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Czwórka
z  PLUSEM

Od redakcji

Witamy!

Witamy Was w 2012 roku!  Za nami  pierwszy semestr roku szkolnego i ferie zimowe. Mamy
nadzieję, że cieszycie się z prezentów, które znaleźliście pod choinką i z zapałem zaczęliście
nowy rok.

Drugi semestr tego roku szkolnego będzie nieco dłuższy od pierwszego. Ale nie martwcie
się! Przed nami przerwa świąteczna i w tym roku wyjątkowo długi weekend majowy. Mamy
nadzieję, że nadal będziemy się regularnie spotykać na łamach naszej gazetki.

Zapraszamy do czytania.

Redakcja
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Jak wiadomo walentynki to święto zakochanych, które przypada 14 lutego.
Nazwa pochodzi od imienia świętego Walentego, który jest patronem
szaleńców oraz zakochanych.

Różnego rodzaju walentynkowe tradycje trafiły do Polski z Francji i Wielkiej
Brytanii oraz Niemiec. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że mamy
rodzinne nasze słowiańskie święto zakochanych, mianowicie Sobótkę zwaną
też Nocą Kupały, która przypada na noc z 21 na 22 czerwca. Wielu polaków
krytykuje Walentynki jako święto zamerykanizowane  pełne komercji. Ale nie
da się też ukryć, że duża część polskiego społeczeństwa lubi obchodzić ten
dzień i nawet jeśli nie jesteśmy w związku, nie jesteśmy zakochani Walentynki
to idealny dzień na to aby powiedzieć bliskim jak bardzo są dla nas ważni.
Można to uczynić na wiele sposobów. Najpopularniejszym jest oczywiście
obdarowywanie się prezentami, mogą to być drobne upominki, kwiaty
walentynkowe lub słodkie prezenty. Najważniejsze aby w ten dzień pamiętać
o ludziach, których kochamy.

Głównie wśród młodzieży istnieje ciekawy sposób przekazywania sobie
walentynkowych życzeń. Chodzi oczywiście o telefony komórkowe, a co za
tym idzie wysyłanie sobie walentynkowych smsów. Nawet jeśli zdajemy sobie
sprawę z tego, że święto to jest pełne komercji po prostu lubimy sprawiać
przyjemność ludziom, których kochamy.
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,,Kocham Cię’’

Po angielsku

,, I love you’’

Po chorwacku

,,Volim te’’

Po fińsku

,,Rakastan sinua’’

Po hiszpańsku

,,Te amo’’

Po łacinie

,,Ego amare’’

Po niemiecku

,,Ich liebe dich’’

Po norwesku

,,Jeg elsker deg’’

Po portugalsku

,,Eu te amo’’

Po słoweńsku

,,Rad te imam’’

Po węgiersku

,,Szeretlek’’
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WALENTYNKOWE PYSZNOŚCI…

Ciasto bakaliowe z bezową czapką

SKŁADNIKI:

 250 g miękkiego masła
 200 g brązowego cukru
 2 łyżki miodu
 6 jajek
 250 g mąki
 łyżeczka proszku do pieczenia
 100 g orzechów laskowych tartych
 po 50 g śliwek suszonych, orzechów włoskich i migdałów blanszowanych
 po 150 g moreli suszonych i rodzynek
 100 g fig suszonych
 3 łyżki amaretto lub brandy
 szczypta szafranu
 3 białka
 170 g cukru pudru
 posypka cukrowa
 lukier plastyczny do dekoracji

PRZYGOTOWANIE (2½ godz.):

1. Do amaretto dodać szafran, odstawić na kilka minut. Migdały blanszowane, orzechy włoskie, śliwki, morele i figi
suszone posiekać. Posiekane bakalie oraz rodzynki oprószyć łyżką mąki, odstawić.
2. Masło utrzeć z brązowym cukrem, dodać jajka, miód, mąkę z proszkiem do pieczenia i orzechami laskowymi
tartymi. Zmiksować, wlać likier z szafranem, dodać bakalie, wymieszać i przełożyć do tortownicy (ok. 23 cm)
wyłożonej papierem do pieczenia. Piec godzinę w temp. 160 st. C, zmniejszyć temp. do 140 st. C, piec 25-30 min.
Wystudzić.
3. Białka i cukier puder ubić mikserem na pianę (w metalowej misce ustawionej nad garnkiem z gotującą się
wodą). Bezową czapkę nałożyć na wystudzone ciasto, posypać perełkami cukrowymi.
4. Udekorować ozdobami z lukru plastycznego.

Smacznego!
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QUIZ
1.Czy koty domowe są zwierzętami stadnymi?

2.W  jakim wieku koty najłatwiej uczą się chodzenia na smyczy

- 3 tygodni, 8 tygodni czy 10-12 tygodni?

3.Czy koty widzą w zupełnej ciemności?

