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Witajcie. 

Jesienna pogoda rozgościła się u nas na dobre. Przymrozki, kolorowe liście i zimno 

szczypiące w policzki, przypominają nam o tym każdego dnia. W tym numerze 

postanowiliśmy skupić się na legendarnych potworach i stworach, które  

w minioną, halloweenową, noc podobno powychodziły ze swoich kryjówek. 

Największe ich skupiska znajdują się podobno w Wielkiej Brytanii w Zakazanym 

Lesie na terenie błoni Hogwartu. Jako nieustraszeni reporterzy, dzielni i niebojący 

się niczego poszukiwacze przygód zapraszamy was do wspólnej podróży, przez 

upiorne zakątki wyobraźni. Podczas wyprawy obowiązują jednak pewne zasady. 

Pierwszą i najważniejszą z nich jest uśmiech – bez niego nie warto podejmować 

wyzwania. Druga, to słowność – raz wypowiedzianego słowa, nie wolno złamać. 

Trzecia i ostatnia to współpraca i uprzejmość – bez tego daleko nie zajdziemy.  

Zatem do działa załogo. Czapki na głowę, rękawiczki na dłonie, paczka ciastek  

i termos z herbatą do plecaka, i możemy stawić czoła wyzwaniu. 

Ahoj przygodo!  
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Święto Zmarłych – 1 listopada 

Czy wiesz, że… 

 Święto Zmarłych jest obchodzone 1 listopada,  

 Jest to święto wszystkich znanych i nieznanych świętych, 

 Dawniej Święto Zmarłych było obchodzone 13 maja, 

 Papież Grzegorz III przeniósł to święto na dzień 1 listopada, 

 Zrobił to w 731 roku, 

 2 listopada obchodzimy Dzień Zaduszny 

 W Meksyku to święto nazywa się Día de los Muertos i ma formę wesołej zabawy 

 W USA i Wielkiej Brytanii zamiast tego święta obchodzi się Halloween (31 

października) 
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Sonda w SP4 

Tym razem nasi tajni agenci i szpiedzy przeprowadzili ankietę wśród 

naszych uczniów. Oto jak według Was będzie wyglądał świat za 100 

lat  

Świat za 100 lat będzie wyglądał tak, że będą latające samochody i przenikalne 

iphony. – Maciek 

Myślę, że za 100 lat samochody będą latać, a domy będą wirować. Otwarty 

zostanie dom, w którym będzie 10 basenów i 6 zjeżdżalni. – Anonim 

Moim zdaniem za 100 lat cały świat opanuje technologia. Zostanie 

zanieczyszczony. Ludzie będą jeździć na fotelach elektronicznych lewitując. 

Ziemia będzie bardzo zaniedbana. – Klaudia 

Ja myślę, że za 100 lat będziemy zasiedlać inne planety. – Maciek 

Za 100 lat będą dotykowe komputery, a samochody będą latać. – Natalia 

Za 100 lat wszystkich będą zastępować roboty. – Anonim 

Za 100 lat na naszym świecie będą latały samochody, a telefony będą znikać. 

 – Igor 

Samochody będą latały. Będą to sportowe samochody, błyszczące. - Anonim 

 

Święto Niepodległości 
 

Święto Niepodległości to święto narodowe obchodzone 11 listopada, by upamiętnić 

odzyskanie niepodległości przez Polskę. Udało się to po 123 latach rozbiorów. Święto to jest 

dniem wolnym od pracy.11 listopada to dla nas jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. 

Tego dnia Słynny przywódca i działacz niepodległościowy Józef Piłsudski został Naczelnym 

Dowódcą Wojsk Polskich, a przebywające w Polsce oddziały obcych żołnierzy zaczęły się 

wycofywać. Znów mogliśmy zacząć się cieszyć ,że możemy już wrócić do domów.  
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Ciekawostki ze świata 

 

Czkawka 

Chyba każdy kiedyś ją miał. Ale czy wiecie czym ona jest spowodowana? Wg naukowców 

czkawka pojawia się gdy zbyt szybko jemy lub pijemy, lub gdy jest nam zimno. Czkawka 

pojawia się wtedy gdy mięsień zwany przeponą zaczyna się kurczyć. Wydajemy przy tym 

dziwne odgłosy. Czkawka trwa zazwyczaj kilka minut, choć zdarzają się przypadki 

kilkudniowej czkawki. Zwierzęta też miewają czkawkę  

Linie papilarne 

Jeśli przyjrzysz się swoim palcom, zobaczysz na nich siateczkę różnych linii. Te linie to 

właśnie linie papilarne. Pojawiają się one u ludzi jeszcze przed urodzeniem. Linie te są 

niepowtarzalne, to znaczy, że każdy człowiek ma inny wzór na palcach. Nawet bliźniaki mają 

różne linie papilarne.  

