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 Witajcie drodzy czytelnicy ! 

Miło nam ponownie Was powitać! Jak Wam minął 
pierwszy miesiąc nauki? Do wakacji jeszcze 9 miesięcy, 
mamy więc mnóstwo czasu na poznawanie świata nauki. 
Chcielibyśmy wszystkich zaprosić do tworzenia „Czwórki z 
plusem” . Każdy z Was może stać się naszym 
dziennikarzem. Na ostatniej stronie znajdziecie informacje 
jak to zrobić  Mamy nadzieję, że grono naszych 
dziennikarzy się wkrótce powiększy, a wraz z nim nasza 
ulubiona „Czwórka z plusem” . 
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Sonda w SP4 

Nasi tajni agenci przeprowadzili w naszej szkole sondę. Przedstawiamy 

Wam odpowiedzi naszych uczniów na pytanie 

„Gdyby dzisiaj miało się spełnić jedno Twoje marzenie, 

byłoby to…” 

Chciałabym dostać papugę – Daria 

Chciałabym, aby odwiedziła mnie siostra – Wiktoria 

Chciałabym zrobić coś niezwykłego i być sławną – Amelia 

Chciałabym mieć kota – Ola 

Chciałbym móc nie odrabiac pracy domowej – Igor 

Chciałabym mieć konia – Maja 

Chcę dostać rybkę – Oliwia 

Chciałabym mieć chomika – Zuzia 

Chciałbym pływać w czekoladzie – Mieszko 

Chciałbym znaleźć skarb – Piotrek 

Chciałabym stać się postacią z bajki – Julka 

Chciałbym zjeść dinozaura – Szymon 

Chciałabym zostać gwiazdą rocka – Marta 

Chciałbym mieć wehikuł czasu – Kacper 

Chciałabym stać się na jeden dzień misiem panda – Zuzia 

Chciałbym, żeby aligatory mogły się uczyć w naszej szkole – Piotrek 

Chcę być tancerką – Kamila 

Chciałbym być milionerem – Kacper 

Chcę być sławna – Nela 
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Ciekawostki ze świata 

 

1. Czy wiesz jakie owoce mają własne czapeczki? To żołędzie! To 

dzięki nim, możemy łatwo zbudować jesienne ludziki. 

2. Czy rośliny potrafią strzelać i wydawać dźwięki? Owszem! Hura 

crepitans to łacińska nazwa rośliny pochodzącej z Ameryki 

Środkowej i Południowej. Jej owoce w kształcie torebek, gdy 

dojrzeją, pękają tak głośno, jakby ktoś strzelał z broni palnej. 

3. Czy w Polsce żyją ośmiornice? Niestety nie, ale za to w lasach 

możemy spotkać pewnego dziwnego grzyba, okratka 

australijskiego, który wyglądem przypomina małą 

ośmiorniczkę. Pamiętaj, że grzyby te są pod ochroną!   

4. Jak wysokie są polskie drzewa? Najwyższe są jodły – mogą 

osiągać wysokość nawet 100 metrów.  

5. Czy węże mogą zjadać zdobycze większe od siebie? Tak! 

Anakonda może zjeść nawet antylopę! 

6. Czy konie śpią na leżąco? Nie  Konie śpią na stojąco!  

7. Po co bobrom takie śmieszne ogony? Używają ich jako steru w 

czasie pływania. 

8. Ile wody zmieści się w dziobie pelikana? Pelikany mają dzioby 

z dużą torbą, służącą do wyławiania ryb. Wewnątrz torby 

zmieści się około 13 litrów wody!  
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OWOCE SEZONOWE 

Jesień to czas zbiorów cennych i smacznych owoców. Warto wykorzystać tą porę roku aby 

najeść się ich do syta czy to na surowo czy też w postaci przetworów. 

Surowe owoce to nasi sprzymierzeńcy w walce z bakteriami i wirusami, które atakują 

jesienią. W ten sposób dostarczamy organizmowi niezbędne mikroelementy i witaminy. 

Warto wprowadzić do swego jadłospisu taką zdrową przekąskę. 

