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Witajcie! 

Czy Wy też czujecie już nadchodzącą wiosnę? Kończy się już drugi miesiąc roku 

2015, ani się obejrzymy zawita do nas piękna i radosna Pani Wiosna!  

W naszym najnowszym numerze mamy dla Was kilka ciekawych artykułów. Przed 

Wami kilka ciekawostek ze świata przyrody, najciekawsze wydarzenia z naszej 

szkoły, kawały dla tych, którzy potrzebują poprawić sobie humor oraz straszne 

historie o wampirach i innych stworach dla tych, którzy lubią dreszczyk emocji. 

Weźmiecie też udział w rozprawie sądowej, w której oskarżonym jest pan 

papieros. Mamy nadzieję, że wydacie rozsądny wyrok!  

Miłego czytania! 

 

 

Czwórka 

z plusem 
 

 

W numerze: 

 Ciekawostki ze 

świata 

 Czarodzieje  

 Z życia szkoły 

 Sąd nad 

papierosem 

 Śmiechu warte 

 Do stołu podano 

 Kolorowanka 

 Wampiry 

 DODATEK 

SPECJALNY DLA 

KLAS  VI 
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Ciekawostki ze świata 

 

1. Jeśli ośmiornica przez długi czas nie ma co jeść, 

potrafi zjeść swoją własną mackę. 

2. Tygrysy mają paski na futrze i na skórze. 

3. Pchła potrafi skoczyć na wysokość 200 razy 

wyższą niż ona sama. 

4. Na jednego człowieka na świecie przypada około  

1 milion mrówek. 

5. Karaluchy mogą żyć bez głowy przez kilka tygodni. 

Potem giną z głodu. 

6. Koliber jest jedynym ptakiem, który potrafi latać do 

tyłu.  

7. Pamięć złotej rybki jest tak krótka, że pamięta ona 

tylko ostatnie 3 sekundy. 

8. Ślimak może spać aż 3 lata. 

9. Złote rybki trzymane w ciemności stają się szare – 

tracą swój kolor. 

10. W Australii żyje dwa razy więcej kangurów niż 

ludzi.   
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W dawnych baśniach i bajkach bardzo często pojawiali się 

czarodzieje, czarnoksiężnicy, wiedźmy i wróżki. Te 

postacie pojawiały się zawsze wtedy, kiedy ludzie  nie 

umieli wyjaśnić niektórych zjawisk i wydarzeń. Teraz 

wiemy już jak powstaje np. zaćmienie słońca, i wiemy, że 

nie jest to sprawka złego czarodzieja.  

Ludzie starali się nie tylko wyjaśniać tajemnice za pomocą czarów, ale 

pragnęli też zapanować nad wodą, ogniem, wiatrem, a także sporządzali 

różne tajemnicze mikstury, które miały im pomóc wyleczyć różne choroby. 

Wierzyli też w silną moc talizmanów i amuletów. Były to zazwyczaj zwykłe 

przedmioty, które podobno skrywały moc chronienia przed 

złem. Wydaje się zabawne? A czy my w dzisiejszych 

czasach nie wierzymy przypadkiem w szczęście przyniesione 

przez czterolistną koniczynkę? Albo w podkowę zawieszoną 

nad wejściem do domu?  

Zaklęcia – znacie jakieś? No tak, pewnie wszyscy czytali 

Harry’ego Potter’a i teraz wykrzykujecie masę zaklęć!  

Ale istnieje jedno znane od wieków i brzmi ono 

„abrakadabra”. Wieki temu oznaczało ono po prostu 

„precz!” i służyło do wyganiania chorób i złych mocy. 

Jak rozpoznać czarodzieja? 

Cechy charakterystyczne to: wysoki kapelusz i długa szata, siwa broda, 

okulary i różdżka w dłoni. Często posiadają też księgę zaklęć.  
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Sławni czarodzieje z książek: 

Merlin – Była nauczycielem i doradcą króla Artura, jeden z bohaterów legend 

o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu 

 

Dumbledore – słynny czarodziej z powieści J.K.Rowling ‘Harry Potter’.  

Albus Dumbledore był dyrektorem Szkoły Magii i Czarodziejstwa  

w Hogwarcie. Był uznawany za najpotężniejszego czarodzieja wszech czasów. 

 

Harry Potter – uczeń Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, dowiedział 

się o swoich potężnych mocach w dniu swoich 11 urodzin. 
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Gandalf – Jeden z bohaterów mitologii Śródziemna, stworzonych przez 

J.R.R. Tolkiena. Czarodziej uprawiający tzw. Białą magię. Chętnie pomagał 

ludziom, elfom i krasnoludom. 

Gargamel – czarodziej z bajki o Smerfach. Był ich odwiecznym wrogiem, 

niestety był gapą i nigdy nie udało mu się ich złapać i zjeść. 

 

Panoramix – czarodziej z bajek o Asterixie, który potrafił przygotować 

magiczny napój dający nadludzką siłę.  

