) to owoc, w którego wykształceniu,
oprócz zalążni, uczestniczą inne składniki kwiatu, tworzące tzw.
szupinkę. Jabłko – jego soczysta część powstaje z dna kwiatowego,
a owocolistki tworzą łuski otaczające nasiona.
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Gimnastyka umysłu ;)
1.Ułóż zdania z rozsypanki. Zapisz je
w odpowiedniej formie.
pływać/basenie/w/morzu/lub/Będę/wakacje/w/.
………………………………………………………………………………………………......

2.Rozwiąż krzyżówkę.
1.czego nie brakuje nam w lato?
2.lektura to inaczej…
3.nakrycie głowy to na przykład?
4.plecak lub…
5.…wolny
6.autor książki ,,w 80 dni dookoła świata’’, to…(podaj tylko imię)
7.trwają 2 miesiące.
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Can you find all hidden words?
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T-shirt design.
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Do stołu podano…

Jogurtowy koktajl limonkowy
Składniki:





5 limonek
1 szklanka jogurtu naturalnego
2 łyżki miodu
4 kostki lodu

Sposób przygotowania:
 Limonki obrać, usunąć pestki,
miąższ pokroić w kawałki.
 Umieścić go w blenderze, dodać
jogurt naturalny, miód i kostki
lodu, miksować do połączenia składników.
 Napój przelać do szklanek i udekorować plasterkami
limonki.
Najlepiej podawać od razu po przyrządzeniu.
SMACZNEGO 
Nie zapomnijcie poprosić o pomoc dorosłych.
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W zdrowym ciele zdrowy duch
Dlaczego warto jeść
arbuza?
Świetnie nawadnia
Najbardziej alkalizujący owoc
Redukuje nadciśnienie
Podnosi odporność
Korzystnie wpływa na
układ trawienny
Oczyszcza nerki
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W zdrowym ciele zdrowy duch !
Ciekawostki o grejpfrucie

Ta krzyżówka owocu pomelo i słodkiej pomarańczy ma ogromny
leczniczy potencjał. Grejpfrut (Citrus paradisi) w pełni zasłużył na miano
rajskiego owocu. Choć jego miąższ w 90 proc. składa się z wody, zawiera
moc dobroczynnych dla zdrowia związków - witaminę C, E, PP i B, kwas
foliowy, flawonoidy, pektyny, wapń, fosfor, żelazo, cynk, fluor, magnez,
mangan, potas. Specyficzny, gorzkawy smak nadaje mu naringina działający

przeciwzapalnie,

przeciwnowotworowo

i

antyseptycznie

flawonoid obecny tak w miąższu, jak i w albedo - białej błonce owocu.

Ma korzystny wpływ na poziom cholesterolu
Składniki w nim zawarte czynią go silnym antyoksydantem
Pozytywnie wpływa na przemianę materii
Podnosi odporność organizmu
Pobudza tworzenie czerwonych krwinek
Działa oczyszczająco na serce i układ krążenia
Wpływa korzystnie na prace jelit i trawienie
Reguluje ciśnienie
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magazine

SPOT

Witam, już niedługo WAKACJE! Cieszycie się?
Odp. ………………… .
Napiszcie co będziecie robić w wakacje na e-mail aleks.k.official@gmail.com

Ja wyjeżdżam do Włoch, na wyspę Kubę, nad Morze Bałtyckie
i na Mazury.

Jak podobało się wam przedstawienie CINDERELLA wykonane przez klasy 5b,
6b, 6c i 6d? odp. ……………………………………………… .
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LEARN TO DRAW ANIMALS
Try to draw a Good luck!
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KALENDARIUM
LIPIEC 2017
07.01 Dzień Psa
07.03 Dzień Ostrej Papryczki Chilli

07.06 Dzień Pocałunku
07.08 Święto Żaby
07.09 Dzień Chodzenia Do Pracy Inną Drogą
07.15 Dzień Bez Telefonu Komórkowego
07.16 Dzień Księgowego
07.19 Dzień Czerwonego Kapturka
07.20 Dzień Okularników
07.23 Dzień Włóczykija
07.25 Dzień Bezpiecznego Kierowcy
07.29 Dzień Samotnych
07.30 Dzień Sernika
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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, Aleks Kaliniak, Gabriela Kowalczyk, Wiktoria Kruk,
Amelia Paczuska, Małgorzata Roman, Marta Świrska, Jan Teodorski, Maciej
Wyrębiak, p. Izabela Piwowarczyk
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