Tęczówka 

To nie jest nazwa nowego gatunku papugi, ani jakiejś nieznanej rośliny. Tęczówka to część 

naszego oka. Kiedy mówimy o kimś, że ma niebieskie oczy to właśnie mówimy o kolorze 

jego tęczówki. Najczęściej występuje tęczówka w kolorze brązowym   

Sen 

Kiedy wracamy do domu po ciężkim dniu w szkole z miłą chęcią kładziemy się spać. Sen to 

czas kiedy nasza świadomość się wyłącza, a organizm ma czas na wypoczynek. Gdy jesteśmy 

wyspani dużo szybciej się uczymy, jesteśmy bardziej kreatywni i mamy więcej energii. 
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Dla moli książkowych 

 

 

Dzieci z Bullerbyn 

Mam nieodparte wrażenie, że książka napisana przez Astrid 
Lindgren jest ostatnio trochę zapomniana. Lisa, jedna z bohaterek książki, 

opowiada nam przygody swoje i innych dzieci z Bullerbyn. Cała osada składa 

się z trzech zagród: Zagroda Środkowa, Zagroda Północna i Zagroda 

Południowa.  

W książce możemy przeczytać o tym jak wygląda życie naszych bohaterów, 

jakie mają obowiązki domowe, jak uczą się w szkole i jak pomagają, ale też  

o tym jak psocą i robią psikusy. Książka ta ma nie tylko ciekawych bohaterów 

ale i miejsca różnych wydarzeń są ciekawe, np. Jezioro Ciche, Ręka Trupa, 

Złamany Ryjek i Wciągibrzuch. Zachęcamy do wizyty w szkolnej bibliotece!  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Astrid_Lindgren
http://pl.wikipedia.org/wiki/Astrid_Lindgren
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Śmiechu warte! 
Oto dawka wiedzy tajemnej, którą odkryli nieliczni! Dziś zdradzamy 

Wam tajemnice, które skrywają zeszyty szkolne… 

 Gospodyni doiła krowę i ryczała wniebogłosy. 

 Dzieci nie miały od dawna w ustach bochenka chleba. 

 Jeżeli człowieka porazi prąd elektryczny, należy go wyciągnąć z kontaktu i 
zakopać w ziemi. 

 Ludzie pierwotni mieli narządy z kamienia. 

 Aby ustrzec tasiemca przed chorobami, należy często myć ręce. 

 Poeta urodził się częściowo w Zaosiu, a częściowo w Nowogródku. 

 Mickiewicz spotykał wielu ludzi, od których zawsze coś wynosił. 

 Słowacki był wątły, bo odziedziczył płuca po ojcu. 

 Wiersze, które pisała Konopnicka, przedstawiały obraz nędzy i rozpaczy. 

 Ślimak rozmawiał z ziemią ludzkim głosem. 

 Chopin już od dawna nie żyje, ale jego muzyka nadal prześladuje wielkich 
pianistów. 

 Serce ryby znajduje się w jej prawym górnym rogu. 

 Dziewięćsił i szarlotka są objęte ścisłą ochroną. 

 Człowiek ma wzrok skierowany do przodu, a nie umieszczony po bokach 
jak żaba. 

 Człowiek zjadłszy mięso z wągrem, przekształca sie w tasiemca. 

 Kości człowieka są połączone łokciami do kolan. 

 Kijanka różni się od żaby tym, że nie jest do niej podobna. 

 Jeż i jaskółka to zwierzęta, które pomagają rolnikowi w zjadaniu robaków. 
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 By chronić drzewa od pożarów spowodowanych słońcem, należy sadzić je 
w cieniu. 

 Było ich tysiące, a nawet setki. 

 

Pamiętajcie: tej wiedzy lepiej chyba dalej nie przekazywać ;)  

Sport górą! 
Eliminacje  do mistrzostw  Europy. 

Oto tabela  meczy rozegranych przez   Polaków  do tej pory. 

mecz wynik 
 Polska- 
Niemcy 

2-0 

Polska- 
Szkocja 

2-2 

   

Wygrana z Niemcami, aktualnymi mistrzami świata  bardzo podniosła  nas na  

duchu, tylko szkoda  że nie wygraliśmy ze Szkocją. 
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Oto  jak Mila strzelił  Niemcom gola. 

