
Nr 2 październik 2010
Cena 1,oo zł Strona 1

Czwórka
z  PLUSEM

Od redakcji

Witamy!

Oto nasz drugi numer w tym roku szkolnym. Jak ten czas szybko leci! Za nami już cały
wrzesień i październik, czas najwyższy ostro wziąć się do pracy, ponieważ ten semestr jest
krótki. Już teraz trzeba zbierać dobre oceny ;)

Przed nami listopad a wraz z nim jesienna pogoda. Aby umilić Wam jesienne popołudnia
zapraszamy do czytania.

Ze względu na spis książek w tym miesiącu naszą gazetkę możecie kupić w sklepiku
szkolnym.

Miłego czytania!

REDAKCJA
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Czy wiesz, że…

1 listopada jest dniem wolnym od pracy.

Dzień Wszystkich Świętych jest poświęcony czci świętym, którzy mają osobne święta w roku
oraz tym , o których nie wspomniano w martyrologiach miejscowych, ani w kanonie mszy
świętych.

Papież Jan XI w roku 935 ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich Świętych,
wyznaczając je na dzień 1 listopada.

Większość ludzi myli  Święto 1 listopada z Dniem Zadusznym.

W kościele prawosławnym podobne święto obchodzi się w pierwszą niedzielę po Zesłaniu
Ducha Świętego na apostołów.

11 listopada jest Świętem Niepodległości

Jest to najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku, po 123
latach zaborów,  niepodległości.

W XVII w. Silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi co doprowadziło do
trzech rozbiorów Polski. Ostatni trzeci rozbiór trwał od roku 1975,poprzez 123 lata, aż do
1918 roku kiedy to,11 listopada, Rada Regencyjna przekazała władze nad wojskiem, Józefowi
Piłsudzkiemu, który dzień wcześniej powrócił z internowania w Magdeburgu, aż trzy dni
później rozwiązała się, przekazując mu pełną władze ustanawiając go Naczelnikiem Państwa.

http://www.google.pl/imgres?q=%C5%9Bwieczka+gif&um=1&hl=pl&sa=X&rlz=1T4SUNA_enPL232PL233&biw=1280&bih=533&tbm=isch&tbnid=ES6Hi_Hdb1oJIM:&imgrefurl=http://www.lukrowi.pl/nasze_pieski/&docid=t5JGaOOuXJBPxM&imgurl=http://www.lukrowi.pl/_img/portrety/swieczka.gif&w=48&h=74&ei=VaalTuzkE8maOpih7KMC&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=116295554003176623355&page=2&tbnh=74&tbnw=48&start=12&ndsp=12&ved=1t:429,r:1,s:12&tx=26&ty=39
http://www.google.pl/imgres?q=flaga+polski&um=1&hl=pl&rlz=1T4SUNA_enPL232PL233&biw=1280&bih=533&tbm=isch&tbnid=bUm1T4oS2l2JSM:&imgrefurl=http://e-dewocjonalia.eu/FLAGI-k50-0-1-default.html&docid=nRMkHQRLOtSGkM&imgurl=http://e-dewocjonalia.eu/_var/edytor/PolandFlag.gif&w=348&h=375&ei=gKalTpWmMpHtOcP72ZgC&zoom=1&iact=rc&dur=16&sig=116295554003176623355&page=3&tbnh=145&tbnw=135&start=24&ndsp=13&ved=1t:429,r:6,s:24&tx=57&ty=58
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Czym było Stonehenge?

Kamienny krąg Stonehenge powstał w Anglii  około 5000 lat temu. Megality
(wielkie kamienie)ustawiono tak, by wskazywały wschód słońca podczas

przesilenia letniego i wschód księżyca podczas przesilenia zimowego. Krąg mógł
być obiektem kultu albo wielkim kalendarzem, za pomocą którego badano ruch

słońca.

Najważniejsze wydarzenia od 20 000 p.n.e.(przed naszą erą) do
2 000 p.n.e.

Około 20 000 lat przed naszą erą. Pierwsze igły z kości.

Około 8 000 lat p.n.e. Pierwsze trwałe budowle.

Od 4 000 do 300 lat p.n.e. Pierwsze znane pismo, zwane klinowym.

3 500 lat p.n.e. Proste pługi ciągnięte przez ludzi.

3 200 lat p.n.e. Około 500 lat po wynalezieniu koła garncarskiego powstają pierwsze pojazdy
kołowe.

3 000 lat p.n.e. Proste szklane koraliki.

