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 Witajcie drodzy czytelnicy ! 

Kończy się już pierwszy miesiąc szkoły, zaczynają się 

sprawdziany, testy i kartkówki. Trzeba się wziąć do 

nauki. Zaczynają spadać liście z drzew i tworzą 

kolorowe dywany. Ptaki odlatują do ciepłych krajów, 

są zbiory owoców i warzyw. Jest gorsza pogoda, a 

nam trudno zacząć się uczyć, bo żyjemy wakacjami. 

Rozmowy o wakacjach przerywają nam dzwonki. 

Zaczyna się szkolne szaleństwo, ułamki i równania 

mylą się nam jeszcze. Wakacyjne zamieszanie ciągle 

jeszcze mamy w głowach, wakacyjne wspomnienie, 

sprawa to nienowa, wrzesień do nas się uśmiecha, 

słońce złoci szkolne szyby, jeszcze w uszach leśne 

echa, jeszcze pachną grzyby… 

 

Czwórka 

z plusem 
 

 

W numerze: 

 Ciekawostki 

ze świata 

 Sekrety 

fotografii 

 Nasi mali 

przyjaciele 

 Książki warte 

przeczytania 

 Śmiechu 

warte 

 Do stołu 

podano… 

Muffinki  

 Kolorowanki 
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Czy w Polsce wszystkie bociany są białe? 

Odp: Nie, w Polsce żyje także piękny bocian czarny. Ma lśniące pióra i jaskrawo czerwony 
dziób i nogi. Zakłada gniazda głęboko w lesie na wysokich drzewach. Potrafi łowić ryby i jest 

bardzo płochliwy. 

Czy drzewa śpią? 

Odp: Tak. W zimie, gdy temperatura jest bardzo niska, drzewa przestają pobierać wodę 

 i składniki pokarmowe z ziemi, czyli zapadają w „sen zimowy”. Gdy robi się cieplej, drzewa 

się budzą, wypuszczają nowe liście, pędy, kwiaty. Dotyczy to także drzew iglastych. 

Czy w Polsce żyją ośmiornice? 

 

Odp: Nie, ale w lesie, w parku lub na łące można czasami spotkać dziwnego grzyba, okratka 

australijskiego, który przypomina malutką czerwoną ośmiornicę. Pamiętaj, okratek jest pod 

ochroną! 

Gdzie mieszka najmniejszy ssak na świecie? 

Odp: Najmniejszym ssakiem na świecie jest ryjówka etruska. Zwierzątko to waży zaledwie 2 

gramy i mierzy 4 cm długości. Jest koloru rudego, natomiast spód ma szary. Ryjówka żyje 

 w Europie (Półwysep Apeniński, Pirenejski, Bałkany) oraz w północnej Afryce. 

Czy koń kładzie się do snu ? 

Odp: Koń woli spać na stojąco, ponieważ jest ciężki i wstawanie zabiera mu dużo energii. 
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Czy wiesz jak robić dobre zdjęcia? Co to jest dobre zdjęcie? Czym się różni aparat cyfrowy 

od tzw. lustrzanki? Jeśli tego nie wiesz, to polecamy naszą gazetkę. Będziemy tutaj dawać 

rady dotyczące robienia zdjęć i tego co warto fotografować. Seria tych artykułów zakończy 

się konkursem fotograficznym, więc czytajcie uważnie i czekajcie na konkurs. Dzisiaj 

pierwsza porcja wiedzy fotograficznej  

1. Po pierwsze – cierpliwość i trening uczynią z Ciebie mistrza. Mówi się, że dobrym 

fotografem zostaje się po zrobieniu 10 000 zdjęć. A Ty ile już zrobiłeś w swoim 

życiu? 

2.  Po prostu rób zdjęcia i ćwicz. Czasami warto zrobić 100 zdjęć z których tylko jedno 

będzie fajne. W dobie aparatów cyfrowych możemy sobie pozwolić na wyrzucenie 

pozostałych 99 zdjęć   

3.  Światło jest największym przyjacielem fotografa. Zawsze zwracaj uwagę na to czy to 

co fotografujesz jest dobrze oświetlone. Jeśli światła będzie za mało – zdjęcie wyjdzie 

ciemne, niewyraźne albo rozmazane. Jeśli z kolei będzie go za dużo, zrobimy zdjęcie 

prześwietlone – będzie za jasne, niewidoczne będą niektóre szczegóły. Pamiętaj, że 

światło na zdjęciu określa jego emocje, klimat i nastrój.  

4. Robiąc zdjęcia ludzi nie ścinaj im głów  Dbaj aby poostać była widoczna w całości 

(bez obciętych uszu, rąk albo bez stóp  ). Jeśli robisz portret to fotografuj od pasa  

w górę lub samą twarz. I nie musi być to zdjęcie robione z przodu.  

5. To nie aparat robi zdjęcia tylko fotograf. To on decyduje co i jak ująć w kadrze. 

Pamiętaj, że nawet telefonem komórkowym można zrobić ciekawe zdjęcie.  

