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Od redakcji  

Idą Święta dużymi krokami. Pada już śnieg, rano na 

samochodach możemy zobaczyć szron. Szykujemy się do 

ubierania choinki i stroimy już domy. Wieszamy skarpetę 

świąteczną na kominkach. Ubieramy się już cieplej, 

gotujemy potrawy świąteczne. Dzieci nie wychodzą już tak 

często na dwór bo jest zimniej. Czekamy  

z niecierpliwością na świętego Mikołaja. Śpiewamy już 

kolędy. Mikołaj szykuje już prezenty. Chyba wszystkich 

wkoło ogarnął już świąteczny nastrój. Naszą redakcję też 

dopadły już świąteczne elfy, pozakładały nam czapki 

mikołajowe na głowy i wysłały na sprzedaż numeru 

specjalnego – Bożonarodzeniowego!   Opanowały cały 

ten numer. Ile elfów schowało się w gazetce? Hmm… 

 

 

Czwórka 

z plusem 
 

 

W numerze: 

 Od redakcji 

 Sekrety 

fotografii 

 KONKURS! 

 Czy wiesz, 

że…? 

 Dziwne 

zwyczaje 

świąteczne 

 Jak zrobić 

pachnącą 

dekorację? 

 Łamigłówki 

 Kinomaniak 

 Do stołu 

podano 

 Śmiechu 

warte 

 Kalendarium 

 Kolorowanki 
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Świat jest dzisiaj biały i puchaty 

jak zabawka z pudełka wyjęta,                                                                                                                                              

taka śliczna zabawka ze sreberka                                                                                                                                       

i waty przez 

nikogo jeszcze nie dotknięta. 

Słońce tyle ma ostrych igiełek, 

że wygląda jak złota, świecąca 

choinka. Dobry Pan Bóg na słońcu 

srebrny świat zawiesza na 

podarek dla swojego Synka. 
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Co fotografować w czasie Świąt Bożego Narodzenia i zimy?  

Wszystkim wydaje się, że w czasie zimy jest nudno jeśli chodzi o fotografię. Zima faktycznie nie sprzyja 

fotografom ze względu na mróz, wiatr i wszechogarniającą biel. Ale czy należy się poddawać? 

Rozejrzyjcie się! Piękne płatki śniegu, szron na drzewach no i oczywiście piękne dekoracje świąteczne! W 

naszym mieście co roku drzewa są dekorowane pięknymi światełkami i bombkami. Spróbujcie utrwalić 

którąś dekorację na zdjęciu. Postarajcie się aby spełniała warunki naszego konkursu „Małe jest piękne”  

i zgłoście wydrukowane lub wywołane zdjęcie do konkursu.  

Wskazówki 

Fotografując świąteczne dekoracje wieczorem, w czasie gdy pięknie 

mienią się kolorami, jest nie lada wyzwaniem. Zdjęcia wychodzą 

często rozmazane i nieostre. Jest to spowodowane budową aparatu 

i tym, że wieczorem jest za mało światła aby zdjęcie wyszło dobrze. 

W takich warunkach niezbędną rzeczą w pracy fotografa jest statyw. 

Statyw to taka specjalna podpórka pod aparat, która stojąc na trzech 

nogach sprawia, że aparat nie drga i się nie rusza w czasie robienia 

zdjęcia. Wieczorne zdjęcia robione ze statywu są znacznie lepsze. 

Ale pamiętajcie! Statyw możemy zastąpić czymś innym. Możemy 

oprzeć aparat o stół, krzesło lub jeśli jesteśmy na zewnątrz możemy użyć ławki lub czegokolwiek co się 

nie rusza.   
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UWAGA!  

Nasza redakcja wspólnie z Samorządem 

Uczniowskim organizuje KONKURS 

FOTOGRAFICZNY dla klas IV-VI. 

- Temat konkursu: „Małe jest piękne” 

- Konkurs trwa  do  10 stycznia 2014 

- Zdjęcia zrobione samodzielnie i wydrukowane na kolorowej drukarce lub    

wywołane w zakładzie fotograficznym (w formacie A4!) należy dostarczyć do  

p. Justyny  Troć do dnia 10.01.14r. 

- Każde zdjęcie powinno być na odwrocie podpisane. 

- Na autorów  trzech najlepszych zdjęć  czekają nagrody  

 

 

Pospieszcie się… Macie czas do 10 stycznia. Można zrobić jakieś ciekawe zdjęcie np. w czasie Świąt 

Bożego Narodzenia.  Na prace czekamy do 10 stycznia. Aparaty w dłoń!  
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Czy wiesz, że…?  
 

W Anglii nie obchodzi się Wigilii. Świąteczny posiłek spożywają w pierwszy dzień Bożego 

Narodzenia. Tradycyjnym daniem jest pieczony indyk nadziewany jadalnymi kasztanami oraz 

świąteczny pudding . Drugi dzień świąt jest zwany dniem pudełka , gdyż wtedy otwiera się 

otrzymane prezenty. 

