
 

 

 

 

Od redakcji 

No i mamy grudzień… Przed nami Boże Narodzenie i czas 

na odpoczynek od szkoły. Czy wiecie ile dni wolnych przed 

Wami? 20 grudnia jest ostatnim dniem kiedy idziemy do 

szkoły, a wracamy dopiero… 7 stycznia! Liczymy na to, że 

jeszcze przed świętami uda nam się z Wami spotkać. Co 

więcej, w ten piątek są Mikołajki!  

Miłego czytania! 
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Sekrety fotografii 

 

Co fotografować? Dzisiaj – WODA 

W poprzednim numerze naszej gazetki wspominaliśmy o zdjęciach w trybie makro, czyli o tym jak 

fotografować bardzo małe rzeczy. Dzisiaj inna ciekawa technika – fotografowanie rzeczy w ruchu. Dzisiaj 

skupimy się na czymś co daje nam życie – woda. Fotografowanie wody jest bardzo trudne ale daje 

świetne efekty jeśli już zdjęcie się uda. Zacznijcie od przygotowania sobie np. szklanki, butelki z wodą, no 

i oczywiście zadbajcie o to, żeby wokół nie leżało nic co mogłoby ucierpieć w bliskim spotkaniu z wodą 

(np. telefony komórkowe, komputery, PSP, itp.).  

Aparat należy ustawić na tryb fotografowania akcji. Najczęściej jest on oznaczony na aparacie 

rysuneczkiem biegnącego ludzika. No i zaczynamy lać wodę… (może być gazowana – efekt będzie jeszcze 

ciekawszy)  Tylko ostrożnie! Dobrze byłoby poprosić kogoś o pomoc. Jedna osoba przelewa wodę 

 z butelki do szklanki a druga fotografuje. Czasami uda się od razu, a czasami trzeba będzie zrobić 100 

zdjęć próbnych i dopiero 101. wyjdzie. Na szczęście żyjemy w epoce aparatów cyfrowych z kartami 

pamięci – możemy próbować do skutku.  

Inne sposoby fotografowania wody 

Zupełnie inaczej podchodzimy do fotografowania wody w naturze. Rzeki, jeziora, wodospady są bardzo 

ciekawym miejscem do robienia zdjęć. Pamiętajcie, że trzeba ustawić aparat na tryb krajobrazów 

(oznaczony górami). Możecie się skupić na złapaniu na zdjęciu odbicia np. drzewa w wodzie, na 

pływających kaczkach lub listkach. Pamiętajcie aby na wycieczki nad wodę zabierać ze sobą osobę 

dorosłą. I postarajcie się nie utopić aparatu  Na zdjęciu poniżej macie świetny przykład jak uchwycić 

odbicie trawy na zdjęciu.  

  

                                                       fot. J.Troć 

 



 

 

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!  

 

 

 

 

 



 

 

 

Kinomaniak na 4+! 

   Kraina Lodu - FROZEN 
Anna wyrusza na wielką wyprawę, by odnaleźć swoją siostrę Elsę, której magiczna moc 

uwięziła królestwo Arendelle w okowach wiecznej zimy. W poszukiwaniach towarzyszy jej 

Kristoff, przed którym górskie szlaki nie kryją żadnych tajemnic i jego lojalny renifer Sven. 

Podczas misji ocalenia królestwa przyjaciele zmierzą się z surową pogodą, napotkają 

niebotyczne góry, tajemnicze trolle i zabawnego bałwana o imieniu Olaf.  Wybieracie się na 

premierę?                                             

 

 

      
                                              

 

 

      

Frozen - Kraina Lodu W Kinach! Premiera 29 listopada! 

Jest to jednocześnie film Familijny jak i przygodowy! 

Warto pójść do kina na premierę tego filmu-bajki! 

 

 



 

 

W minionym tygodniu obchodziliśmy w szkole dzień naszego patrona – Adama Mickiewicza. Z tej okazji 

odbył się apel szkolny. Naszą szkołę odwiedzili tez goście. Wydaje nam się, że każdy z naszych uczniów 

wie kim był Adam Mickiewicz, ale tak dla przypomnienia kilka faktów o nim:  

 Adam Mickiewicz należy do największych twórców literatury polskiej. Mickiewicz urodził się  

24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka. Jego rodzina wywodziła się z drobnej 

szlachty, ojciec pracował w sądzie w Nowogródku. W tamtych okolicach upłynął pierwszy okres 

życia małego Adama, który tam chodził do szkoły prowadzonej przez dominikanów. 

  DOM ADAMA 

 Adam Mickiewicz był synem Mikołaja Mickiewicza herbu Poraj, adwokata sądowego  

w Nowogródku i komornika mińskiego oraz Barbary z Majewskich, córki ekonoma z pobliskiego 

Czombrowa. W 1812 miały miejsce dwa ważne wydarzenia w jego życiu: 16 maja umarł jego 

ojciec, a nieco później przez Nowogródek przeszły wojska Napoleona, maszerujące na Moskwę. 

    RODZICE ADAMA  
 We wrześniu 1855 roku, podczas wojny krymskiej, po śmierci żony i zostawieniu 

nieletnich dzieci wyjechał do Konstantynopola. Zmarł  26 listopada 1855 roku, podczas 

epidemii cholery (prawdopodobnie na tę chorobę). Pochowany został  w tymczasowym 

grobie w Stambule. 

