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Czwórka
z  PLUSEM

Od redakcji

Witamy was po raz pierwszy w tym roku szkolnym! Witamy
wszystkich nowych uczestników w naszym gronie. Szczególnie
cieszymy się z tak wielu pierwszaków.

Jak widzicie w naszej szkole wiele się zmieniło przez wakacje. Mamy
więcej sal lekcyjnych, a ściany  przybrały nowy weselszy kolor.
Niektóre z sal  też przeszły metamorfozę

Życzymy udanego startu w nowym roku szkolnym 2011/2012
i zapraszamy  do lektury!

REDAKCJA
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Practice your English!
W tym numerze polecamy wam bardzo fajną stronę internetową, która tworzy
krótkie historyjki w języku angelskim. To Wy wybieracie jaki rodzaj historyjki
chcecie stworzyć oraz jej bohaterów, a resztę robi za Was komputer.
Zapraszamy na stronę http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/make-
your-own/story-maker .

A oto historyjki stworzone przez naszą redakcję:

Horror story

I was staying with my grandmother in an old house in the forest. One night  I wanted to go
out. ‘Where are you going?’ said my grandmother.  ‘To the river’ I said. ‘But it’s getting dark!
And a storm is coming! All the bats come out when there’s a storm. Don’t go near them, and
don’t touch them!’  I went out and saw lots of  bats. I wasn’t scared. I went near them and
touched them. Then I remembered what my grandmother had said.  Too late! My teeth
turned orange  and my skin was covered with frogs. I screamed and run in the forest. In the
middle of the forest I saw a witch. Now I live with the witch, and when it’s dark and stormy
I go into the forest and scare people. Maybe I will come out and scare you.

Fairy story

Once upon a time there was a King and a Queen. They lived in a lovely golden castle and had
a beautiful daughter, Kate. But Kate was very unhappy. She never laughed or smiled. ‘We
will give a magic sword to the person who can make Kate happy’ said the Queen.  A musician
came and played a harp, a fairy said a magic spell, and a joker came and told jokes but Kate
did not smile or laugh. A young gardener came to work and the Queen’s castle. He came
with his little cat. The little cat liked to play. One day Kate saw the cat and started to smile –
then she laughed. The Queen heard her daughter and saw the cat. The cat was happy to get
a magic sword! 

A czy Wy potraficie stworzyć własną historyjkę? Podzielcie się z nami Waszą twórczością.
Wyslijcie je na naszego maila redakcjaczworki@tlen.pl

http://www.google.pl/imgres?q=historyjka+po+angielsku&um=1&hl=pl&rlz=1T4SUNA_enPL232PL233&biw=1280&bih=533&tbm=isch&tbnid=-Y01Zf08WG9ouM:&imgrefurl=http://opole.olx.pl/korepetycje-jezyk-angielski-i-historia-iid-234297087&docid=NNhs9e42CRK-CM&w=540&h=352&ei=m8t0TpbZIc3rsgb_5PWbCw&zoom=1&iact=rc&dur=15&page=6&tbnh=126&tbnw=194&start=62&ndsp=12&ved=1t:429,r:2,s:62&tx=70&ty=26
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/make-your-own/story-maker
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/make-your-own/story-maker
http://www.google.pl/imgres?q=%C5%BCaba&um=1&hl=pl&sa=N&rlz=1T4SUNA_enPL232PL233&biw=1280&bih=533&tbm=isch&tbnid=_7mBuUh5wS32VM:&imgrefurl=http://www.1gif.pl/kategoria/zaba/popularnosc&docid=7IBpVJLEtfWj5M&w=350&h=350&ei=K8h0TuOuMcrGtAbfwpy9Cw&zoom=1
http://www.google.pl/imgres?q=nietoperz&um=1&hl=pl&rlz=1T4SUNA_enPL232PL233&biw=1280&bih=533&tbm=isch&tbnid=DuLL1CL8mdZ_HM:&imgrefurl=http://forumhks.fla.pl/temat,4502.html&docid=Ryof4BSBFlZbHM&w=368&h=186&ei=cMh0TtyFCYiVswb3_eWyCw&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=1&tbnh=96&tbnw=189&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:8,s:0&tx=93&ty=51
http://www.google.pl/imgres?q=kot+filemon&um=1&hl=pl&rlz=1T4SUNA_enPL232PL233&biw=1280&bih=533&tbm=isch&tbnid=JMNOR-oXpTskqM:&imgrefurl=http://www.malowanki-kolorowanki.cba.pl/thumbnails.php%3Falbum%3D113&docid=Q653EierWjpILM&w=128&h=112&ei=psl0TupIz8eyBvW_nNAL&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=7&tbnh=89&tbnw=102&start=71&ndsp=14&ved=1t:429,r:11,s:71&tx=59&ty=45
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Ze  świata  nauki ! ?
Samotność może być równie zaraźliwa, jak pospolite przeziębienie wynika