4. Czy nowo narodzone kocięta widzą, czy są ślepe?

5.Jak długo trwa ciąża u kotów - 4 tygodnie,9 tygodni czy

9 miesięcy?

6.Jak małe koty uczą się higieny?

7.Czy kot zawsze spada na cztery łapy?

8.Czy koty posiadają „zegar wewnętrzny”?

9. Od kogo koty uczą się polować?

10.Czy koty potrafią pływać?

Odpowiedzi:1.Nie.Są samotnikami.2.10 – 12 tygodni.3.Nie.4.Koty rodzą się  z

zamkniętymi oczami. Dobrze widzą dopiero w wieku 4 tygodni.5.9 tygodni.

6.Obserwują swoją mamę.7.Tak.8.Tak, i to bardzo precyzyjny.9.Od mamy.

10.Tak, ale tylko niektóre to lubią.
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ZORZA POLARNA - rozmyte, zmieniające się, kolorowe smugi światła
obserwowane wysoko w ziemskiej atmosferze, głównie w okolicach biegunów.

ROK ŚWIETLNY - jednostka długości równa odległości, jaką pokonuje światło,
fale radiowe lub każdy inny rodzaj promieniowania elektromagnetycznego w
czasie jednego roku

ROK ZWROTNIKOWY – okres pomiędzy dwoma kolejnymi przejściami Słońca
przez punkt równonocy wiosennej, czyli czas potrzebny Słońcu-w jego widomym
ruchu rocznym-na dokonanie pełnego okrążenia na sferze niebieskiej względem
punktu równonocy wiosennej.

Ciekawostki

Kto wymyślił WODĘ GAZOWANĄ?

Woda gazowana była wynalazkiem Josepha Priestleya, angielskiego księdza
zafascynowanego filozofią i naukami przyrodniczymi. Ponieważ mieszkał on blisko
browaru, badał procesy fermentacji i gaz, jaki wyzwalał się w jej trakcie – dwutlenek
węgla. W 1768 roku , po dodaniu tego gazu do wody, otrzymał wodę gazowaną. Miał
nadzieję, że może ona zapobiegać szkorbutowi, ciężkiej chorobie, na jaką cierpieli
marynarze długo przebywający na morzu. Woda gazowana nie okazała się lecznicza, ale i
tak natychmiast zyskała popularność.

Aktualności.

W dniu 12 stycznia w Siedlcach w Sali Podlasie odbyło się spotkanie pt. „Klikaj z głową” z
przedstawicielami portalu Nasza Klasa i fundacji Kid Protect. Grupa uczniów z naszej
szkoły brała udział w tym spotkaniu. Dowiedzieliśmy się na nim jak bezpiecznie poruszać
się w sieci. Na pamiątkę tego spotkania każdy dostał upominek.
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Gry i zabawy
Wąż aby odzyskać swoją normalną skórę musi zjeść zaczarowane jabłko ukryte w

magicznym labiryncie Czarodzieja Mitaka.
Pomóż wężowi i wskaż mu drogę do zaczarowanego jabłka.

Chmury nie wiedzą gdzie jest słońce. Pomóż chmurkom znaleźć drogę do słoneczka.
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Pokoloruj.
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Śmiechu warte

-Mój pies zaginął.

-Powinieneś zamieścić

ogłoszenie w gazecie.

-To nie pomoże. Mój pies

nie umie czytać.

Konduktor sprawdza bilety w pociągu:

-Czy pani zapłaciła za tego psa?

-Ależ skąd, dostałam go na urodziny!

Do wędkarza podpływa krokodyl:

-Biorą?

-Nie.

-To choć się wykąpać.

Mama pyta Jasia:

-Dlaczego kładziesz mokrą

chusteczkę na ścianie?

-Tata kazał mi zrobić mokry

okład w miejscu , w którym się uderzyłem.



Nr 5 styczeń 2012
Cena 1,oo zł Strona 11

Warto zwiedzić…

Zamek w Liwie

– ruina gotyckiego zamku książęcego wzniesionego w XV wieku jako strażnica graniczna w
miejscowości Liw.

Historia zamku
Zamek w Liwie został zbudowany na lewym brzegu Liwca. Fundatorem założenia obronnego był
książę mazowiecki Janusz I Starszy, który zlecił to zadanie mistrzowi murarskiemu Niclosowi. Zamek
wzniesiony wśród podmokłych łąk i rozlewiska rzeki miał za zadanie obronę przeprawy przez Liwiec
oraz stanowił wartownię na wschodniej granicy księstwa.

Na sztucznie usypanym wzniesieniu, zabezpieczonym drewnianymi palami powstała niewielka
ceglana warownia. na planie kwadratu przed zamkiem znajdował się drewniany, przygródek z
zabudowaniami gospodarczymi. Zamek średniowieczny składał się z murów obwodowych Domu
Dużego, w którym urzędował burgrabia i wysuniętej przed mury obwodowe otwartej od strony
dziedzińca baszty bramnej z mostem zwodzonym. Zamek z miastem łączyła wąska grobla usypana na
mokradłach i rozlewiskach Liwca.