6. Nie przestawaj się uczyć! Czytaj ksiązki o fotografii, szukaj artykułów, odwiedzaj 

fotoblogi w internecie. Robiąc to regularnie, wkrótce wypracujesz swój własny styl  

i sposób na robienie dobrych zdjęć.Sweet focie z ręki i odbicia w lustrze łazienkowym 

nie są fajne… :P   

 

 

 

 

 

 

 

    Fot.J.Troć 
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Nasi  mali 

przyjaciele  

Co to jest chomik? Chomik to gryzoń z rodziny chomikowatych. Jest naszym małym pupilkiem, który 

wymaga codziennych pieszczot, karmienia i oczywiście wody pitnej. Te słodkie zwierzątko powinno 

mieć dużą klatkę , w której mogłoby się w niej bawić i biegać. Domki dla chomików powinny być 

drewniane dopasowane rozmiarem do jego tuszy, inne mogą być dla nich nieodpowiednie.  Chomik 

lubi się bawić, nie potrafi siedzieć bezczynnie, dlatego powinniśmy dać mu ciekawe i bezpieczne 

zabawki, np. kołowrotek, drabinki, zjeżdżalnie i rurki papierowe. Nasze słodkie gryzonie powinny tak 

jak my prowadzić zdrowy styl życia, dlatego powinniśmy je również odpowiednio odżywiać. Dobrym  

i szybkim jedzeniem dla chomika są, np. gotowe 

mieszanki dla gryzoni, owoce i warzywa. 

 

 Jeżeli zdecydujesz się na tego słodziaka, to powinieneś 

wiedzieć, że trzeba im co najmniej co tydzień zmieniać 

wiórki z jego kuwety, szkodliwy jest dla nich dym 

papierosowy, itp. Jeżeli masz młodsze rodzeństwo, 

upewnij się, że nie będzie traktowało chomika jak 

zabawki. Chomiki są bardzo małymi i delikatnymi 

stworzątkami, co oznacza, że nie wolno ich ściskać, 

tarmosić i zmuszać do tego co jest dla nich nienaturalne. Wypuszczając chomika z klatki musimy 

uważać, żeby nie uciekł, np. pod kanapę, za szafę lub lodówkę… 

Najpopularniejszą rasą chomika jest chomik dżungarski. Są to szare kulki z czarną pręgą na plecach. 

Są to najbardziej grzeczne i łatwo oswajalne chomiki. Inne ciekawe rasy to: syryjski, cambrella, 

europejski, turecki, roborowskiego, chińskie. Najmniej znanymi rasami są chomik bezwłosy i chomik 

satynowy. Chomiki bezwłose nie mają włosów nie z powodów chorobowych, ale genetycznych. 
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Koty to też nasi przyjaciele. 
                                                                    Kot brytyjski 

                                        

Kot krótkowłosy, mocnej budowy ciała, średnioduży lub 
duży. Pełnię swojej krasy osiąga w wieku 5 lat. 

Głowa: duża, okrągła, masywna i szeroka 
 z charakterystycznymi fałdami, czoło wyraźnie zarysowane, 
pokryte sztywnym włosem nadającym mu wypukłość, pełne 
policzki, mały podbródek. 

Oczy: duże, okrągłe, rozstawione dość szeroko w kolorach 
współgrających z umaszczeniem: pomarańczowe, złociste 
lub miedziane, u odmiany białej - pomarańczowe, 
niebieskie lub różnobarwne, u kotów szynszylowych i 
cieniowanych - zielone lub turkusowe, u colorpointów - 
niebieskie. 

 

                                                                      

Pers 

                                              

Usposobienie:  spokojne, miłe, łagodne, niewielkie talenty 
łowcze. 

Umaszczenie:   rozmaite odmiany barwne (czarna, biała, ruda, 
niebieska, kremowa i inne, jest ich ok. 150). Również kolor oczu 
może być różny: niebieski, pomarańczowy lub mieszany (jedno 
niebieskie drugie pomarańczowe). 

Budowa:  Ogon puszysty na całej długości. Średnia długość sierści 
ok. 10 cm. Wewnątrz ucha, a także między opuszkami palców 
wszystkich łap, powinien znajdować się pędzelek sierści. Kolejną 
charakterystyczną cechą kota perskiego jest tzw. kryza, którą 
tworzy gęsta i dłuższa sierść rosnąca od uszu wokół brody. 
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Kot Syjamski: 

 

                             

Wygląd: Ich cechą charakterystyczną jest umaszczenie point, które pokrywa 
maskę, uszy, łapy i ogon. Posiada duże, niebieskie oczy. Jest to kot szczupły, 
o wydłużonej sylwetce i muskularnej budowie. Kocięta rodzą się białe, 
zaczynają się wybarwiać dopiero w drugim tygodniu życia. 

