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Od redakcji 

 

Już za nami długi weekend majowy, ale nie martwcie się moi drodzy. Przed nami 
jeszcze jeden długi weekend – macie wolne od szkoły od 30 maja do 2 czerwca. 
Szóstoklasiści nie mogą się już doczekać wyników z egzaminu, ale niebawem będą wiedzieć 
ile uzyskali punktów. Jeden z uczniów z naszej szkoły, Szymon Trochimiak z klasy 6c,  
uzyskał maksymalną liczbę  punktów nawet nie pisząc egzaminu! Szymon został laureatem 
Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego. Gratulujemy!  

Za nami również Comenius. Projekt ten w naszej szkole był świetną okazją do poznania 
obcej kultury, do poznania wspaniałych ludzi oraz do sprawdzenia swoich umiejętności 
językowych. Wielu uczniów naszej szkoły wspaniale radziło sobie z rozmowami w języku 
angielskim. Goście byli bardzo zadowoleni z tego że próbujecie oraz że chcecie z nimi 
porozmawiać. Poniżej pokażemy Wam kilka zdjęć z ich wizyty u nas. Miłego oglądania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwórka 

z plusem 
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Nasi goście… 
 Musicie przyznać że ostatnie tygodnie były pełne wrażeń… Naszą szkołę odwiedzili 

przedstawiciele Grecji, Niemiec, Włoch oraz Hiszpanii. Nasi goście wzbudzali niemal 
zachwyt chodząc po naszych szkolnych korytarzach. Ilu z Was udało się zdobyć ich 
autografy?  Spotkanie w naszej szkole było podsumowaniem dwuletniego projektu  
pt. „C.A.L.E.N.D.A.R” („Cultural, Artistic, Linguistic, Educational, National, Diversity And 
Richness” czyli “Kulturalne, artystyczne, lingwinistyczne, edukacyjne i narodowe 
dziedzictwo i bogactwo”). Projekt miał na celu poznanie ludzi z innych krajów oraz realizację 
różnych zadań. Trzeba przyznać, że nasza szkoła spisała się wyśmienicie. Goście byli 
zdumieni polską gościnnością, sposobem w jaki ich przyjęliśmy i smakiem naszych 
tradycyjnych potraw. Nikt się nie zrażał widząc ogórki kiszone, smalec albo pierogi. 
Postawili sobie cel: spróbować każdej potrawy.  

Goście zwiedzili Siedlce (po których oprowadzali ich nasi uczniowie, opowiadając w 
języku angielskim o naszym mieście), Lublin, Kozłówkę oraz Warszawę. W Warszawie mieli 
okazję obejrzeć m.in. Stare Miasto, ogrody na dachu Biblioteki Uniwersytetu warszawskiego 
oraz Centrum Kopernika. Pogoda w czasie tej wycieczki dopisała, wszyscy wrócili opaleni  
i strasznie zmęczeni ale za to pełni nowych wspomnień. 

 Dziękujemy wszystkim uczniom zaangażowanym w ciężką pracę nad projektem. 
Mamy nadzieję, że Wam, tak samo jak naszym gościom, podobało się to spotkanie.  
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Nasi uczniowie wspaniale 
zaprezentowali zarówno naszą 
szkołę jak i nasz kraj.  Goście mogli 
podziwiać tańce narodowe, 
piosenki,  przedstawienie oraz różne 
prezentacje na temat regionów 
naszego kraju. 



4 
Maj 2013   
Cena:  1zł 

Dzień dziecka w Polsce 

W Polsce (jak również w innych krajach, jak Rosja, Chiny, Czechy, Słowacja, 
Ukraina, Rumunia, Bułgaria, wschodnie landy Niemiec, Kuba) Dzień Dziecka 
obchodzony jest od roku 1950 w dniu 1  czerwca. Po raz pierwszy zorganizowano 
go w związku z akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim. Od 1952 r. 
stało się świętem stałym. Celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z 
całego świata. Od roku 1994 tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i 
Młodzieży. 

  Są również inne dni Dziecka np. 

Między narodowy Dzień Dzieci- Żołnierzy 12 lutego 

Między narodowy Dzień Dziecka Zaginionego 25 maja 

Dzień Dzieci będących ofiarami agresji 4 czerwca. 

 

 

Z tej okazji życzymy naszym uczniom dużo słońca,  

mnóstwo słodyczy i dużo radości!  