z badań, które przeprowadzili amerykańscy naukowcy - podaje serwis BBC. Badacze z Uniwersytetów
w Chicago, Kalifornijskiego i Harvarda stwierdzili, że osoby samotne wykazują tendencję do dzielenia
swej samotności z innymi osobami w podobnej sytuacji. Jednak z upływem czasu grono znajomych
stopniowo się kurczy. Samotnicy, zanim zajmą swoje miejsce na tzw. peryferiach sieci społecznej,
zaszczepiają swoim bliskim poczucie osamotnienia oraz niechęć do nawiązywania nowych kontaktów
- twierdzi Nicholas Christakis z Uniwersytetu Harvarda. Naukowcy przebadali 5 124 ochotników
z miasteczka Framingham w stanie Massachusetts. Każdy uczestnik miał za zadanie podać nazwiska
krewnych i przyjaciół, z którymi utrzymywał względnie stały kontakt. Badanie powtarzano co 2-4 lata,
począwszy od roku 1948.

Trochę to trwało, ale po 14 latach sukces uwieńczył dzieło i pewien indyjski wieśniak mógł
w końcu zaparkować ciężarówkę przed swoim domem. Żeby tego dokonać, musiał wydrążyć tunel
w skalistej górze. Zrobił to, posługując się dłutem i młotkiem. - Nie mogłem parkować ciężarówki
koło domu, bo drogę blokowała mi góra - powiedział agencji Reutera 53-letni Ramchandra Das ze
stanu Bihar we wschodnich Indiach - Musiałem zostawiać ciężarówkę kilka mil dalej, więc
postanowiłem coś z tym zrobić. Władze nie widziały możliwości przyjścia wieśniakowi z pomocą, więc
Das, który obawiał się, że ktoś ukradnie mu stojący daleko od domu pojazd, wziął się do roboty sam.
Teraz, gdy tunel szerokości 4,2 metra jest już gotów, Das stał się lokalnym bohaterem.

Często i z łatwością uśmiechający się ludzie przedłużają swoje życie o ok. siedem
lat. Ten nieoczekiwany fakt - informuje londyński dziennik "Daily Mail" - stwierdziła grupa
naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Wayne w stanie Michigan. W trakcie badań naukowcy
odkryli, że "weseli i uśmiechający się ludzie żyją dłużej". Obliczenia wykazały, że "średnio uśmiech
zwiększa długość życia o siedem lat". Na razie naukowcy nie potrafią dokładnie odpowiedzieć na
pytanie, jaka jest przyczyna tego zjawiska. Uważają jednak, że "uśmiech jest w pierwszej kolejności
odbiciem wewnętrznej harmonii człowieka, optymizmu i pozytywnego stosunku do życia".
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Śmiechu warte

Nauczycielka po latach spotyka ucznia
-No co tam teraz robisz??

Uczeń:
- Wykładam chemię

-Ooo no proszę. A gdzie??
- W biedronce

*

Młode małżeństwo je zupę, niespodziewanie żona oblała sobie bluzkę
I mówi

-No nie. Zobacz jak wyglądam!!!
-No i jeszcze zupą się oblałaś…

*

Idzie blondynka do sklepu RTV i AGD
Sprzedawca mówi:

-Blondynkom nie sprzedajemy.
Wychodzi wkurzona

Na drugi dzień przychodzi w peruce
-Poproszę ten telewizor.

-Blondynkom nie sprzedajemy
Wychodzi jeszcze bardziej wkurzona.

Na trzeci dzień przychodzi w peruce i kapturze:
-Poproszę ten telewizor

-Blondynkom nie sprzedajemy.
-Skąd pan wie, że jestem blondynką?

-Bo to mikrofalówka
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Ciekawostki

ORIGAMI – JEST TO SZTUKA SKŁADANIA PAPIERU WYWODZĄCA SIĘ Z CHIN. PÓŹNIEJ
ROZWINĘŁA SIĘ W JAPONII. SZTUKA TA POLEGA NA ZGINANIU KWADRATOWEJ KARTKI PAPIERU W TAKI
SPOSÓB ABY POWSTAŁY RÓŻNE FIGURY. KARTKI NIE WOLNO KLEIĆ I CIĄĆ. DZIŚ POKAŻEMY WAM JAK

ŁATWO ZROBIĆ KOSTKĘ Z 6 KWADRATOWYCH KARTECZEK. DO ROBOTY!