Około 2 800 lat p.n.e. W Anglii powstaje Stonehenge, a w Egipcie – pierwsze piramidy
schodkowe.

2 350 lat p.n.e. Pierwsze toalety z siedziskami 
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Internet i jego pułapki
Żyjemy w czasach kiedy Internet stał się czymś
codziennym, czymś co jest używane przez
prawie każdego z nas. Internet daje nam
mnóstwo możliwości,  pozwala na łatwiejszy
kontakt z innymi ludźmi, ułatwia nam naukę i
wyszukiwanie potrzebnych informacji. Ale czy
wiecie jakie  pułapki możecie spotkać w
Internecie?

W dzisiejszych czasach niewłaściwe
korzystanie z Internetu może się skończyć
nieprzyjemnościami lub poważnymi
kłopotami.  Spora część z was ma konta na
portalach społecznościowych takich jak Nasza
Klasa lub Facebook. Przy Waszych profilach
można znaleźć różne informacje które
ułatwiają hakerom  kradzież waszych danych.
Pamiętajcie, że w Internecie nie wolno nigdy
podawać swojego adresu, nie powinniśmy też
zamieszczać zdjęć. Z pozoru zwyczajne zdjęcie
może zostać łatwo wykorzystane przez
hakerów po to aby w przyszłości  sprawić nam
problemy.

Pamiętajcie, że tworząc własny
wirtualny wizerunek możemy podać różne
informacje, te prawdziwe i te nieprawdziwe.
To samo może zrobić każdy użytkownik
Internetu. Rozmawiając na czacie z Kasią lub
Basią, która ma 14 lat, możecie tak naprawdę
rozmawiać z kimś kto ma więcej lat i robi sobie
z Was żarty. Bądźcie ostrożni jeśli korzystacie z
Internetu. Nie dajcie się nabrać!
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Do stołu podano…

Kruche Ciasteczka
Składniki:

- 2 szklanki mąki
- 2½ łyżki cukru

- 2 łyżki jogurtu naturalnego
- 1 jajka, jedno żółtko

- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- ½ kostki margaryny

Wykonanie:

Najpierw trzeba wymieszać: mąkę, cukier i proszek do pieczenia.

Następnie dodać margarynę, a potem jajka i jogurt.

Wszystko dobrze zagnieść.

Wyłożyć blachę papierem do pieczenia(można ją posypać mąką),

wykroić różne wzorki i piec 15-25min (aż zrobią się złote) w temp. ok. 180C.

Smacznego!

http://www.w-spodnicy.pl/g/Kobieta.obiekt2.aspx/0/460/Kobieta/ddc254e4-c162-49e4-88b8-b513ee96ace0_20090408012327_Pict3946ok.jpg
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QUIZ
1.Które zwierzę udomowiono najpierw -kota, psa czy konia?

2.Czy jamnik to rasa, czy gatunek psa?

3.Dlaczego pies wielokrotnie obraca się i rozgląda się zanim się
położy?

4.Skąd pochodzą psy należące do rasy chow-chow

- z Indii, Japonii czy Chin?

5.Dlaczego pinczery nazywa się również ratlerami?

6.Sierść owczarka podhalańskiego jest czarna, biała czy brązowa?

7.Iloma palcami łapy psa dotykają podłoża - dwoma, trzema czy

czterema?

8.Czy psy występujące w cyrku naprawdę potrafią liczyć?

9.Czego najpierw należy nauczyć młodego psa?

10.Jak często należy karmić dorosłego psa – 1, 2 czy 3 razy
dziennie?

11.Ile ras psów istnieje obecnie na świecie?

Odpowiedzi:1.Psa.Znaleaiono psy w grobach, w których zostały pochowane z ludźmi już  10 tysięcy lat temu. 2. Rasa. 3. W ten
sposób upewnia się, czy nic mu nie   zagraża. 4. Z Chin. 5. Ponieważ kiedyś tępiły szczury, a po angielsku rat to
szczur. 6. Biała. 7. Czterema. 8. Nie. Liczba szczeknięć zależy od  dyskretnych znaków dawanych przez tresera. 9.czystości,
czyli załatwiania    potrzeb fizjologicznych na dworze. 10. Większości dorosłych psów   wystarcza jeden posiłek dziennie. 11.
koło 400.

