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Witajcie! 

Wreszcie przyszła wiosna! Zauważyliście ją? Na początku nieśmiało chowała się za 

drzewami ale w końcu odważyła się wyjść do nas. Z okazji spotkania Wiosny, 

mamy dla Was artykuł o bocianach, wiosenny przepis jak i dużo innych 

ciekawostek.  Dzisiaj po raz pierwszy debiutuje w naszej gazetce uczennica klasy 

III b . Jeśli ktoś z Was też chce zostać redaktorem,  wystarczy, że skontaktujecie się 

z nami przez adres email redakcja.czworki@spoko.pl .  

Miłego czytania! 
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Bociany 

Nadeszła wiosna a jednym z jej zwiastunów jest bocian. Już dawne polskie przysłowia o tym 

mówiły: 

„Jak bocian przyleci, możecie wyjść na dwór dzieci”.  

„Jak przylecą bociany- pierwszy zagon zaorany”. 

Czy ktoś z Was już widział w tym roku bociana? 

Najbardziej popularny jest bocian biały (Ciconia ciconia). To duży brodzący ptak, który 

mierzy średnio 100-115 cm od czubka dzioba do końca ogona a jego skrzydła mają rozpiętość 

155-215 cm. Żywi się owadami, płazami, gadami i małymi ssakami. Charakterystycznym 

głosem jest klekot, który można usłyszeć w czasie powitania ptaków w gnieździe, ale także 

gdy bocian jest zaniepokojony. 

Ptaki te przylatują do nas w marcu- kwietniu i zostają do końca sierpnia a później 

rozpoczynają długą wędrówkę na zimowiska w Afryce, gdzie na sawannach od Kenii po RPA 

tworzą duże stada, liczące ponad tysiąc osobników. 

Najstarszy znany dziko żyjący bocian żył ponad 39 lat po zaobrączkowaniu w Szwajcarii. 

W krajach Unii Europejskiej jest on przedmiotem ochrony w sieci Natura 2000 a w Polsce 

został objęty ochrona prawną od 1952 roku. 

Bocian biały pełni ważną funkcję w kulturze i folklorze. W starożytnym Egipcie był 

przedstawiany jako Ba (dusza). W języku hebrajskim określa się go jako „miłosierny” , 

„łaskawy”. Mitologia grecka i rzymska przedstawiały bociany jako wzory rodzicielskiego 

poświęcenia. Greckie prawo zwane Pelargonia od słowa „Pelagos” oznaczający bociana, 

zobowiązywało obywateli do opieki nad swymi rodzicami w podeszłym wieku. Wyznawcy 

islamu czczą bociany, ponieważ odbywają one według nich doroczną pielgrzymkę do Mekki 

podczas swojej wędrówki. Polacy, Litwini i Ukraińcy wierzą ,że bociany przynoszą harmonię 

rodzinie, na której domostwie gniazdują co obrazuje przysłowie „Gdzie bocian na gnieździe 

siedzi, tam piorun nie uderzy”.  

Według europejskiego folkloru ptak ten jest odpowiedzialny za przynoszenie dzieci do 

nowych rodziców. Według niemieckich legend bociany znajdują dzieci w jaskiniach lub na 

bagnach i przynoszą je w koszu na grzbiecie lub trzymając w dziobie. Gospodarstwa domowe 

sygnalizują chęć posiadania dziecka poprzez umieszczanie słodyczy dla bocianów na 

parapecie.  
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Bocian jest popularnym motywem na znaczkach pocztowych- jest przedstawiony na więcej 

niż 120 znaczkach wydanych przez 60 instytucji . Jest symbolem oraz ptakiem narodowym 

Litwy i Białorusi; był też polską maskotką na targach Expo 2000 w Hanowerze. 

Największe skupiska bocianów białych w Europie znajdują się w północno-wschodniej części 

Polski. Utworzono tam Podlaski Szlak Bociani, łączący ze sobą trzy parki narodowe: 

Białowieski, Narwiański i Biebrzański. 