 

Jeśli chcecie zgłębić wiedzę o czarodziejach i czarnoksiężnikach zachęcamy 

do przeczytania tych książek: 

Frank Baum „Czarnoksiężnik z Krainy Oz” 

Walt Disney „Czarodziej Merlin” 

Natalia Gałczyńska „O wróżkach i 

czarodziejach” 

Johann Wolfgang Goethe „Uczeń 

czarnoksiężnika” 

Janusz Korczak „Kajtuś Czarodziej” 

„Księga baśni i mitów” 

Artur Oppman „Pan Twardowski” 

Christopher Paolini „Eragon”; „Najstarszy” 

John Patience „Hokus – pokus: księga 

czarownic i czarowników” 

Joanne Kathleen Rowling – seria o Harrym 

Potterze 

John Ronald Reuel Tolkien „Hobbit czyli tam 

i z powrotem”;  

                          „Władca Pierścieni”  
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Z życia szkoły… 

 Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Szkoła współpracy”.  

W ramach tego projektu, w naszej szkole odbyły się 

warsztaty kulinarne dla uczniów. Wynikiem tych warsztatów 

były pyszne pierniczki.  

 

 Niedawno na terenie naszej szkoły pojawił się żółty kosz na 

śmieci. Do tego kosza możecie wrzucać plastikowe 

opakowania, np. butelki. Zachęcamy do dbania o środowisko 

razem z nami! 

 5 lutego odbyło się przedstawienie Teatru Kurtyna 

pt.”Szkoła z klasą” 

 7 lutego klasy 0-3 bawiły się na szkolnej choince. Tego dnia 

szkołę odwiedziło mnóstwo przebierańców. Do skocznej 

muzyki tańczyły księżniczki, rycerze, diabełki oraz tancerki. 

 10 lutego uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w krótkim 

kursie pierwszej pomocy zorganizowanym w ramach projektu 

„Bezpieczna Szkoła” 

 12 lutego klasy IV-VI bawiły się na szkolnej dyskotece 

walentynkowej. Na fotorelację zapraszamy na szkolną stronę 

internetową   
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 W czwartek 12 lutego odbył się koncert zespołu Limbos. Po 

raz kolejny mieliśmy okazję wysłuchać wspaniałej muzyki 

granej na żywo w naszej sali gimnastycznej. 
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Trochę o Wampirach!  

Wampiry żyją tylko w nocy. Lubią krew. Jak wampir spojrzy w lustro to nie 

widać jego ciała. Nienawidzą czosnku, zaostrzonych kołków i zwykłych 

krzyży. Nie lubią światła ,bo od niego się palą. Mogą być niewidzialne i mogą 

zmieniać się w nietoperze. Wampiry śpią w trumnach. 

 

Ciekawostka. 

Podobno pierwszy przodek wampira żył w Transylwanii. Istnieje przesąd 

mówiący, że jeśli wampir  ugryzie wilkołaka to ten wilkołak  zamieni  się w 

wilka. Kto wie, może wszystkie wilki pochodzą od wampirów i wilkołaków? 

 

Po czym  poznać wampira? 

1.Ma ogromne kły. 

2.Świecą mu się oczy.  
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                                           Trochę o wilkołakach   

Według legend wilkołaki to ludzie- wilki. Lubią one ciemność, przemieniają się 

o północy. 

                                            Ciekawostka                                                               

Kiedy wilkołak  podrapie  wampira  to on  zamienia się w  człowieka. 

Oto poradnik jak  rozpoznać wilkołaka. 

1.Owłosiony  język. 

2.Poszarpane  ubrania  po nocy. 

3.Dziwne zachowanie. 

4.Je surowe mięso. 

5.Szczeka na psy. 

6.Nienawidzi złota. 

Oto  oczy wilkołaka. 

  

Czy się już przestraszyliście?  Tak naprawdę  wampiry i wilkołaki nie istnieją!!!    
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HEJ MAŁOLATY, PALENIE TO SAME 
STRATY! 

Jak wiecie nasza szkoła bierze udział w kilku projektach. Jednym z 
nich jest projekt „ Znajdź właściwe rozwiązanie” . Projekt ma za 
zadanie pokazać jak bardzo niezdrowe jest palenie papierosów oraz 
przebywanie niedaleko osoby palącej. W związku z tym projektem 
spodziewajcie się konkursu już niedługo. Na rozgrzewkę 
przedstawiamy Wam Sąd nad papierosem. 

PROSZĘ WSTAĆ!  SĄD IDZIE! 

 

Oskarżony: PAPIEROS 

 

 

 
 

Świadkowie: PŁUCA i SERCE 
 

Dym papierosowy zawiera 4000 różnych substancji szkodliwych dla 

zdrowia: 
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Ciała smołowate, które gromadzą 

się w płucach, są jedną z przyczyn 

raka płuc i krtani. 

Trujące związki chemiczne – 

fenole - niszczą nabłonek 

oskrzelowy. 