W pierwszej przebudowie w XVI dokonano podniesienia murów obronnych, Dom Duży nadbudowano
o jedną kondygnację, przez co mógł pełnić funkcje dworskie. Zmieniono również bramę zamykając ją
murem od strony dziedzińca i nadbudowując jedno piętro. Na zamkowym dziedzińcu powstał niewielki
dom gospodarczy zwany Domem Małym i spichlerz.

W kolejnej przebudowie rozbudowano bramę przekształcając ją w kilkukondygnacyjną wieżę. Mury
zaopatrzono w stanowiska strzelnicze dla broni palnej. W takim stanie zamek istniał do Potopu
Szwedzkiego, podczas którego wojska szwedzkie zbombardowały go, a po zdobyciu spaliły. Po
zniszczeniach wojennych gotycko-renesansowej warowni nie odbudowano. Na piwnicach spalonego
Domu Dużego wzniesiono drewniany dom kancelarii, który służył starostom liwskim.

Pod koniec XVIII wieku decyzją starosty Tadeusza Grabianki na miejscu Domu Małego naprzeciwko
drewnianej kancelarii wzniesiono murowany dwór. Parterowy obiekt z czasem stał się siedzibą
urzędów starostwa i sądu ziemskiego. Po przeniesieniu władz administracyjnych do Siedlec stał pusty.
Powoli był dewastowany i rozbierany

Po I wojnie światowej dokonano niewielkich prac badawczych i zabezpieczenia ruin. Nie przystąpiono
jednak do większych prac budowlanych. Dopiero podczas II wojny światowej ruinami zainteresowały
się niemieckie władze okupacyjne mylnie wprowadzone w błąd o krzyżackim pochodzeniu warowni
przez miejscowego społecznika Otto Warpechowskiego. W latach 1943-1944 cegły z murów
zamkowych, które miały zostać pierwotnie wykorzystane jako budulec obozu zagłady w Treblince
wróciły na swoje miejsce. Niemcy zabezpieczyli obiekt i rozpoczęli prace przy rekonstrukcji wieży.
Przerwali je jednak natychmiast po tym jak wyszła na jaw prawda historyczna. W 1944 zamek
ponownie uległ uszkodzeniu podczas działań wojennych. Po wojnie dokonano zabezpieczenia w
formie trwałej ruiny zachowanych gotyckich murów, zrekonstruowano wieżę bramną i odbudowano
dwór kancelarii starościńskiej.

Obecnie dla zwiedzających udostępnione są sale w odrestaurowanym dworze, a także wieża bramna.
Z dawnego Domu Dużego zachowały się jedynie gotyckie piwnice i część okalających go murów.

W odbudowanym dworze kancelarii oraz w wieży bramnej gotyckiego zamku swoja siedzibę ma
muzeum historyczne. Jego ekspozycja prezentuje historię zamku, fotokopie rysunków, malarstwo oraz
broń i uzbrojenie z różnych epok.

W okresie letnim przed zamkiem placówka organizuje różne imprezy plenerowe m.in. inscenizacje
turniejów rycerskich.
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Dla moli książkowych

„W osiemdziesiąt dni dookoła świata.”

Głównym bohaterem powieści jest angielski dżentelmen- Phileas Fogg, który znany jest jako
stateczny, bogaty ale skromny samotnik. Głównym wydarzeniem jest podróż w którą
wyruszył. Założył on się o 20.000 funtów szterlingów , że okrąży ziemię w osiemdziesiąt dni.

W podróż rusza ze znajomym  oraz nowo najętym służącym. Po piętach depcze im policjant
Fix , który jest przekonany , że to Phileas Fogg  jest sprawcą kradzieży znacznej kwoty
pieniędzy z londyńskiego banku. Podróż odbywa się wszystkimi możliwymi środkami
komunikacji: pociągami, statkami, samochodami oraz  na grzbiecie słonia. Niektóre przygody
utrudniają dotarcie do celu na czas np. jak Fogg ratuje Audę, wdowę po hinduskim
maharadży.

Również Fix wiele razy utrudnia mu podróż…

Reszty dowiecie się sami czytając tą książkę.



Nr 5 styczeń 2012
Cena 1,oo zł Strona 13

ŚWIĘTA
2 lutego Dzień Świstaka

8 lutego Dzień bezpiecznego Internetu

14 lutego Walentynki

16 lutego Tłusty Czwartek

17 lutego Światowy Dzień Kota

22 lutego Środa popielcowa

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
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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, Wiktoria Kobus, Wiktoria Tabaczek, p. Justyna
Zawadzka
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