Niech wakacje szybciej nadejdą 

 a Wasze oceny niech się same poprawią  

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Apel_sztokholmski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Dzieci_i_M%C5%82odzie%C5%BCy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Dzieci_i_M%C5%82odzie%C5%BCy
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Smoothie czekoladowo-
truskawkowy 

 

Składniki 

ilość porcji: 2  

• 2 mrożone banany, bez skórki i pokrojone na kawałki 
• 1/2 szklanki mrożonych truskawek 
• 2 łyżki syropu czekoladowego 
• 1 szklanka jogurtu naturalnego 

 

Metoda przygotowania 

Przygotowanie: 2 min  
1.Wrzuć owoce do blendera. 
2.Wszysto zmiksuj 
3. Przelej smoothie do wysokich szklanek. Można schłodzić i udekorować kawałkami 
owoców  
 

Smacznego! 
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Practice your English 
Can you find 15 hidden words? 
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                                                 Śmiechu warte 

 

 

Pani od Biologii pyta Kazia: 
-Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce! 
Na to Kazio: 
-Dwie małpy i trzy słonie. 

Dlaczego Jaś rzuca zegarek przez okno? 

Bo chce zobaczyć jak leci czas. 

 
Dlaczego Jaś wkłada trawę do kontaktu? 
Bo chce mieć kontakt z przyrodą.  

 

Przychodzi baba do lekarza 
 i trzyma kłębek drutu przy uchu. 

- Co pani wyrabia? 
- Słucham metalu 

- Tato, już nigdy więcej nie pójdę z tobą na sanki!  
- Nie gadaj tyle synu tylko ciągnij! 

 

Pani pyta Jasia:  
- Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym?  

- Koń ciągnie wóz.  
- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak aby było zdaniem rozkazującym.  

- Wio! 

 

„Kapłani egipscy wywoływali                                                                                 „ Człowiek przed odkryciem 

podstępem zaćmienie słońca.”                                                                                ognia brał go z błyskawic.” 

http://kawaly.tja.pl/dowcip,tato-juz-nigdy-wiecej-nie.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,tato-juz-nigdy-wiecej-nie.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jasiu-powiesz-jakies.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jasiu-powiesz-jakies.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jasiu-powiesz-jakies.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jasiu-powiesz-jakies.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jasiu-powiesz-jakies.html
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W tym sezonie w polskiej lidze piłki nożnej od początku rundy wiosennej w walce o 
mistrzostwo liczą się tylko dwie drużyny: Lech Poznań i Legia Warszawa. W 27 kolejce, 18 
maja 2013 na stadionie Legii przy ulicy Łazienkowskiej drużyny te rozegrały pomiędzy sobą 
mecz, który teoretycznie zadecydował o tym kto zdobędzie mistrzostwo Polski. 

Mecz rozpoczęła drużyna ze stolicy, ale pierwszy celny strzał w 3 minucie oddał 
Mateusz Możdżeń z drużyny Lecha. W 15 minucie Jakub Kosecki (Legia) oddał strzał, który 
sprawił trochę problemów bramkarzowi poznańskiej drużyny, Krzysztofowi Kotorowskiemu. 
Już 2 minuty po tym strzale stuprocentową okazję dla Legii zmarnował Michał Kucharczyk. 
Z lewego skrzydła piłkę w pole karne dośrodkował Wladimer Dwaliszwili, a napastnik Legii 
nie trafił głową na pustą bramkę. Dziesięć minut później Daniel Łukasik wrzucił piłkę z rzutu 
rożnego, a Artur Jędrzejczyk był o włos od strzelenia bramki. Krzysztof Kotorowski szybko 
wybił piłkę. W sytuacji sam na sam z Dusanem Kuciakiem znalazł się napastnik Lecha, 
Kasper Hamalainen, ale górą w tym starciu był słowacki bramkarz. Przez długi okres gry nic 
się nie działo, dopiero w 41. minucie groźny strzał głową w kierunku bramki Legii oddał 
obrońca Lecha Łukasz Trałka. Pierwsza połowa meczu skończyła się wynikiem 0:0.  