Pisaliśmy wcześniej o wędrówkach bocianów do ciepłych krajów ale nie wszystkie zdołają 

podjąć taką podróż. Te, które zostają, wymagają pomocy człowieka, dlatego w celu ich 

ochrony umieszcza się je w tzw. ptasich azylach, gdzie otrzymują niezbędną pomoc i mają 

możliwość przetrwania zimy. 

Człowiek od wieków z zainteresowaniem przyglądał się życiu bocianów. Wraz z postępem 

cywilizacji istniały coraz nowsze metody obserwacji. Obecnie możliwe stało się 

zamontowanie kamer na bocianich gniazdach, które umożliwiły całodobową obserwację. W 

Polsce jest ok. 12 takich kamer. Polecamy zajrzeć na stronę  www.bocianyonline.pl 

W Siedlcach od 1994 roku istnieje Towarzystwo Przyrodnicze Bocian, które między innymi 

opiekuje się bocianami białymi. 

Jeśli chcecie poczytać więcej o tych przyjacielskich ptakach to polecamy strony: 

www.bocianopedia.pl 

www.bocian.org.pl 

www.bociany.pl 

 

 

http://www.bocianyonline.pl/
http://www.bocianopedia.pl/
http://www.bocian.org.pl/
http://www.bociany.pl/
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To są obszary gdzie wylatują na zimę w ciepłe kraje! 

Ciekawostki – ludzkie ciało 

 

 Kichnięcie może powodować wyrzucenie z nosa cząsteczek z prędkością 167 km/h 

 Każdy człowiek ma około 120 000 włosów, i każdy zdrowy człowiek traci dziennie od 

40 do 120 włosów 

 Paznokcie u rąk rosną z prędkością około 1mm na miesiąc. Jest to prędkość 4 razy 

większa niż paznokci u nóg. 

 Serce człowieka uderza z taką siłą, że może wyrzucić strumień krwi na wysokość 9 

metrów 

 Powierzchnia ciała dorosłego człowieka wynosi około 2 m 

 Tak jak odciski palców każdy z nas ma inny odcisk języka. Może kiedyś będziemy go 

używać do identyfikacji? 

 Mózg ludzki rozwija się do około 20 roku życia 

 Człowiek średnio mruga oczami około 20 razy na minutę. W sumie daje to około 

godzinę dziennie z zamkniętymi oczami! Na szczęście nasz mózg jest sprytny i 

wypełnia te luki. 

 Człowiek zbudowany jest z około 7,000,000,000,000,000,000,000,000,000  

(7 oktylionów) atomów 

 Gęsia skórka pochodzi od naszych praprzodków, służyła kiedyś do stroszenia włosów 

i chronienia przed zimnem. 
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Nasza twórczość 
List do Pani Wiosny 

 
        Siedlce, 25 styczeń 2015r. 

 

    Droga Pani Wiosno! 

 

 Mam na imię Amelia i mieszkam w Polsce. To piękny kraj, ale jest 

w nim teraz bardzo zimno, mokro i nieprzyjemnie. Nie lubię tej pory 

roku. 

Bardzo tęsknię za Panią! Czy jeszcze długo będę musiała czekać na 

Pani odwiedziny? Nie mogę się już doczekać, aż będę mogła zobaczyć 

puszyste bazie na gałązkach. Brakuje mi również cudownych  

i pachnących konwalii, stokrotek oraz tulipanów. Chciałabym pomagać 

mamie sadzić kwiatki na balkonie. Marzy mi się także piknik na łące 

pełnej pięknych kwiatów z całą moją rodziną. 

Proszę też Panią o zabranie ze sobą ptaków. Chciałabym posłuchać 

ich śpiewów, a przede wszystkim klekotu bocianów. Obiecałam również 

mojej młodszej siostrze, że nauczę ją jeździć na rowerze oraz na 

hulajnodze. Teraz więc obie czekamy z niecierpliwością na Pani przyjście. 

Pani Wiosno! Obiecuję, że jak przyjdziesz zrobię Ci piękny wieniec  

z kwiatów na głowę. Przystroję też Twoją sukienkę mgiełką porannej 

rosy. 

Serdeczne ucałowania! 

