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   Czwórka                          

z  PLUSEM 

  

Od redakcji 

 

Witamy! 

Jak ten czas szybko ucieka! Pierwszy miesiąc nauki powoli dobiegł końca. Teraz już z górki!  

Przed nami kilkanaście tygodni pracy, a potem sami wiecie… święta, ferie, itd.  

Przypominamy, że możecie z nami się dzielić Waszymi spostrzeżeniami, wierszami, 

rysunkami. Chętnie opublikujemy je na łamach naszej gazetki. Nadsyłajcie je na adres email: 

redakcjaczworki@tlen.pl lub w formie pisemnej przynieście je do członków naszej redakcji.   

Miłego czytania! 

                                                                                      REDAKCJA          
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Jesień 
Wszyscy wiemy czym jest jesień… ale czy na pewno? Czy 

wiesz co robią zwierzęta jesienią? Czy wiesz dlaczego? A ile 

czasu dokładnie trwa jesień? Zapraszamy do czytania  

 Jesień charakteryzuje się umiarkowaną temperaturą 

powietrza ( 5-15 stopni ), oraz stosunkowo dużym w skali 

roku opadem atmosferycznym. W świecie roślin i zwierząt jest 

to okres gromadzenia zapasów przed zimą. W ciągu zimy 

jedzenie zostanie przysypane śniegiem, dlatego mądre 

zwierzaki robią zapasy już jesienią. W czasie jesiennym dni 

stają się coraz krótsze i chłodniejsze.  

 

 Jesień astronomiczna trwa od równonocy jesiennej do 

przesilenia zimowego, czyli od 23 września do 22 grudnia. 
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,,Okiem szóstOklasisty’’ 

 
Dzień Edukacji Narodowej 

Dzień Nauczyciela poprawnie i dokładnie to Dzień Edukacji Narodowej. 

Obchodzimy go 14 października. Święto to upamiętnia powstanie Edukacji 

Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. 

Komisja ta została powołana z inicjatywy polskiego króla Augusta 

Poniatowskiego na mocy uchwały sejmu  z 14 października1773 roku! 

Tradycyjnie w ramach podziękowania za trud włożony w wychowanie , 

uczniowie  składają wychowawcom kwiaty. Często z tej okazji są 

przygotowywane pokazy artystyczne uczniów. Dzień ten bardzo często (choć 

nie zawsze  ) jest wolny od zajęć lekcyjnych, dzięki czemu jest lubiany przez 

nauczycieli jak i uczniów. :) 

 

 

 

W podzięce za zachęcanie do myślenia 

Tak dobrze i uczciwie 

Jak tylko to możliwe 

Spełnienia najskrytszych marzeń  

 

życzą uczniowie 
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Dla moli książkowych 

 

 

 
,,Przykry początek” to pierwsza z trzynastu części  ,, Serii niefortunnych 

zdarzeń”. Głównymi bohaterami tej przerażającej i wzruszającej książki są 

rodzeństwo Baudelaire  i Hrabia Olaf. Wioletka, Klaus i Słoneczko Baudelaire na 

plaży dowiadują się od pana Poe, że ich dom i rodzice spłonęli w wielkim 

pożarze. Od tamtej pory opiekunem tych sierot jest właśnie pan Poe, który 

opiekuje się nie tylko nimi, a także ich wielkim majątkiem, który 14-nasto letnia 

Wioletka może przejąć dopiero po uzyskaniu pełnoletności. Na ten czas trafiają 

do wstrętnego domu Hrabiego Olafa. Tam muszą sprzątać, gotować i 

wykonywać wiele prac nie przeznaczonych dla dzieci. Po dłuższym czasie 

pobytu dzieci u Hrabiego Olafa dowiadują się, że wystąpią w teatrze, w 

spektaklu autorstwa ich nikczemnego opiekuna. Wyruszają wtedy do biblioteki 

sędzi Strauss. Właśnie tam Klaus znalazł  przyczynę  ich występu w teatrze – 

Wioletka grając ślub z Hrabią Olafem miała zagrać go naprawdę. Wioletka jest 

do tego zmuszona, ponieważ jej młodsza siostra zostaje uwięziona w klatce dla 

ptaków i w dodatku wisząc na szczycie wysokiej wieży. Rodzeństwo wydostaje 

się z pułapki prawnej i fizycznej, a potem trafiają pod opiekę pana Poe i do 

jeszcze innych krewnych. Książka ta jest naprawdę godna polecenia wszystkim 

miłośnikom przygód i ciekawych opowieści. 
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Na zdrowie…  