W Austrii znany  zwyczaj jest przygotowaniem  szopki, czyli figurek Świętej Rodziny i małego 

Jezusa. Jedna z najpiękniejszych kolęd świata „Cicha noc, święta noc” powstała właśnie tam  

w małej wiosce koło Salzburga w grudniu 1988 roku 

Wieczór wigilijny Grecy spędzają poza domem, spotykając się z przyjaciółmi w klubach oraz 

restauracjach. Domowa wieczerza wigilijna spożywana jest o bardzo późnej porze. Boże Narodzenie trwa 

aż 12 dni. W tym czasie Grecy obdarowują się nawzajem nieprawdopodobną ilością prezentów:  

w wieczór wigilijny i w noc sylwestrową. 

I Indiach, według zwyczaju, zawsze na święta kupują sobie nowe ubrania. Tradycyjnie około 10 dni przed 

Bożym Narodzeniem zaczynają się wielkie przygotowania świąteczne. Są dekorowane ulice, domy oraz 

kościoły, malują różne wzory na podłogach i przed domami. Podczas świąt organizowany jest konkurs na 

szopkę, ustawianą zazwyczaj w widocznym miejscu przed domem. 

W Wigilię Bożego Narodzenia, Czesi odwiedzają cmentarze. Tego dnia groby najbliższych ozdabia się 

wieńcami, kwiatami, gwiazdami betlejemskimi oraz koszyczkami ze specjalnymi bożonarodzeniowymi 

ciasteczkami. W wielu czeskich domach podczas Bożego Narodzenia słucha się kolęd. 

W Holandii nie ma ani wieczerzy wigilijnej, ani postu, ani prezentów pod choinką. Święta obchodzone są 

25 i 26 grudnia. Holendrzy pielęgnują tradycję pasterki, uroczystej mszy wigilijnej. Nie ma tu jednak 

specjalnych potraw świątecznych czy wypieków. Można jednak zauważyć przed domami choinki 

ozdobione sznurami lampek i świątecznie udekorowane okna. 

Na Litwie Wigilia Bożego Narodzenia jest podobnie obchodzona jak w Polsce obowiązuje tam jak  

w naszym kraju łamanie się opłatkiem, co nie znane jest w innych regionach Europy. Zjada się też 12 

potraw, które symbolizują 12 miesięcy 
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Najdziwniejsze zwyczaje świąteczne ze 

świata… 

Wysłaliśmy naszych reporterów na ważną misję. Ich zadaniem było wytropić 

najdziwniejsze zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem. Podróżowali, szukali, 

tropili… i wytropili. Oto 16 najdziwniejszych 

świątecznych dziwactw: 

#1. W szwedzkim mieście Gävle mieszkańcy budują gigantyczną 

kozę ze słomy, która prawie zawsze zostaje później spalona 

#2. Farmerzy meksykańskiego Oaxaca urządzają festiwal, którego 

głównym tłem są wykonane 

z rzodkiewki rzeźby 

 

 

 

 

#3. Dzieci w Austrii, które były niegrzeczne, są straszone 

Krampusem - świątecznym demonem 

#4. Dzieci we Francji zostawiają swoje buty obok kominka, aby Pere Noel (Święty Mikołaj) wypełnił 

je małymi zabawkami i cukierkami 

#5. Norwegowie chowają pod choinką swoje miotły 

#6. Na Ukrainie pod choinką chowa się pajęczyny - ktokolwiek je znajdzie, będzie miał szczęście 

przez cały rok 

#7. W Bawarii mieszkańcy przebierają się za słomiane demony 

#8. W Portugalii podczas Wigilii zostawia się wolne miejsce przy stole. Z tą różnicą, że nie dla 

gościa, a dla zmarłego 

#13. Kolędnicy na Łotwie przebierają się za zwierzęta 

#14. W Holandii prezenty przynosi Sinterklaas i jego pomocnik Czarny Piotr  

#15. W Japonii podczas świąt prawdziwe oblężenie przeżywają restauracje KFC 

#16. We Włoszech prezenty rozdaje wiedźma La Befana 
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Pachnąca Dekoracja 

Przygotuj: 

1.Mandarynkę lub pomarańczę,albo jakis inny owoc. 

2Weź garstkę goździków 

3Powpinaj je w owoc, ułóż dowolny wzór 

np. taki 

 
4Ciesz się pięknym zapachem i pięknym wyglądem 

Życzymy Wesołych Świąt!!!! 
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ŁAMIGŁÓWKI ŚWIĄTECZNE 
POZIOMO: 

  4. liczba, którą mnożymy, 

  5. często popełniasz go rozwiązując zadania, 

  6. rodzaj liczydła używanego w starożytności, 

  7. romb, który ma przekątne równej długości 

  9. część łamanej, 

10. może być dodatni lub ujemny, 

12. wypisujesz je rozwiązując zadanie z treścią, 

13. pewnik; twierdzenie, które w danej teorii naukowej  
przyjmujemy bez dowodu, 

14. dokładny opis rozwiązywania zadania, problemu, 

15. jednostka pojemności, 

16. 24 godziny, 

18. okręgi, które mają wspólny środek, 

21. prosta, która ma dokładnie jeden punkt wspólny z okręgiem, 

22. ma dwa końce, 

23. dział geometrii zajmujący się badaniem własności 

 figur płaskich, 

25. umowny znak służący do zapisywania liczb, 

26. występuje w rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym  

ułamka zwykłego, 

27. zbiór, do którego nie należy żaden element. 