 

        Amelia 

P.S. Czekamy! 
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 „Czerwony Kapturek” 

We współczesnym świecie, w Norwegii, żyła sobie dziewczynka, której 
prawdziwego imienia nie znamy. Ludzie nazywali ją  Czerwonym Kapturkiem, ponieważ 
nosiła czerwoną pelerynkę z kapturem. 

Pewnego dnia mama poprosiła dziewczynkę, aby ta zaniosła babci kosz z 
lekarstwami. Babcia Kapturka była już bardzo stara i chora, nie mogła więc sama udać 
się do apteki. Droga do babci prowadziła przez ciemny las, pełen ogromnych drzew  
i dzikich zwierząt. Dziewczynka bardzo dobrze wiedziała jak dojść do domu babci, 
jednak tego dnia wolała cały dzień grać na tablecie i nie miała ochoty na żadne 
spacery. 

Naburmuszona, zła na mamę i na wszystkich dookoła wyruszyła jednak w drogę, 
bo mama zabrała jej ulubioną „zabawkę”. Gdy szła tak sobie leśną ścieżką, niszczyła 
wszystkie kwiaty i grzyby, które napotkała po drodze. Wiedziała dobrze, że są one pod 
ochroną, ale ona się tym nie przejmowała. Deptała też biedronki, żuki i ślimaki. Była 
cały czas zła, że musi iść do babci z lekarstwami. 

Nagle zobaczyła w gęstych krzakach wilka, który wpatrywał się w nią swoimi 
dużymi ślepiami. Zanim dziecko zdążyło pomyśleć o ucieczce, wilk przemówił do niej 
łagodnym głosem. Zapytał dokąd idzie i dlaczego jest w niej tyle złości. Dziewczynka 
nic nie odpowiedziała, ponieważ bardzo się zawstydziła tego, że tak okrutnie 
potraktowała życie w lesie. Wilk wytłumaczył jej cierpliwie, że każda roślinka i nawet 
najmniejsze zwierzątko, są w przyrodzie bardzo dla siebie ważne. 

Zrobiło się ciemno i mądry wilk zaproponował Czerwonemu Kapturkowi, że ją 
zaprowadzi do domku babci. Dziewczynka, która w końcu zmądrzała chętnie zgodziła 
się na tę propozycję. Gdy dotarli do babci, ta ucieszyła się na widok swojej wnuczki 
oraz wilka, którego już wcześniej poznała na spacerze w lesie. Wilk opowiedział babci 
o złym zachowaniu Kapturka i poprosił o pomoc. Babcia wypiła lekarstwa i poczuła się 
dużo lepiej, wzięła wnuczkę na kolana i mocno przytuliła. Opowiedziała jej długą bajkę 
o życiu zwierząt w lesie i o wzajemnej pomocy. Dziewczynka zrozumiała swoje złe 
zachowanie i szczerze przeprosiła babcię i wilka. 

Nastał piękny wieczór, słońce zachodziło za lasem. Wszyscy usiedli na tarasie  
i wsłuchali się w odgłosy zwierząt i wieczorne śpiewy ptaków. Babcia zrobiła 
podwieczorek: pyszne kakao i świeżutkie jagodzianki. Czerwony Kapturek i wilk 
przytulili się do babci. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie … 

         Koniec 

 

Obydwie prace napisała dla nas Amelka Paczuska z klasy III B – Dziękujemy!  
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Dla moli książkowych! 
 

 

"Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i stara 

szafa.” 
 

 

Łucja, Edmund, Zuzanna i Piotr zostają wysłani do domu pewnego Profesora. 

Pierwszego dnia pobytu dzieci zaczynają się nudzić. Postanawiają pozwiedzać dom. Gdy 

weszli do pokoju w którym stała tylko stara szafa Łucja postanowiła sprawdzić czy czegoś nie 

pominęli. Gdy inni wyszli weszła do szafy pamiętając by nie zamknąć za sobą drzwi bo 

wiedziała że to bardzo głupio. Zaczęła wchodzić coraz głębiej w szafę. Gdy zrobiło się bardzo 

ciemno wystawiła ręce do przodu by nie uderzyć w drugi koniec szafy ale nic takiego nie 

nastąpiło. Gdy tak szła i szła poczuła że jest jej zimno. Jej ręce dotknęły czegoś zimnego i 

twardego. Otworzyła oczy. Zobaczyła, że to co dotknęła to latarnia i że nie jest już w szafie 

tylko w jakimś kraju i że wokoło niej pada śnieg. Była zima. 