Syrop z cebuli 

Wielkimi krokami idzie do nas chłodna jesień.  Niesie ze sobą chłód, 

wiatr i przeziębienia. Dlatego dziś chcemy Wam zaprezentować bardzo 

łatwy przepis  na pyszny i bardzo zdrowy syrop, który ochroni Was przed 

katarem i stosami chusteczek higienicznych   

 

Wykonanie: 

Cebulę ścieramy na tarce, a następnie dodajemy tyle samo miodu. 

Podgrzewamy lekko, a potem przecedzamy przez 
j0214098.wav

 sitko. 

 

Dawkowanie: 

-dorośli 3 razy dziennie łyżkę stołową 

-dzieci 1 łyżeczkę do herbaty 
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Practice your English!  
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* 

Kiedy wiatr psotny wieje, 

na różne kolory barwią się knieje . 

Tu żółty a tam czerwony się jawi. 

Gdy mocniej dmuchnie, żadnego liścia nie zostawi. 

 

Po soczystej zieleni tylko wspomnienie zostanie, 

i zapach traw w zebranym  sianie, 

i pełne spichlerze skarbów bez liku, 

i liść zasuszony w mym pamiętniku . 

 

Odcienie szarości pokryły ziemię . 

Słońce oszczędnie daje  promienie. 

Mgła częściej opuszcza zasłonę, 

w  ciemności z moimi smutkami utonę. 

Julia Celińska 

* 

Rano  wstaję  ociężale, 

co to będzie? 

Nie, nie czaję! 

Woda jak  licz smaga. 

Zapach mleka mnie poraża . 

Czas biegnie jak szalony. 

Do szkoły jestem już spóźniony, 

a ja wciąż zakokoniony. 

Jakub Kielak, kl. VIb  
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* 

Ruszają na łowy w nocy, 

przed świtem lub o północy. 

W ciemności widać im tylko oczy, 

jakby żarówki świecące. 

Niby ogniki w czarnej odchłani błądzące. 

Kroczą cichutko jak na paluszkach. 

Ostrożnie,za nóżką nóżka. 

Łapią gryzonie i pisklęta, 

te tajemnicze zwierzęta. 

A gdy się pożywią,do domu zmykają. 

Na swojej poduszce prędko zasypiają. 

 

Kiedy się w dzień obudzi,nocny łowca wspaniały 

umyje się języczkiem malutkim,swoim cały. 

Pobawi się piłeczką,napije trochę mleka, 

położy na kolanach u swojego człowieka. 

Zamruczy kołysankę i znów w ciemności znika. 

Lecz wróci-wiem to na pewno. 

Przecież na niego czekam, 

w tę cichą noc ciemną. 

 

A.Nowakowska kl.VIc 
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Do stołu podano… 

 

3bit 

Składniki: 

 3-4 paczki herbatników po 130 g 

 1 puszka masy krówkowej 

 400 g śmietany kremówki 30% 

 3 łyżki cukru pudru 

 1 łyżeczka cukru z wanilią 

 1 łyżka żelatyny + 1/3 szkl. Wrzątku 

 100 g czekolady 

 2 budynie waniliowe + ¾ litra mleka 

 100 g masła  

 Mleko do namaczania 

 

Jak zrobić masę krówkową? Oto sposób: 

Puszkę z masą włożyć do garnka z wodą, puszka musi być całkowicie przykryta 

wodą(w trakcie gotowania trzeba dolewać). Wstawić do gotowania na 3 godziny, na 

niewielkim ogniu, ale tak by całość lekko bulgotała. Gotową masę krówkową zostawić 

do wystudzenia. Proste! 

