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Od redakcji 

Ufff… skończył się rok 2013. Jaki był dla Was? Czy 
trzynastka była pechowa? Jakikolwiek był rok 2013, 
mamy nadzieję, że Nowy Rok 2014 będzie sto razy 
lepszy! Z okazji powitania kolejnego roku życzymy Wam 
szczęścia i pomyślności, dobrych ocen, a szóstym klasom 
powodzenia w czasie egzaminów.  Zapraszamy do 
czytania pierwszego numeru w tym roku 
kalendarzowym. 

 

 

 

Czwórka 

z plusem 
 

 

W numerze: 

Od redakcji 

Życzenia 

Przyjaźń 

Kinomaniak 

Sekrety 

fotografi 

„Małe jest 

piękne” 

Nasi pupile 

Do stołu 

podano 

Kolorowanki 

Śmiechu 

warte! 

Kalendarium 
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ŻYCZENIA DLA BABCI I 

DZIADKA 
Dziś mojej babci życzenia złożę, 

w wiązankę kwiatów serduszko włożę 

i wiem, że bardzo będzie się cieszyć, 

kiedy zobaczy, że do niej śpieszę. 

Moja babunia najlepsza w świecie, 

wszystkim wam powiem, bo wy nie wiecie. 

Ja babcię kocham, ściskam za szyję, 

niech będzie zdrowa i sto lat żyje! 

 

 

Tyle już minęło lat, 

kiedy droga moja mama, 

będąc dzieckiem jak dziś ja, 

wierszyk Ci mówiła sama. 

Płyną lata... Dzisiaj ja 

składam Ci życzenia w kwiatach... 

I wiedz, że Cię kocham tak, 

jak mama w dawnych latach 
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Przyjaźń 
Kiedy przyjaciel idzie z Tobą, każda droga 

wydaje się krótka. Kim jest przyjaciel? 

Przyjaciel to osoba, przy której masz 

śmiałość by sobą…! Najlepszym przyjacielem 

jest ten, kto nie pytając o przyczynę smutku, 

stara się go zwalczyć. Przyjaciel to osoba, 

która Cię kocha bez względu na to kim jesteś. 

Prawdziwy przyjaciel to ten, który dobrze  

o mnie mówi za moimi plecami. Nie ten co  

z Tobą tańczy, Nie ten co z Tobą się 

śmieje,  Lecz ten co z Tobą cierpi  Jest Twoim 

przyjacielem.  
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KINOMANIAK 
,, Sekretariat” 

Film ten opowiada o niezwyciężonym koniu, który brał udział 

 w zawodach jeździeckich. Historia zaczęła się od pewnego człowieka, 

który miał stadninę. Właściciel miał córkę, która niedawno została 

osierocona przez matkę. Wkrótce jej ojciec też zmarł. Pani została ze 

stadniną sama z pomocnikami. Wkrótce miało się odbyć  losowanie o 

klacze. Obie miały urodzić źrebię. Dla pani wypadła stara klacz. Po 

jakimś czasie klacz oźrebiła się. Mały źrebak, któremu nadano imię 

Sekretariat, od razu po urodzeniu szybko wstał. Opiekunowie byli 

zdziwieni. Gdy Sekretariat był dorosły wziął udział w pierwszych 

zawodach. Pierwsze zawody wygrał. Następne też wygrywał aż do 

pewnego razu kiedy zawody ukończył na trzecim miejscu. Koń był 

osłabiony. Okazało się, że miał w pysku ropień i nic nie jadł i nie pił. Co 

było dalej?? Dowiecie się jak obejrzycie film. Jest to wspaniała 

propozycja dla wszystkich wielbicieli koni  
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Coś z niczego  

Jeśli jeszcze nie masz pomysłu na zdjęcie a bardzo chciałbyś wziąć udział w zbliżającej się drugiej edycji 

naszego konkursu, to dziś podpowiadamy jak zrobić ciekawe zdjęcie czegoś pozornie mało ważnego, 

zwyczajnego, czegoś co normalnie nie zwróciłoby uwagi zwykłego przechodnia.  

Czytając ten artykuł rozejrzyj się. Spójrz teraz w prawo, w lewo, w górę i w dół. Skup się na jakiejś 

wybranej rzeczy. Może to być Twój ulubiony kubek, Twoje zwierzątko, ciekawy budynek albo ciekawy 

cień. Widzisz? Możesz to uwiecznić na zdjęciu. Nie trzymaj się żelaznych reguł, nie fotografuj tylko  

z jednej strony, ale wręcz przeciwnie! Zrób kilkanaście zdjęć z różnych miejsc, sprawdź które ujęcie jest 

najciekawsze. Korzystaj z tego, że żyjemy w czasach gdy mamy karty pamięci i nie płacimy za każde ze 

zdjęć.  

I pamiętaj! Nie poddawaj się! Na początku będzie trzeba zrobić kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt 

zdjęć, aby wyłapać coś ciekawego. Z czasem wyrobisz sobie oko i będzie to zajmowało znacznie mniej 

czasu. Powodzenia!  
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„Małe jest piękne” 
Za nami pierwsza edycja konkursu fotograficznego. Bardzo się cieszymy, że tyle osób 

wzięło udział. Komisja konkursowa wybrała ze wszystkich prac te najlepsze i najciekawsze. 