Z sezonowych owoców można zrobić różne przetwory, które umilą nam mroźną zimę. 

Najbardziej znane i lubiane nasze owoce o tej porze roku to jabłka, śliwki oraz gruszki.  

Jabłka- Anglicy mawiają „Zjedz jedno jabłko dziennie a lekarz Ci wcale nie potrzebny” i mają dużo 

racji ponieważ te owoce dobroczynnie wpływają na nasz organizm. Zawierają dużo witaminy C, która 

wzmacnia układ odpornościowy. Ułatwiają przyswajanie wapnia przez organizm co wzmacnia 

paznokcie i włosy. Wspomagają trawienie. Zaleca się aby jeść jabłka ze skórką ponieważ znajdują się 

w niej pektyny, które oczyszczają organizm z substancji trujących. Gryzienie twardego jabłka służy 

dziąsłom. Owoce te są wykorzystywane do robienia kompotów, dżemów, deserów (np.szarlotka lub 

pieczone jabłka z konfiturą) oraz pysznego soku. Można też je suszyć. 

Śliwki – znanych jest ok. 6 tysięcy odmian tych owoców więc każdy smakosz znajdzie coś dla siebie. 

Śliwki mają wiele cennych właściwości, regulują trawienie i poprawiają apetyt. Nie są zbyt bogate  

w wit.C ale mają wit.A i E oraz sporo wit.B , która wpływa kojąco na układ nerwowy i poprawia 

samopoczucie. Suszone śliwki z powodzeniem zastąpią różne niezdrowe przekąski. Z owoców tych 

robi się dżemy ,powidła, marynaty ,ciasta, knedle i kompoty. Pomyślcie tylko jak miło zimą sięgnąć do 

jesiennego słoika z powidłami śliwkowymi…..mniam.  

Gruszki – pierwsze ich odmiany rosły już ok. 3 tysiące lat temu w Persji. Owoce te oprócz walorów 

smakowych mają wiele właściwości leczniczych np. obniżają ciśnienie krwi czy przyspieszają gojenie 

się ran. W medycynie ludowej napar z gruszek stosuje się przy przeziębieniach ,gorączce i kaszlu. 

Spośród wszystkich składników mineralnych gruszki zawierają najwięcej potasu . Są też źródłem wit. 

A,B,C i PP dlatego powinny być częstym składnikiem zdrowej diety. Ze względu na obecność boru  

w gruszkach , ich spożywanie ma dobry wpływ na działanie naszego mózgu. Bor pobudza szare 

komórki do pracy oraz poprawia możliwości koncentracji – warto o tym pamiętać i przed klasówką 

lub egzaminem schrupać pyszną gruszkę. Z owoców tych również można przyrządzać susz, kompot, 

marynaty, ciasta i desery np. duszone gruszki z imbirem i czekoladą działają rozgrzewająco w zimne 

jesienne popołudnie.  

Dobra rada: Jedzcie owoce a będziecie mieli wielkie moce!!! 

A na koniec zagadka. Kiedy te trzy owoce spotkają się razem w suszonej postaci? 

Smacznego!!!! 
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Mitologia grecka 

Każda kultura starożytna miała własnych bogów i liczne bóstwa. 

Mitologia Grecka to nie tylko bogowie i bóstwa, ale też  herosi. Zawiera 

ona szereg przygód wojennych, morskich, podróżniczych oraz romanse, 

zdrady, kary i intrygi przeciwko niewiernym. W starożytnej Grecji 

panowała wiara w wielu bogów. Każda dziedzina życia, każde zajęcie  

i każdy region miał swojego patrona. Najbardziej znany geograficzny 

przykład powiązania religii z życiem codziennym, jest obecna stolica 

Grecji- Ateny, nazwane tak na cześć bogini mądrości Ateny. Tysiące lat 

temu starożytni Grecy opowiadali sobie historie o bogach, potworach, 

herosach i bohaterach. Mity były przekazywane przez kolejne pokolenia 

aż do współczesności. Dziś wiemy o mitach greckich ze słynnych dzieł 

antycznych Homera i Hezjoda, a to opisywani przez nich bohaterowie. 