http://www.google.pl/imgres?q=kot&um=1&hl=pl&biw=1280&bih=892&tbm=isch&tbnid=gAUQ6PrTMmFZXM:&imgrefurl=http://qubeq.w.interia.pl/&docid=rCmDxjTAndqH9M&imgurl=http://qubeq.w.interia.pl/czarny%252520kot.jpg&w=1024&h=768&ei=q5CWTuWRH4zN4QSfisGmBA&zoom=1
http://www.google.pl/imgres?q=ko%C5%84&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1280&bih=892&tbm=isch&tbnid=2z2G0_pLlJkyPM:&imgrefurl=http://www.twojewnetrze.com.pl/index.php%3Fp512,naklejka-kon-5&docid=j8JOlBQd9wcjTM&imgurl=http://www.twojewnetrze.com.pl/galerie/n/naklejka-kon-5_639.jpg&w=501&h=362&ei=J5CWTrm0NKn-4QTGqd2LBA&zoom=1
http://www.google.pl/imgres?q=pies&um=1&hl=pl&biw=1280&bih=892&tbm=isch&tbnid=yD-OUps_2zkHaM:&imgrefurl=http://erasmus007.blogspot.com/2008/06/pies.html&docid=KaFutLpmUVutKM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_HT93NP6G3zA/SFpXZOYLJBI/AAAAAAAAAmY/0RG_Fxqir8s/s400/pies2.png&w=400&h=359&ei=WJCWTufPMY_c4QTVvv3zAw&zoom=1
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Dla moli książkowych

„Chłopcy z Placu Broni’’

Książkę pt. „Chłopcy z Placu Broni’’ napisał Ferenc
Molnar. Głównym bohaterem jest mały, jasnowłosy
chłopczyk- Ernest Nemeczek.

Nazwę „Plac Broni” nadali chłopcy, należący do grupy,
której przywódcą był Janosz Boka. Na Placu spędzali oni
większość swojego wolnego czasu. Było to ich ulubione
miejsce zabaw, które traktowali jako swoją małą
ojczyznę. Dla nich był to Plac Broni, na którym szczyty
sągów zamienili w fortece i twierdze, umacniając je
zgodnie z zaleceniami Boki. Każda z fortec miała
swojego kapitana, porucznika i podporucznika, którzy
stanowili armię. Książka ta podbiła serca wszystkich
czytelników.

http://www.google.pl/imgres?q=ch%C5%82opcy+z+placu+broni+ilustracje&um=1&hl=pl&biw=1280&bih=892&tbm=isch&tbnid=HBvbNICT_pO4LM:&imgrefurl=http://i-ksiazka.pl/view_book.php%3Fkid%3D6535&docid=A5Xe4fM9PcISiM&imgurl=http://i-ksiazka.pl/foto/pelne/6/6768.jpg&w=246&h=348&ei=EJKWTuWMG-7c4QTcg8nwAw&zoom=1
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Nasza twórczość

„Magiczny kwiat”

Dawno, dawno temu za białą pustynią i jeziorem lśniących wód, żyłą sobie pewna mała
jasnowłosa dziewczynka. Pochodziła ona z jedynej na świecie wioski. Niestety ludzie
zamieszkujący tę miejscowość nie potrafili mówić.

Było im bardzo trudno bo wciąż nie mogli się porozumieć, nie byli oni zbyt mili, nie
wiedzieć dlaczego mieli stale rozgniewane twarze. Jedyną, zawsze uśmiechniętą osobą była ta
bezimienna dziewczynka. Bezimienna ponieważ bez mowy nikt nie mógł nadać jej imienia.
Pewnego pięknego słonecznego dnia gdy osoby odpowiedzialne za połów ryb przyniosły je
pomiędzy ludzi rozpętała się wojna o jedzenie. Dziewczynka nie miała ochoty na to patrzeć,
nie znosiła takich sytuacji. Postanowiła wybrać się na łąkę. Chodziła patrzyła w niebo
podziwiała chmury i drzewa aż tu nagle ujrzała najpiękniejszy kwiat na świecie. Żółty jak
słońce środek otulały cieńsze od niej jasnego włosa płatki w kolorze letniego nieba. Na
łodydze miał dwa długie listki które rozłożyły się niczym ręce wyciągnięte w stronę
dziewczynki. Jasnowłosa stanęła i zaczęła wpatrywać się w kwiat swoimi zielonymi jak trawa
oczami. Miała ona silną potrzebę powąchania kwiatka więc podeszła delikatnie i wyrwała
łodyżkę z ziemi przybliżyła kwiat do nosa i ... zaczęła kaszleć. Kaszlała kaszlała aż kichnęła
po czym rzuciła kwiat na ziemię krzycząc: „Aaa! Co to jest! To śmierdzi!” I zesłupiała, była
nieziemsko zaskoczona, wypowiedziała swoje pierwsze słowa. Zaczęła skakać z radości,
śmiać się, udawać różne odgłosy i o dziwo znała bardzo dużo wyrazów. „To dzięki temu
kwiatowi! To dzięki niemu mogę mówić! Muszę zanieść go do wioski, natychmiast!” I jak
powiedziała (podkreślam POWIEDZIAŁA) tak zrobiła. Podniosła kwiat z ziemi i czym
prędzej pobiegła do wioski. Wbiegła do największego domku gdzie odbywała się wojna
o ryby. Stanęła na środku pomieszczenia i krzyknęła: „Ciszaaa! Posłuchajcie mnie ludzie
wiem że jesteście zdziwieni tym, że ja mówię, ale ... ale. WY nic nie rozumiecie!” Zapadła
cisza żaden ze zgromadzonych tam ludzi nie zrozumiał o co chodzi dziewczynce. Nagle
jasnowłosa wpadła na pomysł, że gestami pokaże jak dostała mowę. Pokazała jak chodziła po
łące jak wąchała kwiat i jak w końcu po raz pierwszy przemówiła. Ludzie wszystko
zrozumieli i zaczęli podchodzić do dziewczynki by powąchać kwiat. Po upływie zaledwie
pięciu minut każdy kaszlał, kaszlał aż powiedział swoje pierwsze słowa.
W pomieszczeniu panował taki hałas i gwar jakiego dziewczynka nigdy przedtem nie
słyszała. Była bardzo szczęśliwa i miała nadzieję że dzięki temu kwiatkowi wszystko się
zmieni i tak się stało...