Oto one  

I miejsce – Karol Mateńko kl.Va 

 

II miejsce – Justyna Szczygielska kl.IVa 
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III miejsce – Adrian Kruk kl.Va 

 

Wyróżnienia: 

Eryk Iwanek kl.VIa 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela Włodek kl.VIb 
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Julia Słowińska kl.Va 

 

 

Kalina Celińska kl.Vb 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkim 

serdecznie 

gratulujemy! 

Zapraszamy też do 

oglądania zdjęć w 

kolorze na stronie 

internetowej naszej 

szkoły.  
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Shih Tzu 
Shih Tzu to rasa, która cechuje się ogromnym 

przywiązaniem do swojego opiekuna. Uwielbiają 

towarzystwo ludzi i kiedy się znajdą w gronie kilku 

osób, będą się starać za wszelką cenę zwrócić na 

siebie uwagę. 

 

Wygląd: Włos u shih tzu jest długi, miękki i po 

wyczesaniu łatwy do usunięcia. Występuje w różnych 

kolorach: włączając biały, beżowy, trikolor - czasem - 

czarny. 

Charakter: Shih tzu jest psem niezależnym, 

inteligentnym, towarzyskim i wesołym. Nie 

przejawia skłonności do włóczęgostwa. Nadaje się do 

hodowania w rodzinie z dziećmi, toleruje inne 

zwierzęta domowe, a jego charakter przeważnie 

dostosowuje się do trybu życia rodziny. Lubi spacery 

i zabawy ruchowe z udziałem innych domowników. 
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Nasza twórczość 

Włóż swój dres, 
boki równoległe ma trapez. 

Patrycja Langowska kl . V a 

Romb ma boki jednakowej długości , 
czego mu prostokąt na pewno zazdrości .  

Oliwia Dang kl. V a 

Wszystkie znane nam figury, 

Urządziły wyścig z góry, 

Przybył kwadrat i trójkąty, 

Kilka rombów , prostokąty. 

Wszystkie równo w rzędzie stały, 

Sygnału startu wyglądały. 

Wyścig ruszył więc figury,  

Wystartowały , szybko z góry. 

Pan kwadracik  mimowolnie, 

Stoczył z góry się opornie. 

Mały trójkąt choć w podskokach , 

Z górki schodził na trzech bokach, 

A prostokąt bez powodu , 

Zsuwał się na dłuższym boku . 

Kto najszybciej był na mecie ? 

Myślę , że już wszyscy wiecie. 

   Paulina Górska kl . V a 

Przekątne dzielą się na  połowy, 

Wystarczy przechylić w przeciwną stronę i kwadrat gotowy. 

 Paulina Górska kl . V a 
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Do stołu podano… 

  

Kanapka „Krokodyl” 

Porcje: 1  

Poziom trudności: Łatwy  

Składniki:  

 Rogal z ziarnisty 

 Masło 

 Wędlina drobiowa z indyka 

 Pomidor 

 Sałata strzępiasta  

 

1. Sałatę i pomidora umyj i osusz. 

2. Cebulę obierz i pokrój w plastry lub półksiężyce. 

3. Kromki pieczywa posmaruj masłem 

4. Sałatę, wędlinę ułóż na kanapkach, dekoruj pomidorem i cebulą. Zabieraj się za 

krokodyla, zanim on pożre Ciebie. 
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Pokoloruj 
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Śmiechu warte 

Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmena: 

- Panie prezesie, zima przyszła! 

- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przyszła jutro! A najlepiej niech 

wcześniej zadzwoni, to umówisz ją na konkretną godzinę. 

Na lekcji plastyki dzieci rysują sporty zimowe. 

Podchodzi pani do Jasia i pyta: 

- Jasiu czemu nic nie narysowałeś? 

- Nieprawda narysowałem Małysza. 

- A gdzie on jest? 

- Poleciał. 

Wysoko w powietrzu spotykają się dwa płatki śniegu. Pierwszy pyta: 

- Gdzie lecisz? 

- Lecę w Tatry, na skocznię narciarską. 

- A ja na autostradę, zrobię jakiś karambol samochodowy! 

Zimą koło jeziora przechodzi harcerz. Mija wędkarza łowiącego w 

przeręblu ryby a po chwili słyszy wołanie: 

- Ratunku! Lód pękł! Topię się! 

Harcerz sam do siebie: 

- Po co krzyczysz?! Medal za ratowanie tonących już mam. 
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Kalendarium na luty 

2 Lutego 

 Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych 

 Dzień Handlowca 

 Dzień Świstaka  

4 Lutego 

 Światowy Dzień Walki z Rakiem 

8 Lutego 

 Dzień Bezpiecznego Internetu 

9 Lutego 

 Międzynarodowy Dzień Pizzy  

14 Lutego 

 Walentynki 

15 Lutego 

 Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej 

17 Lutego 

 Światowy Dzień Kota 

21 Lutego  

 Dzień Języka Ojczystego (ONZ) 

22 Lutego 

 Europejski Dzień Ofiar Przestępstw 

 Dzień Myśli Braterskiej 

23 Lutego 

 Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 

27 Lutego 

 Tłusty Czwartek 
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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 : Katarzyna Ilczuk,  Klaudia Łęczycka, Natalia 

Dąbrowska, Oliwia Dang, Aleksandra Gmitruk, Paulina Hawryluk,  

mailto:redakcjaczworki@tlen.pl
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Julia Słowińska, Julia Rejewska, Patrycja Langowska, Natalia Zdunek,  

Angelika Jarzec, Paulina Górska,  p. Justyna Troć 


