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Czwórka
z  PLUSEM

Od redakcji

Witamy!

Jak ten czas szybko ucieka! Semestr pierwszy powoli zbliża się ku końcowi. Za nami juz 3
numery naszej „Czwórki z plusem”. W ciągu ostatniego miesiąca mieliśmy czas na
odpoczynek, ponieważ były aż dwa długie weekendy. Za nami Święto Zmarłych oraz
Narodowe Święto Niepodległości. Przed nami jedne z najbardziej lubianych świąt – Boże
Narodzenie.

Już w grudniu spodziewajcie się numeru specjalnego z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Zachęcamy do nadsyłania życzeń świątecznych, urodzinowych oraz pozdrowień. Już za
miesiąc pojawi się specjalna strona przeznaczona tylko na Wasze świąteczne życzenia.
Nadsyłajcie je na adres email: redakcjaczworki@tlen.pl lub w formie pisemnej przynieście je
do członków naszej redakcji. Na życzenia czekamy do 13 grudnia. Zróbcie niespodziankę
kolegom i koleżankom.

Miłego czytania!

REDAKCJA

mailto:redakcjaczworki@tlen.pl
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Mikołajki
Mikołajki obchodzimy 6 grudnia. Tego dnia Święty Mikołaj przynosi dzieciom
prezenty. Zazwyczaj są to drobne prezenty, słodycze lub małe zabawki.

Osoby dorosłe na Mikołajki również obdarowują swoich bliskich. Często już w noc

poprzedzajacą Mikołajki, czyli z 5-go na 6-go grudnia podkłada się pod

poduszkę lub umieszcza się je w wełnianej, dużej .

Mikołajki świętowane są na całym .  Mikołaj znany jako St. Nicolaus i od
niego wywodzący się Santa Claus dzieciom w USA, Wielkiej Brytanii, Szwecji i innych
krajach przynosi na Mikołajki prezenty.

W Czechach tradycja dawania prezentów na Mikołajki sięga Średniowiecza , kiedy to
uczestnicy zamaskowanej procesji w wigilię święta Świętego Mikołaja przypadającą 5
grudnia obchodzili wszystkie domy w mieście roznosząc prezenty. Później
przekształciła się ta tradycja w rozdawanie prezentów na Mikołajki dzieciom.

Historia Świętego Mikołaja sięga III wieku n.e. Mówi się, że 6 grudnia - Mikołajki są
uczczeniem pamięci Świętego Mikołaja – biskupa z Miry, który swoją postawą

zaskarbił sobie ludzkie . Legenda głosi, że Święty Mikołaj rozdał swój cały
majątek biednym i na znak dzielenia się z innymi 6 grudnia Mikołajki jest świętem
obdarowywania się prezentami.

W naszej tradycji pamięć o Świętym Mikołaju jest wciąż żywa i podtrzymywana z
ochotą przez kolejne pokolenia 6 grudnia na Mikołajki. Dzień imienin Mikołaja,
przypadający 6 grudnia (Mikołajki) jest okazją do wszelkiego rodzaju niespodzianek i
obdarowania bliskich drobnymi prezentami w tajemnicy.
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Dla moli książkowych

„Opowieści z Narnii”
Lew, czarownica i stara szafa

Książkę pt.: Opowieści z Narnii” napisał Clive Staples Lewis.
Urodził się 29.11.1898 roku w Belfaście, a zmarł 22.11.1963
roku w Oksfordzie. Był brytyjskim pisarzem, historykiem,
filozofem i teologiem. Stworzył cykl fantasy dla dzieci
pt. „Opowieści z Narnii”.

Rodzeństwo Pevensie ucieka z bombardowanego Londynu na
wieś, do domu profesora  Kirke. Pierwszego dnia za oknami
pada deszcz, więc dzieci postanawiają zwiedzić dom. Podczas
zabawy Łucja, najmłodsza z rodzeństwa, postanawia schować
się w szafie. Przez szafę przechodzi do krainy, zwanej Narnią…

Główne postaci:

-Piotr Pevensie- najstarszy z rodzeństwa

-Zuzanna Pevensie- troche młodsza od Piotra

-Edmund Pevensie- kolejny z rodzeństwa

-Łucja Pevensie- najmłodsza z całej czwórki

http://pl.wikipedia.org/wiki/Fantasy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opowie%C5%9Bci_z_Narnii
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Na zdrowie… Syrop z cebuli
Wielkimi krokami idzie do nas zima. Niesie ze sobą płatki śniegu, mróz i
wiatr. Ale nie tylko… Zimą o wiele łatwiej jest się przeziębić. Dlatego dziś
polecamy Wam 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 płótno.