Po zaledwie miesiącu był postęp. Na twarzy każdego gościł uśmiech i zadowolenie.
Wszystko się zmieniło. Kwiatek został zasadzony w ziemię i podlewany by każdy kto się
urodził mógł go powąchać (co potem okazało się nie potrzebne), a dziewczynka dostała
przepiękne imię Lilia.

Natalka Domańska, klasa VI b



Nr 2 październik 2010
Cena 1,oo zł Strona 9

... Polak, Krzysztof Baranowski w 1973 roku samotnie opłynął dookoła Ziemię?

... w hali zakładów Boeinga w USA zmieściłoby się 10 Pałaców Kultury i Nauki?

... pierwszy na świecie rower skonstruował Ernest Michaux w Paryżu w 1861 roku?

... najkrótszy czas produkcji garnituru, począwszy od strzyżenia owcy, wynosi 1 h 34 min?

... pierwszą przeglądarką internetową był WorldWideWeb z 1990 roku, a Opera powstała wcześniej niż Netscape
Navigator i Internet Explorer?

... najszybszy superkomputer IBM BlueGene/L ma ponad 294 tys. procesorów (docelowo ma mieć 884 736) i ma
służyć do symulacji z dziedziny fizyki cząstek oraz nanotechnologii?

... Mur Chiński zaczęto budować w 220 roku p.n.e., a skończono w 1644 roku?

... zgrana ekipa mechaników zmienia koła w bolidzie Formuły 1 w niespełna 10 sekund?

... pierwszym człowiekiem, który w jednym roku zdobył dwa bieguny jest Polak, Marek Kamiński?

... najdłuższą stałą trasą autobusową jest połączenie między Caracas a Buenos Aires (9660 km)?

... najstarszy zegar mechaniczny świata to zegar w Katedrze Salisbury z 1386 roku?

... pierwsze kino zostało uruchomione przez braci Lumiere w 1895 roku w Paryżu?

... najdłuższy pociąg zestawiono w RPA (miał długość 7 km!)?

... najdłuższy autobus mierzy 32 metry długości i wyposażony jest w fotele dla 170 osób?

... Amerykanin S. Fossett w 2005 roku obleciał Ziemię bez lądowania i tankowania w powietrzu w 67 h?

... przez największe teleskopy widać przednie światła samochodu z odległości 25 tysięcy kilometrów?

... współczesny krawat wywodzi się od długich, kolorowych chust lub szarf noszonych dawniej na szyi w
Chorwacji?

... Pałac Kultury i Nauki ma 42 piętra i 13 km schodów, a windy pokonują dziennie ok. 200 km?

... pierwszy na świecie komputer powstał w USA w 1946 roku i nazywał się ENIAC?

... alfabet łaciński składa się z 26 liter, a pismo chińskie z ponad 50 tysięcy znaków?

... najdłuższy drewniany most w Polsce, o długości 184 metrów, znajduje się w Wąsoszu Górnym?