Tlenek węgla - zmniejsza 

zawartość tlenu we krwi, utrudnia 

pracę serca, które gorzej tłoczy 

krew do różnych części ciała. 

Nikotyna - jest to trucizna używana 

do tępienia owadów. Obkurczając 

ściany naczyń krwionośnych 

powoduje zaburzenia pracy serca. 

 

 

20 sztuk wypalonych dziennie papierosów skraca życie o około 5 lat, 

40 sztuk dziennie - o 8 lat, 

każdy papieros skraca życie o 5,5 minuty. 

Palenie papierosów przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym wywołuje jeszcze 

większe szkody niż palenie przez dorosłych. Porównując świadectwa szkolne w 

Niemczech, Szwajcarii. USA, Wielkiej Brytanii i innych krajach badacze stwierdzili, że 

uczniowie palący mają o 25% gorsze wyniki w nauce. Na odrabianie zadań 

potrzebują więcej czasu, gorzej uczą się na pamięć, w badaniach testowych 

popełniają więcej błędów. Dzieci palące papierosy mają niższy wzrost, mniejszą 

wagę ciała, mniejszy obwód klatki piersiowej. Osiągają gorsze wyniki w sporcie: w 

biegach, marszu i pływaniu. 

Wiedzą wiewiórki, sarny, jelenie, 

jak szkodliwe jest palenie! 
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Śmiechu warte! 
- Jasiu dlaczego masz w dyktandzie te same błędy co twój kolega z ławki? 

- Bo mamy tego samego nauczyciela od języka polskiego... 

* 

- Dzień dobry, klaso. Nazywam się Wojciech Kowalski - przedstawiam się uczniom 

nowy nauczyciel. - A wy? 

- A my nie! - chórem odpowiada cała klasa. 

* 

Jasio wraca z szkoły i mówi: 

- Mamo, mamo umiem liczyć do 10 

- Tak no to policz - mówi mama. 

- 2,3,4,5,6,7,8,9,10 - powiedział Jasiu. 

- A 1? - odpowiedziała mama. 

- W dzienniczku - mówi. 

* 

 Pani od biologii pyta Jasia: 
- Jasiu wymień mi 5 zwierząt mieszkających w Afryce. 

Na to Jaś: 
- 2 małpy i 3 słonie 

* 

- Jasiu kiedy poprawisz dwójkę z matematyki? 

- Nie wiem mamusiu nauczyciel nie wypuszcza dziennika z rąk. 

* 
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Nauczyciel na lekcji polskiego pyta się Jasia: 

- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, on się kąpie... 

- Sobota wieczór panie profesorze. 

 

 

 

 

Do stołu podano… 

  

Żółty koktajl tropikalny 

Przed Wami nasz sekret na zimowe przeziębienia! To chyba najprostszy sposób na dostarczenie 

organizmowi witamin i energii. My przedstawiamy wersję z trzech owoców (ananas, mango, banany), 

ale możecie wybrać swoje ulubione składniki.  

1. Najlepiej użyć świeżego ananasa, obrać go i pokroić w mniejsze kawałki (można też zrobić z 

ananasem z puszki). Tak samo postępujemy z mango oraz z bananami. 

2. Wszystkie składniki wrzucamy do jednej miseczki i miksujemy przy pomocy blendera. 

Poproście o pomoc kogoś dorosłego! 

3. Można na koniec dolać trochę wody i odrobinę cukru jeśli koktajl jest zbyt kwaśny. 

4. Pozostaje nam rozlać koktajl do szklanek i go wypić. Smacznego! 
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Dodatek specjalny dla szóstoklasistów! 

Uwaga szóstoklasiści! Nasza redakcja bardzo Wam kibicuje w przygotowaniach do egzaminu, który 

zbliża się wielkimi krokami. W ramach pomocy będziemy Wam przygotowywać słownictwo z języka 

angielskiego do powtórki przed tym ważnym dniem. Oto odcinek pierwszy – Jedzenie.  

Food-jedzenie 

Apple-jabłko salt-sól 

Banana-banan                                                                            biscuit-ciastko 

Bread-chleb nut-orzech 

Cabbage-kapusta omelette-omlet 

Carrot-marchewka butter-masło 

Cauliflower-kalafior meat-mięso 

Calery-seler burger-hamburger 

Cherry-wiśnia soup-zupa 

Leek-por chips-frytki 
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Chive-szczypior sandwiches-kanapka 

Chocolate-czekolada pizza-pizza 

Cucumber-ogórek sausage-kiełbasa 

Egg-jajko rice-ryż 

Flour-mąka crisps-chipsy 

Grape-winogrono pasta-makaron 

Ice cream-lody yoghurt-jogurt 

Lemon-cytryna peas-groszek 

Lettuce-sałata chilies-papryka chili 

Milk-mleko kiwi-kiwi 

Orange-pomarańcza   corn-kukurydza 

Parsley-root -pietruszka coconut-kokos 

Pear-gruszka oniones-cebula 

Plum-śliwka avocadoes-awokado 
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Pokoloruj. 
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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 
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