Od początku drugiej połowy meczu Legia atakowała bramkę Lecha, ale to Lech w 58 
minucie mógł strzelić bramkę dającą mu prowadzenie. George Lovrencics znalazł się w 
znakomitej sytuacji, ale bramkarz Legii był w niesamowitej dyspozycji. Popełniał również 
błędy i pokazał to wybijając piłkę na głowę Rafała Murawskiego, którego strzał z linii 
bramkowej wybił Artur Jędrzejczyk. W 75 minucie piłka po strzale napastnika Legii wpadła 
do bramki, ale sędzia tego meczu uznał, że był spalony. W 84 minucie Jakub Kosecki 
przebiegł lewym skrzydłem 20 metrów, wpadł w pole karne. Nie mógł jednak strzelać na 
bramkę, gdyż sfaulował go Mateusz Możdżeń, który dostał za to czerwoną kartkę. Piłkę na 11 
metrze ustawił kapitan Legii Ivica Vrdoljiak, który pewnym strzałem pokonał bramkarza 
Lecha.  

Sędzia do regulaminowych 90 minut doliczył cztery, w których nic się nie wydarzyło i 
mecz skończył się zwycięstwem stołecznej drużyny 1:0.  

Na pochwałę zasługują kibice, którzy przez cały mecz  dopingowali swoją drużynę. 
Najzagorzalsi fani Legii na popularnej „Żylecie” kulturalnie kibicowali swojej drużynie. Nie 
łamali zakazów, co nie zdarza się często. 

        Maciej Litwiński 
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Warto przeczytać 
,,Czerwień Rubinu” – Kerstin Gier 

Główną bohaterką książki jest szesnastoletnia Gwendolyn Shepherd. Gwen ma 
dwójkę rodzeństwa, najlepszą przyjaciółkę w klasie i lekko dziwaczną rodzinkę. 

Z dnia na dzień dowiaduje się, że ma gen podróży w czasie.  Gdy opowiedziała 
o tym swojej mamie ta zawiozła ją do Kwatery Głównej  Strażników w Temple. 

Gwendolyn strasznie się boi przed wykonaniem swojej pierwszej misji ze 
strażnikami, ale nie jest sama. Jest z nią drugi podróżnik – Gideon de Villiers, 
bezczelny, arogancki, ale za to bosko przystojny.  

Podróże w czasie, niebezpieczeństwa czyhające w najmniej spodziewanym 
momencie, miłość, która trwa przez w wszystkie wieki… 

Dostępne są także pozostałe dwie części ,, Błękit Szafiru” i ,,Zieleń 
Szmaragdu”. 

Jesienią w Polsce ukaże się ekranizacja książki. 
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1.Ma gruby brzuszek  
i kolor żółto-zielony. 
Będzie z niej w zimie                                       
kompot wymarzony...                                                                          
 

2.Niedaleko od drzewa pada, 
każdy je z ochotą zjada. 
Okrąglutkie i rumiane, 
na słoneczku dojrzewane. 
 

3.Skórka fioletowa  
a miąższ pod nią złoty. 
Smakuje wybornie  
wszyscy wiecie o tym. 
 

4.Na zagonie złota głowa,  
smaczne pestki w sobie chowa. 
 

5.Ładnie pachną żółtą skórką,  
kwaśny mają smak.  
Zawierają witaminy,  
wiemy, że to są... 
 

6.Wyrosła na grządkach 
czerwona kuleczka, 
choć to smakołyczek, 
to szczypie w języczek.    

                                                                                                                                                 

7.W ziemi się rodzą, 
z jednego - wiele. 
Najsmaczniejsze są jesienią 
pieczone w popiele. 
 

8.Ma gruby brzuszek i ogonek mały. 
Będzie z niego pewnie  
barszczyk doskonały 
 

9.Dobra gotowana, dobra i surowa. 
Choć nie pomarańcza, lecz pomarańczowa. 
Kiedy za zielony pochwycisz warkoczyk 
I pociągniesz mocno – wnet z ziemi 
wyskoczy. 
 

10.Jaka to głowa,  
duża czy mała,  
z zielonych liści  
składa się cała? 
 

11.Latem w ogrodzie  
wyrósł zielony,  
a zimą w słoiku  
leży kiszony. 
 

12.Jakie "raki" w polu rosną? 
 

 

 

 

 
Odpowiedzi: 
1.gruszka 
2.jabłko 
3.śliwka 
4.dynia 
5.cytryny 
6.rzodkiewka 
7.ziemniaki 
8.burak 
9.marchew 
10.kapusta 
11.ogórek 
12.buraki 
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Pokoloruj  
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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 : Wiktoria Kobus, Wiktoria Tabaczek, Anna Grodzka, 
Natalia Szulawa, ,Julia Sikorska, Michalina Uchimiak, Adrianna Mróz, 
Katarzyna Ilczuk, Oliwia Łazowska, Maciej Litwiński,  p. Justyna Troć 
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