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Od redakcji 

Witamy Was w 2013 roku! Już za nami koniec pierwszego semestru. 

Mamy nadzieję, że cieszycie się z ocen, które otrzymaliście na koniec 

semestru i z zapałem rozpoczęliście nowy semestr. Ale ferie już za 

nami. 

 

Drugi semestr tego roku szkolnego będzie nieco krótszy od 

pierwszego. W tym semestrze czeka nas przerwa wielkanocna oraz 

wyjątkowo długi weekend majowy. Mamy nadzieję, że nadal będziemy 

się regularnie spotykać na łamach naszej gazetki  

 

Redakcja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwórka 

z plusem 
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Walentynki…  

 
Walentynki to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od  

św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również 

tego dnia. 

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często pisane 

wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono  

św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania 

się drobnymi upominkami. 

Do Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 90. XX wieku. Święto to konkuruje o miano tzw. 

Święta zakochanych z rodzimym świętem słowiańskim zwanym potocznie Nocą Kupały lub Sobótką, 

obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca. 

Już niedługo w naszej szkole będzie działała poczta Walentynowa. Przygotowaliśmy dla Was kilka 

ciekawych wierszyków do napisania na kartkach walentynkowych   

 

 

Na Walentynki dla mojej dziewczynki 
wesołe buziaki, piękne jak maki! 

* 

Naszemu urwisowi, małemu psotnikowi  
Uśmiechy o poranku i na zimnym przystanku  

Buziaczki czekoladą pachnące i ciepłe jak słońce 

 

Wszystko mi się pomieszało  
czy to mleko, czy kakao,  

czy ciepło czy zimno, nie wiem jak być powinno.  
Jedno tylko wiem niezbicie 

Lubię Cię nad życie! 

* 

Gdy zajdzie potrzeba 
dam ci gwiazdkę z nieba, 

dziś na Walentynki - uśmiech, buziak i lentylki. 
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Pokoloruj
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Dzisiaj ponownie uczennice klasy 5b prezentują najmodniejsze ubrania w tym sezonie. 

Zapraszamy  

Sukienka reserved 129.99zł.                                                Bluzka reserved 34.99zł.    

 

 

 

 

       (w rzeczywistości niebiesko-pomarańczowa) 

 

Bluzka reserved 34.99zł.                                                                Spódnica reserved 69.99zł. 

 

                                            

 

 

 Sweter cropp 69.90zł.                                     Sweter cropp 69.90zł 
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Practice your English 
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Do stołu podano… 

 

CIASTKA MINECRAFT 

Składniki: 

 250 g mąki 

 125 g masła 

 1 żółtko 

 50-60 g wody 

 3 łyżki cukru pudru 

 1 łyżeczka cukru z wanilią 

 1 łyżeczka przyprawy piernikowej 

 

Lukier do zdobienia: 

 1 białko 

 1 szklanka cukru pudru 

 barwniki spożywcze 

Przygotowanie. 

 

Krok 1.Na blat wysypujemy mąkę, cukier puder, przyprawy i masło. Siekamy aż masło 

będzie w małych kawałkach, wtedy dodajemy żółtko i wodę. Zagniatamy, a gdy ciasto jest 

elastyczne to chowamy do lodówki na 15 minut. 

 
Krok 2.Rysujemy „ludzika” i wycinamy szablon lub korzystamy z gotowych foremek. 

 
Krok 3.Za pomocą szablonu lub foremki wycinamy kształty z rozwałkowanego ciasta. 

 

Krok 4.Ciastka układamy na papierze do pieczenia i wstawiamy do nagrzanego do 180°C 

piekarnika. Pieczemy ok. 15-20 minut aż będą rumiane. 

 

Krok 5.Białko z cukrem pudrem ubijamy na gęsty lukier (biały!!).Nakładam do miseczki 

troszkę lukru i barwie na kolory za pomocą barwników spożywczych. Rysujemy kształt 

ubrania bohatera. 