 

Myślę że więcej wam nie mogę zdradzić jeśli chcecie poznać co było dalej idźcie 

szybko do biblioteki szkolnej i wypożyczcie książkę pt "Opowieści z Narnii: Lew Czarownica 

i stara szafa.” 

 Miłego  Czytania:) 
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Krzyżówka  
Co prawda Wielkanoc już za nami, ale mamy dla Was małą krzyżówkę wiążącą się nieco z 

tym świętem. Spróbujecie rozwiązać?  

 1. Jak się nazywa to co malujemy na Wielkanoc, znajduje się w koszyku? 

2. Co jecie w Wielkanoc poza pisankami? 

3. Kurczaczek wielkanocny ma żółte...... 

4. Co święci się w koszyku?  

5. Kiedy lejecie się wodą? 

6. Jak nazywa się święta z pisankami? 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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            Polecamy…! 
 

1. Ściąga.pl - Strona ta zawiera pomoce w szkole, np. streszczenie lektury pt."Przygody 

Tomka Sawyera". 

  

 
 

2. Facebook - Każdy powinien wiedzieć co zawiera ta strona ale dla tych którzy jeszcze 

nie wiedzą powiemy. Na tej stronie możesz się zarejestrować i rozmawiać z 

przyjaciółmi na czacie (ciekawostką jest to, że gdy pojawia się okienko czatu możesz 

nacisnąć na kamerkę w oknie czatu na niebieskim pasku w lewym górnym rogu i 

rozmawiać przez kamerkę) a także grać.:) 

  

 
 

3. Poczty gmail, interia, onet itd. - Możesz tam stworzyć swój adres  e-mail niezbędny do 

zalożenia konta na facebook’u. Pamiętajcie jednak, że aby stworzyć konto na FB 

musicie mieć skończone 13 lat! 

 

 
 

4. Gry.pl - Na tej stronie możesz grać w różne gry. 

 

   

  

5. You Tube - Na tej stronie możesz oglądać filmy i słuchać piosenek. 
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Z życia szkoły… 
31 marca: klasa II c zaprezentowała apel z cyklu Kultura bycia, przygotowany pod 

kierunkiem wychowawcy p. Pauliny Krawczyk. 

31 marca: Pisanki, kraszanki, wyklejanki... Jak ozdobić jajka, które umieścimy w 

koszyczku ze święconką? W naszej szkole, odbyły się warsztaty, które prowadziła p. 

Edyta Sak, pracownik Muzeum Regionalnego w Łukowie.  

10 kwietnia: O godz. 10.00 uczniowie siedleckich szkół oraz studenci wzięli udział w 

V Dyktandzie Siedleckim. Przedsięwzięcie zostało objęte Honorowym Patronatem 

przez Prezydenta Miasta Siedlce Pana Wojciecha Kudelskiego, Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty oraz JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w 

Siedlcach prof. dr hab. Tamarę Zacharuk.   

 

15 kwietnia: W Szkole Podstawowej nr 4 w Siedlcach odbyła się Międzyszkolna Liga 

Przedmiotowa z Wychowania Fizycznego.  

20 kwietnia: W naszej szkole odbyło się podsumowanie V Dyktanda Siedleckiego. 

Na uroczystość przybyli: Prezydent Miasta Siedlce pan Wojciech Kudelski, Rektor 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego JM prof. dr hab. Tamara Zacharuk, 

prezes ZNP Maria Szmeja, dyrektorzy siedleckich szkół, nauczyciele, uczniowie-

uczestnicy dyktanda. 

21 kwietnia: Światowy Dzień Ziemi – to największe ekologiczne święto świata, 

obchodzone obecnie w 192 krajach. Różnie na całym świecie odbywają się te 

obchody – są marsze, wystawy, wiece, wspólne sadzenie drzew. W naszej szkole 21 

kwietnia odbył się apel zorganizowany przez uczniów klasy 2b pod kierunkiem p. 