-  podpis  Adama 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Poraj_%28herb_szlachecki%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adwokat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komornik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
http://pl.wikipedia.org/wiki/Moskwa


 

 

PORTRET Adama 

 

Spróbujcie teraz (bez ściągania!) Rozwiązać nasz 

quiz.  

1. Jak miał na imię ojciec Adama? 
a)Tadeusz 

b)Mikołaj 

c)Krzysztof 

d)Julian 

2. W którym roku urodził się 

Adam? 

a)w 1830 

b)w 1790  

c)w 1798 

d)w 1900 

3. Gdzie urodził się Adam 

a)w Rosji 

b)w Paryżu 

c)w Zaosiu 

d)w Wilnie 

4. Kiedy zmarł poeta? 

a)1855 

b)1878 

c)1890 

d)1800 

5. Na co zmarł Mickiewicz? 

a)na cholerę 

b)na gruźlice 

c)śmiercią naturalną  

d)na atak serca 

6. Gdzie pracował po studiach 

Adam? 

a)pisał dziady w Wilnie 

b)pracował na uniwersytecie 

Wileńskim 

c)pracował jako bibliotekarz w 

Wilnie 

d)był nauczycielem w szkole 

kowieńskiej 
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Dlaczego warto tańczyć?? 

 
W szkołach tańca, na kursach i warsztatach można uczyć 

się tańców towarzyskich, ale również kroków do rytmów 

nowoczesnych: hip-hop, modern, jazzu. Tańczyć warto z dwóch 

powodów: poprawia to kondycję. Tańczyć może każdy. Trzeba 

mieć wygodne buty i swobodny strój. Starsi wybierają tańce 

spokojniejsze, młodsi takie, które pasują do ich temperamentu  

i zainteresowań. Regularne uprawianie tańca uczy panować nad 

ciałem, co przekłada się później na panowanie nad emocjami i 

działaniami. Tak więc na co jeszcze czekacie? Włączcie muzykę i 

tańczcie!  

      Jazz:                                     HIP-HOP:       modern: 

 

 

 

 

 

House: 
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25 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Wielu z Was postarało się i 

przyniosło wieeelkie pluszaki. Ale czy wiecie skąd wzięły się pluszowe misie? Podobno wszystko 

zaczęło się w 1902 roku, kiedy to prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt wybrał się 

na polowanie. Jeden z jego kompanów postrzelił małego niedźwiadka, ale Roosvelt kazał 

uwolnić zwierzątko. 25 listopada w 2002 roku w setną rocznicę powstania misia, został 

ustanowiony Światowy Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia do szkoły przynieśliśmy pluszowego 

misia i razem zrobiliśmy sobie z nimi szkolne zdjęcie. 

 

W pokoiku 

przy grzejniku, 

leży misiu 

na stoliku. 

 

Wciąż mu myśli 

krążą w głowie 

kto przytuli 

go dziś sobie. 

 

Miś do Ciebie 

puszcza oczka, 

chce noszony 

być na rączkach. 

 

Przytul misia 

spraw mu radość, 

miś odwdzięczy 

się zabawą. 
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Practice your English! 
Potraficie znaleźć wszystkie 10 ukrytych wyrazów?  
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Practice your English 
A teraz coś dla klas 5 i 6. Pamiętacie o czasownikach w czasie Past Simple?  Niektóre są regularne a inne 

nieregularne.  Spróbujcie z pamięci uzupełnić krzyżówkę, wpisując formę przeszłą podanych 

czasowników.  
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Do stołu podano… 

 

Świąteczne Pierniczki 

• 2 szklanki mąki 

• 2 łyżki miodu 

• 3/4 szklanki cukru 

• 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej 

• 1/2 torebki przyprawy piernikowej                                                                                                                                                                

• 1 łyżka masła 

• 1 średnie jajko (+ dodatkowo 1 jajko do posmarowania)                       

• około 1/3 szklanki lekko ciepłego mleka 

 

Przygotowanie: 

 Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący miód i wymieszać (najlepiej 

nożem). Ciągle siekając, dodawać kolejno cukier, sodę, przyprawy, a gdy masa lekko 

przestygnie - masło i jedno jajko. Poproście o pomoc kogoś dorosłego! 

 Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka zagniatać ręką ciasto aż będzie średnio twarde  

i gęste, przypominające ciasto kruche (zapewne nie wykorzystamy całego mleka, bo 

masa byłaby za rzadka). Dokładnie wyrabiać ręką, aż będzie gładkie, przez około 10 

minut. 

 Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości maksymalnie 1 

cm. Foremkami wykrajać z ciasta pierniczki, złączyć resztki ciasta w kulkę, ponownie 

rozwałkować i wyciąć pierniczki. Smarować rozmąconym jajkiem i układać na blasze 

wyłożonej papierem do pieczenia w odstępach około 2 - 3 cm od siebie (pierniczki 

urosną). 

 Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez 15 minut. Po wyjęciu z piekarnika 

pierniczki będą miękkie. Twarde pierniczki przechowywać w szczelnie zamkniętym 

pojemniku przez 1-4 tygodnie. Nie róbcie tego sami. Piekarnik będzie bardzo gorący! 

 Dekorować przed podaniem, najlepiej jak już będą miękkie. Do dekoracji można użyć 

samego lukru lub lukru wymieszanego z barwnikiem spożywczym. Zamiast barwnika 

spożywczego można użyć soku z granatu lub z buraka. Pierniczki można dekorować 

roztopioną czekoladą i maczać w posypce cukrowej lub w wiórkach kokosowych. 
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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 

 

mailto:redakcjaczworki@tlen.pl