Bogowie to jedna wielka rodzina. 

                                      Zeus 

Był najważniejszym z bogów starożytnych Greków, władca innych bóstw 

oraz ludzi. Jego główny atrybut to piorun. 

Hera 

Żona Zeusa, była boginią niebios. Opiekowała się małżeństwami. Jej 

znak rozpoznawczy to owoc granatu 
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Posejdon 

Brat Zeusa, jako władca mórz był opiekunem żeglarzy i rybaków. 

Przedstawiono go z trójzębem w dłoni. 

Atena 

Córka Zeusa, jako bogini mądrości sprawowała opiekę nad uczonymi, 

mówcami i politykami. Jej atrybut były tarcza i włócznia. 

Hades 

Był władcą świata zmarłych, do którego po śmierci trafiał ludzkie dusze. 

Hydra 

To pięciogłowy stwór, któremu  jak się odetnie głowę wyrastają dwie 

kolejne. 

Creber 

To trzy głowy pies, który strzegł wejścia do podziemi. 

Meduza 

To kobieta, która zamiast włosów ma węże.  Wszyscy, którzy na nią 

spojrzą zamieniają się w kamień. Jedynym lekarstwem były łzy 

jednorożca. 

Minotaur 

To pół człowiek pół byk. Od góry był bykiem, a od dołu człowiekiem. 

Został zamknięty przez króla krety Minosa w labiryncie. 

Pegaz 

To skrzydlaty koń potrafiący latać. 

Cyklop 

To jednooki olbrzym, który wykuwały pioruny dla Zeusa. 
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Dla moli książkowych 

 
      Książki są niczym wrota do innego świata. Dzięki nim możemy na chwilę stać 

się detektywem, odwiedzić różne zakątki świata, przenieść się w świat baśni. Na 

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

najpopularniejsze książki na rok szkolny 2014/2015!  Nasza dzisiejsza 

propozycja to magiczna wycieczka do Hogwart’u. Polecamy! 

„Harry Potter i Kamień Filozoficzny” 

 

Harry jest zwykłym chłopcem, który nie ma pojęcia o tym, że magia naprawdę istnieje. Nie wie też, 

że jest sławny w świecie magii oraz, że jest nazywany „chłopcem-który-przeżył”. Wszystko za 

sprawą jego spotkania z Lordem Voldemortem. Harry odkrywa prawdę w dni swoich 11 urodzin, 

kiedy to odwiedza go pół-olbrzym Hagrid. Kto jeszcze nie zna dalszych losów młodego czarodzieja, 

niech lepiej szybko odwiedzi szkolną bibliotekę! Jest to jedna z tych książek, które czyta się po 

nocach, aby tylko dowiedzieć się co wydarzy się dalej. Polecamy!  

Dla wszystkich fanów Harry’ego Potter’a  na następnej stronie niespodzianka do wycięcia  
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Śmiechu warte! 
"Wiadomości" 

Na krajowej siódemce doszło do tragicznego  wypadku. Zderzył się traktor z motocyklem. 

Traktor prowadził wieprz, natomiast motocyklem jechał głodny wilk. Incydent ten okazał się 

tragiczny w skutkach dla wieprza, ponieważ wilk nabrał ochoty na małą przekąskę... 

 

Szkoła jest jak telewizja… 

Geografia - Discovery Channel  

WF - Szkoła przetrwania  

Religia - Dotyk anioła  

 J.Polski - Magia liter  

Muzyka - Jaka to melodia?  

Lekcja wychowawcza - Na każdy temat  

Pan konserwator - McGyver  

Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto  

Wywiadówka - Z archiwum X  

Woźny - Strażnik Teksasu  

Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa  

Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka   

 

- Tato,już nigdy więcej nie pójdę z tobą na sanki!  

- Nie gadaj tyle synu tylko ciągnij! 

 

Nauczyciel języka polskiego pyta się uczniów:  

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"?  

- Wakacje, proszę pani! 