Dawkowanie:

-dorośli 3 razy dziennie łyżkę stołową

-dzieci 1 łyżeczkę do herbaty
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Practice your English!
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www.anglomaniacy.pl

Do stołu podano…

Milky way
Składniki

Biszkopt:

6 jajek
1 szklanka cukru
1 szklanka mąki pszennej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
2-3 łyżki kakao

Masa mleczna:

½ szklanki mleka
¾ szklanki cukru
1 opakowanie cukru waniliowego
25 dag margaryny
2 szklanki mleka w proszku (pełnego)

Polewa:

15 dag czekolady mlecznej
około 6 łyżek mleka

1. Sposób wykonania biszkoptu: Białka ubić, dodać cukier i nadal ubijać. Dodać żółtka i jeszcze ubijać.
Następnie dodać mąkę pszenną, proszek do pieczenia i kakao. Delikatnie wymieszać. Ciasto wylać do
wysmarowanej tłuszczem prostokątnej formy. Włożyć do nagrzanego piekarnika i piec około 25 minut
w temperaturze 170°C. Ostudzić i podzielić na dwie części.

2. Masa: Mleko zagotować z cukrem i cukrem waniliowym. Ostudzić. Miękką margarynę utrzeć na
puszystą masę, dalej ucierając dodawać ostudzone mleko z cukrami i mleko w proszku. Na jedną
część biszkoptu wyłożyć masę mleczną i przykryć drugą częścią biszkoptu.

3. Polewa:  Czekoladę rozpuścić z mlekiem w kąpieli wodnej i polać wierzch ciasta. Schłodzić w
lodówce.

Smacznego!
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Czy wiesz, że…?

CZEKOLADA

12 października, w miejscowości Somercotes w hrabstwie Derbyshire w Wielkiej Brytanii,
firma Thorntons, spółka zajmującą się produkcją i sprzedażą wyrobów cukierniczych na
wyspach, pobiła rekord Guinessa tworząc gigantyczną tabliczkę czekolady, w ramach
obchodów swoich 100-tnych urodzin.

Rekordowa tabliczka czekolady jest kwadratem, którego jeden bok mierzy 4 m, czyli ponad
dwa razy więcej od wzrostu przeciętnego człowieka. Waży 5 ton i 792kg, czyli mniej więcej
tyle ile dwa słonie. Ma 29 milionów kalorii, i można by z niej wykroić 72 405 tabliczek
standardowych rozmiarów.

HAMBURGER

Właściciele restauracji „Mallie’s Sports Grill & Bar” w miejscowości Southgate w stanie
Michigan zlecili swojemu szefowi kuchni dodanie to ich menu jeszcze jednej potrawy,
hamburgera, który swoimi rozmiarami pobił rekord świata na największe takie danie,
które można zamówić bezpośrednio z karty dań.

Rekordowego burgera można znaleźć w restauracji pod hasłem „Zupełnie absurdalny
hamburger”. Jego cena to skromne 2 000 dolarów, czyli w przeliczeniu wg obecnie
panującego kursu walut to ponad 6 000 polskich złotych.

Hamburger mierzy 91cm wysokości oraz waży 153kg. Przyrządza się go w „zaledwie” 22
godziny z:

 6,8 kg sałaty
 13,6kg bekonu
 14kg pomidorów
 16,5kg sera

Jest dostępny także w zestawie z frytkami i napojem.

Miłośnicy fast-foodów, którym zapewne już cieknie ślinka na widok tak ogromnej porcji
powinni jednak pamiętać, że hamburger ma ponad 540 000 kalorii.
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Gry i zabawy

Uzupełnij nazwy 15 państw, dodając brakujące samogłoski.

1. PLSK

2. BLG

3. HLND

4. RSJ

5. NMC

6. FRNC

7. PRTGL

8. HSZPN

9. MRK

10. GPD

11. JPN

12. CHN

13. RGNTN

14. STRL

15. NRWG
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Pokoloruj
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ŚWIĘTA
1 grudnia Dzień walki z AIDS

4 grudnia Dzień górnika i Naftofca – Barbórka

6 grudnia Mikołajki

13 grudnia Światowy Dzień Telewizji dla dzieci

17 grudnia Polski Dzień bez przekleństw

24 grudnia Wigilia Bożego Narodzenia

31 grudnia Noc sylwestrowa

pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31
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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 : Magdalena Krzymowska, Natalia Domańska, Joanna
Jaszczuk, Aleksandra Rak, Alicja Błąd, Alina Nowakowska,
p. Justyna Zawadzka

mailto:redakcjaczworki@tlen.pl