 

 

 

 

 

Halloween 
 

Halloween jest to zwyczaj odnoszący się do Święta Zmarłych. W wielu krajach obchodzi się go w 

wieczór 31.10, czyli przed dniem Wszystkich Świętych.  

Symbolem tego święta jest podświetlona i wycięta dynia, ale również czarownice , szkielety, duchy 

oraz demony. 

Dzieci przebierają się i chodzą po domach i mówią „cukierek albo psikus”, a dorośli  dają im słodycze 

bo gdy nie dadzą słodkości to robią im psikusy. A nikt  nie jest na nikogo zły. Młodzież często chodzi 

na zabawę halloweenową , lecz też muszą się przebrać. 

Święto halloween jest obchodzone najhuczniej w: 

 Stanach Zjednoczonych 
  Kanadzie 
  Irlandii  
  Wielkiej Brytanii. 
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Osoby przebrane za różne stwory----------- 

 

 

 

                                                                              < -------------------------------  Symbol halloween 
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Czy jesteśmy sami w kosmosie?  

 

To pytanie nurtuje ludzi na całym świecie. Istnieje wiele teorii na temat 

istnienia kosmitów. 

Na polu w Orchowie było widać tajemnicze kręgi w zbożu. Niektórzy 

mieszkańcy twierdzą że to sprawa 

Obcych. Ale niektórzy się z tym nie zgadzają. A Ty co o tym myślisz? Wypełnij 

nasz quiz.  

Czy twoim zdaniem istnieją obcy? 

TAK                                                         NIE 

Czy kręgi w zbożu zrobili obcy? 

TAK                                                          NIE 
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Czy obcy naprawdę porywają ludzi? 

TAK                                                          NIE 

Czy obcy stacjonują na księżycu i ziemi? 

TAK                                                         NIE 

 

Jeśli zaznaczyłeś co najmniej trzy odpowiedzi TAK, to prawdopodobnie wierzysz 

w istnienie innych cywilizacji w kosmosie.  

 

 

Do stołu podano… 

  

Słodki Bukiet 

Potrzebne składniki: 

- bita śmietana 

-rożki do lodów 

- żelki i M&Ms’y 

Wykonanie: 

1. Pusty rożek do lodów wypełnij bitą śmietaną. 
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2. Rozpocznij ozdabianie rożka żelkami i cukierkami, 

zacznij od środka. 

3. Podziwiaj swój piękny żelkowy bukiet! 

Smacznego! 

 

Pokoloruj. 
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http://mala275.bloog.pl/ 

Kalendarium 2014 - listopad 

 

1 listopada - Wszystkich Świętych  

2 listopada – Dzień Zaduszny 

3 listopada – Święto Myśliwych 

5 listopada – Dzień postaci z bajek 

10 listopada – Światowy Dzień Nauki, Dzień Jeża 

11 listopada – Święto Niepodległości  

12 listopada – Dzień bicia rekordów  

16 listopada – Dzień tolerancji 

19 listopada – Dzień toalet 

21 listopada – Dzień Telewizji, Dzień Życzliwości 
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25 listopada – Dzień Pluszowego Misia 

28 listopada – Dzień pocałunku  

29 listopada – Andrzejki, Dzień bez kupowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTKA DLA MATEUSZA 

Po raz kolejny zdecydowaliśmy się wziąć udział w akcji „Kartka dla…” . Tym razem chcemy 

sprawić radość 4-letniemu Mateuszowi, który dzielnie walczy z nowotworem. Na pewno 

uśmiechnie się widząc kolorowe kartki i pocztówki. Ile kartek uda nam się wysłać w tym 

roku? Każdy kto chce wziąć udział w akcji może wysłać mu kartkę na adres: 

Mateusz Ziółkowski 

Lusowo ul.Poznańska 8, 

62-080 Tarnowo Podgórne 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mateusz.ziolkowski.73
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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. Justyną Troć lub napisz do nas maila na adres: 

redakcja.czworki@spoko.pl 

 

 

 

 

 

Członkowie redakcji : Igor Paczuski, Jakub Górski, Kamil Makowski,  

Bartosz Darczuk, Julia Słowińska,  Jarosław Siek,  Piotr Miszczak, Maciej 

Dybalski, p. Justyna Troć 