…Karaluchy mogą żyć bez głowy nawet do 9 dni, po czym umierają z głodu.

…Ślimak może spać nawet przez 3 lata.

…Żyrafy potrafią czyścić swoje oczy językiem.

…Żyrafa i szczur potrafią przeżyć bez wody dłużej niż wielbłąd.

…Środki przeciw komarom nie odstraszają ich tylko ukrywają Cię. Blokują sensory komarów dzięki
czemu nie widzą Cię

http://www.google.pl/imgres?q=rower&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1280&bih=892&tbm=isch&tbnid=MHWhy1qiG0bRWM:&imgrefurl=http://starerowery.pl/rowerzysta-musi.html&docid=UqXZmHUb-h0FOM&imgurl=http://starerowery.pl/images/3.jpg&w=425&h=283&ei=WSmdToCYJZHWsgaTuoGrCQ&zoom=1
http://www.google.pl/imgres?q=poci%C4%85g&um=1&hl=pl&biw=1280&bih=892&tbm=isch&tbnid=r5_OtG5-sU2_GM:&imgrefurl=http://merlin.pl/Kolorowy-drewniany-pociag_Eichhorn/browse/product/206,665328.html&docid=epqKuMh0AxQ6QM&imgurl=http://merlin.pl/Kolorowy-drewniany-pociag_Eichhorn,images_big,23,EI-2245.JPG&w=510&h=323&ei=DSqdTqqNB43ysgbjgNmcCQ&zoom=1
http://www.google.pl/imgres?q=%C5%BCyrafa&um=1&hl=pl&biw=1280&bih=892&tbm=isch&tbnid=rk0qB8g-4-2umM:&imgrefurl=http://gry-dladzieci.pl/kolorowanki/kolorowanki-zyrafy/336_kolorowanka-zyrafa.html&docid=nbylXSYnQ_BcNM&imgurl=http://gry-dladzieci.pl/pliki_kolorowanek/duze/kolorowanka-zyrafa_336.jpg&w=231&h=600&ei=2SqdTqjgE43Qsgar9fWxCQ&zoom=1
http://www.google.pl/imgres?q=karaluch&um=1&hl=pl&biw=1280&bih=892&tbm=isch&tbnid=lFqKu8wHTWSegM:&imgrefurl=http://www.zrobtoznami.pl/porada2383.html&docid=tUAiw2GYhrVxrM&imgurl=http://www.zrobtoznami.pl/files/images/5_2383_634b79627c47871.jpg&w=548&h=449&ei=WyqdTpi5Moj1sgbU5uy_CQ&zoom=1
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Gry i zabawy

Narusuj cztery proste odcinki bez odrywania ręki, tak żeby
połączyć nimi wszystkie 9 kropek. Linie mają być idealnie
proste o dowolnej długości
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Śmiechu warte

Maja  zwraca  się do  nauczycielki:

- Proszę pani, czy można zostać ukaranym za to, czego się nie zrobiło?

-Oczywiście, że nie.

-To dobrze ,bo nie odrobiłam lekcji.

*

Dwa baloniki lecą z wiatrem nad pustynią.

-Uważaj na kaktusy-zawołał jeden.

Na to ten drugi:

-Jakie kaktussssssssss...

*

Pewnego dnia na leśnej Ścieszce spotkały się dwa węże. Jeden pyta drugiego:

-Jesteśmy jadowite?

-Tak, dlaczego pytasz?

-Właśnie ugryzłem się w język.

*

Siedzi sobie sroka na sośnie, a tu niespodziewanie do sosny podchodzi krowa i zaczyna się
wspinać. Sroka w szoku obserwuje jak krowa powolutku siada koło niej na gałęzi. Wreszcie

pyta krowę:
- Krowa, co ty robisz?

- No przyszłam sobie wisienek pojeść - mówi krowa.
- Ty Krowa... ale to jest sosna, a nie wiśnia...

- Spoko... Wisienki mam w słoiczku!
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Pokoloruj.

Pokoloruj.
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ŚWIĘTA
1 listopada Wszystkich  Świętych
11 listopada Narodowe Święto Niepodległości
16 listopada Między Narodowy Dzień Tolerancji
14 listopada Światowy Dzień Chorych Na Cukrzycę
17 listopada Dzień Studenta
24 listopada Katarzynki
30 listopada Andrzejki

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
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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

	   Książkę pt. „Chłopcy z Placu Broni’’ napisał Ferenc 
	Molnar. Głównym bohaterem jest mały, jasnowłosy  
	chłopczyk- Ernest Nemeczek. 