Marii Kańskiej. Dzieci zaprezentowały przedstawienie na wesoło, w jaki sposób 

chronić środowisko. 
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Śmiechu warte! 
Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, policjantów itp. 

Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem. 

- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta nauczycielka. 

- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku. 

 

Stoi Jaś na ulicy i woła: - Znalazłem, znalazłem, znalazłem! Podchodzi starszy pan i pyta Jasia: - Co 

znalazłeś? - Da mi pan złotówkę, to panu powiem - odpowiada Jaś. Starszy pan daje mu złotówkę 

i pyta: - No i co znalazłeś? - Da pan jeszcze jedną, to panu powiem. Starszy pan dał się namówić i 

Jaś dostał drugą złotówkę. Pan go dopytuje: - No i co znalazłeś?? - Znalazłem głupiego, co mi dał 

złotego! 

 

Siedzą dwie blondynki na przestanku. Jedna pyta się drugiej 

- Na jaki autobus czekasz? 

- Na 1 

- A ty? 

- Na 3 

Przyjechała 13 obie wsiadły. 

 

Tato, dlaczego ten pociąg zakręcowywuje? 

- Nie mówi się "zakręcowywuje", tylko "zakręca" Jasiu! 

- No dobrze, to dlaczego on zakręca? 

- Bo mu się tory wygły... 
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Do stołu podano… 

  

Oto coś specjalnego dla małych łakomczuszków i potworów głodomorów! 

BANANOWE FRYTKI 

1) Zaczynami od przygotowania ciasta naleśnikowego. Każda mama 

potrafi takie przyrządzić. Wystarczy wymieszać pół szklanki wody, 4 

łyżki mąki i jajko.  

2) Banany kroimy w długie słupki, które następnie maczamy w cieście. 

3) Zamoczone banany podsmażamy na patelni.  

4) Zjadamy pyszne i zdrowe frytki bananowe!  

 

 

 



13 
Nr 4 luty 2015  
Cena 1 zł 

Kalendarium 
1 Maja 

Święto Pracy 

Początek Długiego Weekendu Majowego 
 

2 Maja 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

 
3 Maja 

4 Maja 
Dzień Strażaka i Hutnika 

Dzień Kominiarza 
 

5 Maja 
Dzień Europy Dzień Leśnika i Drzewiarza 

 
8 Maja 

Dzień Zwycięstwa 

Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek 
 

9 Maja 
Dzień Unii Europejskiej 

 
12 Maja 

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 
 

14 Maja 
Dzień Farmaceuty 

 
15 Maja 

Międzynarodowy Dzień Rodziny (ONZ) 
Święto Polskiej Muzyki i Plastyki 

Dzień Polskiej Niezapominajki 

 
16 Maja 

Święto Straży Granicznej 
 

18 Maja 
Międzynarodowy Dzień Muzeów 

 
19 Maja 

Dzień Dobrych Uczynków 
 

20 Maja 
Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń 
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21 Maja 

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej (ONZ) 
Światowy Dzień Kosmosu 

 
22 Maja 

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (ONZ) 
Dzień Praw Zwierząt 

 
24 Maja 

Europejski Dzień Parków Narodowych 
 

25 Maja 

Dzień Mleka 
 

26 Maja 
Dzień Matki 

 
29 Maja 

Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ (ONZ) 
Dzień Działacza Kultury i Drukarza 

 
31 Maja 

Dzień bez papierosa (ONZ) 
Światowy Dzień Rozwoju Kultury 

Dzień Bociana Białego 
 

 

„Papierosom mówię nie, 

bo me zdrowie cenne jest. 

Zamiast dymka, już od rana, 

jem jabłuszko i banana. 

Bo owoce samo zdrowie, 

każde dziecko Ci to powie.”  

 

Czy Ty też potrafisz układać takie fajne wierszyki? W takim razie 

mamy dla Ciebie zadanie. Każdy chętny czytelnik może ułożyć 

wierszyk z okazji Dnia bez Papierosa. Napisane wierszyki 

przynoście do p.Justyny Troć do 8 maja 2015r. Najlepsze z nich 

wydrukujemy w naszej gazetce szkolnej. Powodzenia!  
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Wyszukaj ukryte wyrazy związane z wiosną   

 

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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