 

http://kawaly.tja.pl/dowcip,szko-a-jest-jak-film-i-telewizja-1.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,szko-a-jest-jak-film-i-telewizja-1.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,szko-a-jest-jak-film-i-telewizja-1.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,szko-a-jest-jak-film-i-telewizja-1.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,szko-a-jest-jak-film-i-telewizja-1.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,szko-a-jest-jak-film-i-telewizja-1.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,szko-a-jest-jak-film-i-telewizja-1.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,szko-a-jest-jak-film-i-telewizja-1.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,szko-a-jest-jak-film-i-telewizja-1.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,szko-a-jest-jak-film-i-telewizja-1.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,szko-a-jest-jak-film-i-telewizja-1.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,szko-a-jest-jak-film-i-telewizja-1.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,tato-juz-nigdy-wiecej-nie.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,tato-juz-nigdy-wiecej-nie.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,nauczyciel-jezyka-polskiego-pyta-sie.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,nauczyciel-jezyka-polskiego-pyta-sie.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,nauczyciel-jezyka-polskiego-pyta-sie.html
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Do stołu podano… 

  

 

Składniki: 

 Jajko na twardo 

 Rzodkiewka 

 Szczypior 

 Dwa ziarnka pieprzu 

 nożyk 

Sposób przygotowania:  

 Rzodkiewkę pokrój w plasterki. Jeden z nich przekrój na pół – to będą uszy 

naszej myszki. Aby umieścić je na jajku, trzeba zrobić małe nacięcia nożykiem. 

Możesz poprosić o pomoc kogoś starszego.  

 Rzodkiewka jest też nam potrzebna do zrobienia buzi – ukrój połówkę plasterka i 

umieść w jajku. 

 Wybierz ładny kawałek szczypiorku i ułóż go tak, aby udawał ogonek myszki. 

 Teraz czas na oczy – wystarczy wepchnąć w jajko delikatnie dwa ziarnka pieprzu i 

gotowe! 
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Pokoloruj. 
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Jesień nie jest taka zła! 

Szuraj liśćmi w drodze do szkoły! 

 

Łap każdy promień słońca! 

Zajadaj jabłka, pomidory, maliny, śliwki! 

Jeśli pada deszcz, łap parasol i kalosze i skacz po kałużach! 

 

Pij dużo herbaty z sokiem malinowym! 

 

Przeczytaj ulubioną książkę! 

Ciesz się kolorami drzew i kwiatów jesiennych! 

  

Zbieraj kasztany i żołędzie, rób z nich figurki! 
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Kalendarium 2014 - październik 

 

1 października 

Między narodowy dzień muzyki. 

Między narodowy dzień lekarza. 

Między narodowy dzień ludzi starszych. 

Światowy dzień wegetarianizmu. 

2 października 

Europejski dzień ptaków. 

Międzynarodowy dzień bez przemocy. 

4 października 

Światowy dzień dobroci dla zwierząt. 

5 października 

Światowy dzień nauczyciela. 

9 października 

Światowy dzień poczty. 

 

 

14 października 

Dzień nauczyciela (Dzień Edukacji 

Narodowej). 

15 października 

Światowy dzień mycia rąk. 

Międzynarodowy dzień niewidomych. 

16 października  

Dzień papieża Jana Pawła II. 

Światowy dzień żywności. 

19 października 

Dzień ratownika. 

24 października 

Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

26 października 

Zmiana czasu letniego na zimowy. 

31 października 

Światowy dzień oszczędności. 
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KARTKA DLA MATEUSZA 

Po raz kolejny zdecydowaliśmy się wziąć udział w akcji „Kartka dla…” . Tym razem chcemy 

sprawić radość 4-letniemu Mateuszowi, który dzielnie walczy z nowotworem. Na pewno 

uśmiechnie się widząc kolorowe kartki i pocztówki. Ile kartek uda nam się wysłać w tym 

roku? Każdy kto chce wziąć udział w akcji może wysłać mu kartkę na adres: 

Mateusz Ziółkowski 

Lusowo ul.Poznańska 8, 

62-080 Tarnowo Podgórne 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Członkowie redakcji : Igor Paczuski, Jakub Górski, Kamil Makowski,  

Bartosz Darczuk.  p. Justyna Troć 

https://www.facebook.com/mateusz.ziolkowski.73