 
Krok 6. Całość wypełniamy lukrem. Jak lukier zastygnie to można jeść :) smacznego. 

 

Gdzie kupić barwniki? 

W Siedlcach takie barwniki są dostępne w sklepie kolonialnym przy ul. Czerwonego Krzyża. Można też je kupić przez 

Internet. Ale tu uwaga! Patrzcie dokładnie co jest Wam oferowane. Barwniki powinny mieć wyraźną informację, że są 
spożywcze (ale nie do jajek), patrzcie też na opakowanie. Najlepiej kupować barwniki w pudełkach z atestem. 
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Wykreślanka (DESERY).  

 Wykreśl 13 deserów… Nazwy są pisane z góry na dół, z dołu na górę, z lewej na prawą, z prawej 
na lewo. 

             

             

             

             

             

             

             

 

Hasło:           

 
 
 

 

 

Rozwiązanie:          

Pilot samolotu 
 

Jesteś Pilotem Samolotu, Samolot leci do Warszawy i wysiada 10 osób, 

a wsiada 40 osób, następnie leci do Londynu i wsiada 100 osób, 

a wysiada 1 osoba, poniżej leci do Nowego Jorku i wysiada 5 osób, 

a wsiada 20 osób. 

Pytanie: 

 

Ile pilot ma lat? 

 

 

Przeczytaj pierwsze trzy wyrazy z zagadki.:) 
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Mama pyta Jasia : 

- Po co kładziesz mokrą chustkę na ścianie? 

- Bo tata kazał mi zrobić mokry okład w miejscu, w którym się uderzyłem 

* 

Do drzwi Kowalskiej ktoś puka: 
- Puk, puk 
- kto tam? 
- sąsiadki 

- nie ma siatek. 
 

* 

Przychodzi Jasio do szkoły. 
Pani prosi, aby wymienił pięć zwierząt mieszkających w Afryce. 

A Jasiu mówi: dwie małpy i trzy słonie. 
 

* 
 

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! 
 

* 
 

Przychodzi skrzat do apteki i mówi do aptekarki:  
- Poproszę aspirynę.  

- Dobrze ....zapakować?  
- Nie dziękuję, poturlam. 
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2.02 - Dzień Świstaka, Dzień Handlowca, 

04.02 - Światowy Dzień Walki Z Rakiem. 

07.02 - Tłusty Czwartek. 

08.02 - Karnawał W Rio, Dzień Bezpiecznego Internetu. 

09.02 - Międzynarodowy Dzień Pizzy. 

10.02 - Chiński Nowy Rok (Rok Węża). 

12.02 - Ostatki (Koniec Karnawału). 

13.02 - Środa Popielcowa, Początek Wielkiego Postu. 

14.02 - Walentynki 

15.02 - Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej. 

17.02 - Światowy Dzień Kota. 

23.02 - Ogólnopolski Dzień Walki Z Depresją. 

5.03 -  Dzień Dentysty.  

8.03 - Dzień Kobiet, 

10 .03 - Międzynarodowy Dzień Mężczyzn. 

14.03 - Dzień Liczby Pi. 

17.03 - Dzień Świętego Patryka. 

18.03 - Dzień Słońca. 

20.03 - Dzień Bez Mięsa. 

21.03 - Pierwszy Dzień Wiosny 

24.03 - Niedziela Palmowa. 

25.03 - Wielki Poniedziałek. 

26.03 –Wielki Wtorek. 

27.03 - Wielka Środa. 

28.03 - Wielki Czwartek. 

29.03 -Wielki Piątek. 

30.03 - Wielka Sobota. 

31.03 - Wielkanoc, Zmiana czasu na letni 
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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, 

Michalina Uchimiak, Adrianna Mróz, Katarzyna Ilczuk, Oliwia Łazowska, 

 p. Justyna Troć 
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