Przygotowanie ciasta 

 
Na dno formy układamy pierwszą warstwę herbatników. Na to kładziemy podgrzaną masę 

krówkową. 

Przygotowujemy budyń, gotujemy aż będzie gęsty, ( 2 saszetki budyniu ale na 3/4 litra mleka - 

zgodnie z instrukcją trzeba by wziąć 1 litr). Do wystudzonego budyniu dodaję masło w temp 

pokojowej i miksuję. 

Warstwę budyniową kładziemy na herbatniki a potem kolejna warstwa namoczonych herbatników. 

Śmietanę kremówkę ubijamy z cukrem pudrem i cukrem waniliowym na sztywno, dodajemy 

przestudzoną a wcześniej rozpuszczoną we wrzątku żelatynę. Zamiast żelatyny można użyć fixy jeśli 

wolicie. 

Na wierzchu rozsmarowujemy śmietanę. Wierzch posypujemy startą na tarce czekoladą. 

Chowamy do lodówki - najlepsze jest kolejnego dnia. Wersja ze startą czekoladą jest łatwiejsza do 

krojenia :)  

Smacznego! 
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Czy wiesz, że…? 
Wielka Brytania w ostatnich latach stała się bardzo popularna.  

Czy wiecie, że … 

 Największą temperaturą zanotowaną w Anglii było 38.5°C w Brogdale, 

Kent 10 sierpnia 2003 roku. 

 Londyn jest największym Europejskim miastem. Żyje tam około 12 

milionów ludzi! 

 Najwyższą górą w Wielkiej Brytanii jest Ben Nevis w Szkocji – ma 

wysokość 1343 metrów 

 11% powierzchni Wielkiej Brytanii pokrywają lasy – Robin Hood ma się 

jeszcze gdzie chować  

 Anglicy co nie trudno się dziwić piją najwięcej na świecie herbaty – 

 2,5 raza więcej niż Japończycy i 22 razy więcej niż Francuzi czy 

amerykanie. 

 Uniwersytet Oxford miał kiedyś prawo zabraniające studentom 

wnoszenia do klas łuków i strzał… 

 Język francuski był oficjalnym językiem w Anglii przez około 300 lat – od 

1066 do 1362 

 W Wielkiej Brytanii obowiązuje ruch lewostronny. Co to znaczy? To 

znaczy, że samochody mają kierownicę po prawej stronie, a po drogach 

jeżdżą lewą stroną jezdni. Wszystko na odwrót!  

 Angielskie krany mają dwa kurki – jeden na wodę ciepłą, drugi  na wodę 

zimną  W Polsce zazwyczaj mamy jeden kurek na obie wody.  

 W 1666 roku wybuchł pożar, jeden z najstraszniejszych na świecie. 

Spłonęło wtedy 75% powierzchni Londynu.  Po pożarze miasto zostało 

gruntownie przebudowane.   
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Gry i zabawy 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychodzi Jaś ze szkoły i mówi: 

-Mamo,umiem liczyć do dziesięciu! 

A mama na to: 

-To policz. 

-2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Mama: 

-A jedynka? 

-W dzienniku. 

 

W restauracji klient mówi                                                                                                                                                                         

-Kelner, w mojej zupie jest mucha!                                                                                                                                                                        

-Oj ,przepraszam doliczę do rachunku. 

 

- Jasiu - mówi pani nauczycielka - czy wierzysz w życie pozagrobowe? 

- Nie. Dlaczego?! 

- Bo przed szkołą stoi twój dziadek, na którego pogrzeb zwolniłeś się wczoraj z lekcji. 
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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, Natalia Szulawa, 

Anna Grodzka, Michalina Uchimiak, Adrianna Mróz, Katarzyna Ilczuk, 

Malwina Szupłak, Gabriela Włodek, Oliwia Łazowska, p. Justyna Troć 
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