Charakter: Są bardzo inteligentne, chętnie uczą się różnych sztuczek. 
Ciekawskie, śmiałe, łatwo nawiązują kontakty i lubią wizyty gości. Dobrze 
czują się w obecności innych kotów lub psów. Mają duży temperament, 
znane są z przywiązania do właściciela, jeśli go stracą, mogą to nawet 
przypłacić zdrowiem. Starają się towarzyszyć opiekunowi we wszystkich 
domowych czynnościach, głośno domagają się pieszczot i zainteresowania. 
Bywają także zazdrosne. Nie powinny być posiadane przez osoby, które 
większość czasu spędzają poza domem.   Większość kotów syjamskich ma 
doskonały apetyt, dlatego utrzymanie szczupłej sylwetki takiego kota jest 
dla właściciela niemałym wyzwaniem. Koty syjamskie odznaczają się 

długowiecznością – mogą żyć nawet 20 lat! 

 

Kot Egipski 

                

Wygląd: Tylne łapy są trochę dłuższe od przednich, a między kolanem 
 a bokiem znajduje się charakterystyczny pas luźnej skóry, co przypomina 
budowę geparda. Koty te lepiej czują się w ciepłym klimacie. Występują 
trzy umaszczenia – brązowe, srebrne i dymne. We wszystkich odmianach 
wymagany jest na całym ciele ciemny wzór, składający się z osobnych 
plamek na tułowiu, pierścieni na ogonie i otwartych pierścieni na łapach, 
a na czole musi widnieć znak przypominający literę M lub skarabeusza.  
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Książki warte przeczytania 

      Książki są niezwykłe. Pozwalają nam przez chwilę stać się kimś innym, żyć 

innym życiem, zwiedzić nowe kraje, spotkać nowych ludzi.  Nie wiesz co czytać? 

Na tej stronie znajdziecie coś w sam raz dla siebie. Będą tu pokazywane 

najpopularniejsze książki na rok szkolny 2013/2014!  Nasza dzisiejsza 

propozycja to wycieczka do podwodnego świata pełnego tajemnic. Polecamy! 

„Podwodny świat mroczny dar” 

 

Streszczenie: W nieodległej przyszłości na skutek globalnego ocieplenia poziom 

oceanów podnosi się tak bardzo, że większa cześć kuli ziemskiej zostaje zalana. Ci, którzy 

przeżyli, mieszkają w gigantycznych, ponurych blokach przypominających ule. Jednak dla 

odważnych, spragnionych wolności jest jeszcze jedno wyjście… 

Tay od urodzenia mieszka na dnie oceanu. Kiedy farma jego rodziców staje się obiektem 

ataku banitów, chłopak rozpoczyna walkę o dom – jedyny, jaki zna. W towarzystwie 

Gemmy, dziewczyny z lądu, która przybyła pod wodę w poszukiwaniu brata, przekracza 

granicę brutalnej rzeczywistości i odkrywa sekrety zagrażające podwodnej kolonii. 

Kat Falls przedstawia niesamowity świat niebezpiecznej głębi, w której walka 

 o przetrwanie wymaga nadludzkiej siły. 
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Śmiechu warte! 
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! 

 

Nauczyciel języka polskiego pyta się uczniów:  

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"?  

- Wakacje, proszę pani! 

 

Co to znaczy jak ktoś znajdzie 4 podkowy?  

- To znaczy, że gdzieś w pobliżu koń lata boso. 

 

Idzie gumiś przez las, patrzy podkowa, odwraca ją a tam koń… 

 

Chuck Norris urodził się w drewnianym domku, który sam zbudował… 

 

Wiesz dlaczego blondynki jedzą ziemię?  

Bo grunt to zdrowie! 

 

Jak się nazywa ósma żona kucharza?  

- Usmażona. 

 

http://kawaly.tja.pl/dowcip,wiesz-dlaczego-blondynki-jedza-ziemie.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,wiesz-dlaczego-blondynki-jedza-ziemie.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,jak-sie-nazywa-osma-zona-kucharza.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,jak-sie-nazywa-osma-zona-kucharza.html
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Do stołu podano… 

  

Babeczki Ciasteczkowego Potwora ;) 

 

Składniki: 

 4 ulubione babeczki 

 6 kostek mlecznej czekolady 

 4 okrągłe ciastka 

 10 gramów waflowej niebieskiej posypki 

 Biały lukier plastyczny (objętość jajka) 

Sposób przygotowania: 

 Gotowe muffinki odstawić do ostygnięcia. Papilot przyciąć małymi nożyczkami, tak 

aby pozostała część miała około 2 cm szerokości. 

 Rozpuścić czekoladę w garnku. Moczyć w niej górną część muffinki i 

NATYCHMIAST obtaczać ją w niebieskich płatkach. 

 Poczekać aż czekolada stężeje a w tym czasie można uformować „oczy” dla 

wszystkich czterech potworków. 

 Małym nożykiem wyciąć podłużne otworki na ciastka, którymi należy nakarmić 

potworki. 
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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 
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