PIONOWO: 

  1. jedno z przekształceń geometrycznych, 

  2. określasz go zaokrąglając liczbę, 

  3. jednostka długości (morska lub lądowa), 

  7. 60 sztuk, 

  8. brutto - netto, 

11. 3 miesiące, 

12. jeden z czworokątów, 

17. jeden z najwybitniejszych matematyków starożytności, 

19. może być procentowa lub jednostka długości, 

20. wypłata po odciągnięciu potrąceń, 

23. najsłynniejsza liczba niewymierna, 

24. jednostka pola. 
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Kinomaniak 

 

,,Kevin sam w domu” to bardzo popularny film 

Świąteczny.Jest zabawny i doskonały na rodzinne 

wieczory.Powstał w 1990 roku a jego reżyserem jest 

Chris Columbus. 

Główną rolę w filmie gra 8-letni chłopiec, Kevin, który 

jest bardzo odważny i nie boi się włamywaczy. Kevin 

musi sam poradzić sobie w domu , ponieważ jego 

rodzina zapomniała o nim i wyjechała do Francji na 

święta. Ale kto z nas nie zna Kevina? Czy oglądaliście 

już w tym roku jego przygody? 

 

OBSADA : 

Macaulay Culkin - Kevin 

Catherine O'Hara- Matka Kevina 

John Heard- Ojciec bohatera 

Devin Ratray, Michael C. Maronna-bracia Kevina 

Hillary Wolf, Angela Goethals-siostry chłopca  

Joe Pesci, Daniel Stern-włamywacze 

 

https://www.google.pl/search?client=firefox-a&hs=RpX&rls=org.mozilla:pl:official&q=macaulay+culkin&spell=1&sa=X&ei=ORiwUtzlJob9ygOaz4KwAQ&ved=0CCcQvwUoAA&biw=1440&bih=797
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Do stołu podano… 

 

BARSZCZ WIGILIJNY 

Jedna z najbardziej tradycyjnych polskich zup, smakuje dosłownie 

każdemu. Dodatki można mnożyć i to powoduje, że barszcz nigdy nam się 

nie znudzi. Samodzielnie trudno go przygotować, ale myślę, że sprawdzicie 

się jako pomoc w kuchni waszej  mamy i babci   

Składniki: 

 1 kg buraków 

 4-5 suszonych grzybów 

 pęczek włoszczyzny 

 sok z cytryny 

 1 łyżka Vegety przyprawy uniwersalnej 

 pieprz czarny 

Przygotowanie: 

1. Grzyby namoczyć, ugotować, a następnie wyjąć z wywaru. 

2.  W tym samym wywarze ugotować włoszczyznę. Wszystko ostudzić. 

3.  W innym garnku ugotować pokrojone buraki. Dodać sól i sok z cytryny, 

odcedzić.  

4.  Połączyć wywary i przyprawić Vegetą i pieprzem. 
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Śmiechu Warte!!! 
 

W noc wigilijną pies rozmawia z kotem.

- Co dostałeś pod choinkę? - pyta pies. 

- Dwie tłuściutkie myszy. A ty co dostałeś? - kot zwraca się do psa. 

- Ciebie!!! 

Jasio pisze list do świętego Mikołaja: 

- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii świątecznych". 

 

 

- Kupiłeś już coś pod choinkę ? 

- Tak, stojak. 

 

Dziewczynka już dłuższy czas stoi na przystanku autobusowym. Przechodzi obok 

chłopak i jej mówi:  

- Ślicznotko, ten autobus kursuje tylko w święta.  

- No, to mam wielkie szczęście, bo dzisiaj są moje imieniny... 

 

 

 

 

 

 

 

http://kawaly.tja.pl/dowcip,blondynka-juz-dluzszy-czas-stoi-na.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,blondynka-juz-dluzszy-czas-stoi-na.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,blondynka-juz-dluzszy-czas-stoi-na.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,blondynka-juz-dluzszy-czas-stoi-na.html


 

12 

KALENDARIUM  

1 Stycznia 

Nowy Rok  ,Święto Najświętszej Marii Panny Rodzicielki, Światowy 

Dzień Pokoju 

6 Stycznia 

Trzech Króli ,Początek Karnawału ,Dzień Filatelisty 

8 Stycznia 

Dzień Sprzątania Biurka !!! 

15 Stycznia 

Dzień Wikipedii 

17 Stycznia 

Dzień Dialogu Z Judaizmem 

21 Stycznia 

Dzień Babci 

22 Stycznia 

Dzień Dziadka 

26 Stycznia 

Światowy Dzień Celnictwa 
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Pokoloruj   

 

 

 

 



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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,  

Julia Słowińska, Julia Rejewska, Patrycja Langowska, Natalia Zdunek,  

Angelika Jarzec,  p. Justyna Troć 
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