GDY ZROBICIE 6 GOTOWYCH MODUŁÓW, WYSTARCZY JE RAZEM ZŁOŻYĆ WKŁADAJĄC
WYSTAJĄCE ROGI W POWSTAŁE „KIESZONKI” KOLEJNYCH MODUŁÓW.
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Dla moli książkowych

„Co to znaczy…”
Przyszłą lekturę klas III pt. „Co to znaczy…” napisał Grzegorz Kasdepke. Jest on

bardzo popularnym autorem. Ten pisarz ciekawych i śmiesznych książek urodził się 4 maja
1972 roku w Białymstoku. Ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego. Były wieloletni redaktor naczelny magazynu dla dzieci
"Świerszczyk". Współpracuje z takimi wydawnictwami jak Literatura (wydawnictwo) i Nasza
Księgarnia.
Grzegorz Kasdepke jest laureatem wielu nagród. Otrzymał mi. in.: Nagrodę Edukacji XXL za
„Bon czy ton”(który można wypożyczyć w szkolnej bibliotece) i „Co to znaczy” oraz
Nagrodę im. Kornela Makuszyńskiego za „Kacperiadę”.

„Co to znaczy” to zbiór 101 zabawnych historyjek, które rozbawią młodszych
i starszych. Głównym bohaterem tej książki jest chłopiec o imieniu Bartuś. Nieznane dla
niego związki frazeologiczne wyjaśniają mu rodzice lub dziadkowie np. cicha woda, robić do
kogoś maślane oczy i wiele innych. Przedstawiamy Wam kilka problemów Bartusia…

Maczać w czymś palce
Urodzinowy tort babci Marysi prezentowałby się świetnie, gdyby ktoś nie wyjadł

ozdabiających go kandyzowanych owoców. Bartuś stał przed tortem z niewyraźną miną.
– Podejrzewam – mruknął tata, przyglądając się badawczo Bartusiowi – że maczałeś w tym

palce…
– Nieprawda! – krzyknął Bartuś. – Nie maczałem! Zjadłem tylko to, co leżało na samym

wierchu!…
Babcia Marysia parsknęła śmiechem.

– Maczać w czymś palce – wyjaśniła, próbując opanować wesołość – znaczy: brać skrycie
w czymś udział… No zobacz, a ja byłam pewna, że to dziadek wyżarł te owoce…

– Niestety – westchnął dziadek. – Nie zdążyłem…

Robić do kogoś maślane oczy
Rodzice Bartusia postanowili wydać przyjęcie z okazji dziesiątej rocznicy ich ślubu. Co za

radość! Przyszli dziadkowie, wujkowie, ciotki, jacyś dalecy kuzyni, jakieś stryjenki, a jakby
tego było mało, także znajomi rodziców – wśród nich pani Halinka, koleżanka mamy z pracy.

– Zajmij się nią, dobrze? – poprosiła mama podchodząc do Bartusia. – Może chce coś jeść
czy pić?… – i poszła witać kolejnych gości.

Bartuś poszedł do kuchni, by po chwili wrócić z maselniczką w ręku.
– Proszę – powiedział podając masło pani Halince. – Na pewno się pani przyda…
– Dziękuję… – bąknęła zaskoczona pani Halinka. – Ale ja nie będę chyba jadła…
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– To nie do jedzenia, tylko do robienia maślanych oczu – wzruszyła ramionami Bartuś. –
Wujek Grzesiek stoi przy oknie…

Panią Halinkę zamurowało.
– No co? – Bartuś poczuł, że coś chyba nie tak. – Mama mówi, ze pani zawsze robi maślane

oczy na widok wujka Grześka.
– Czyli, że się w nim podkochuję?! – zasapała pani Halinka – Że mi się ten twój wujek

podoba, tak?!
– No, nie wiem – wzruszył ramionami Bartuś. – Ale jeśli masło pani nie pasuje, mogę

przynieść margarynę…

Drzeć z kimś koty
Bartuś wrócił do domu oburzony. Podszedł do taty i spojrzał na niego z obrzydzeniem.

– Jak mogłeś?!… – zasapał. – Babcia mi wszystko powiedziała!
Tata poczuł, jak obiad staje mu w gardle.

– To znaczy co?… – wyjąkał.
Bartuś odwrócił się do zaciekawionej mamy.

– Wiesz, co robił tata, gdy był mały?!… – zapytał.
– Co?… – Mamę dosłownie zżerała ciekawość.

– Darł koty!… – krzyknął Bartuś. – Z kolegami!…
Zaległa cisza.

A potem tata i mama gruchnęli śmiechem – i to takim, jakiego Bartuś dawno nie słyszał.
– Drzeć koty… – wykrztusiła mama.

– To znaczy: kłócić się z kimś… – dokończył tata.
– Doprawdy?… – Bartuś udawał naburmuszonego.

Ale w głębi serca poczuł ulgę.
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Jagodowe muffinki

Składniki:

 2 jajka
 120g brązowego cukru
 80 ml oleju
 80 ml kefiru
 200g mąki pszennej
 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
 0,5 szklanki jagód

Przygotowanie:

Najpierw krótko zmiksować jajka z cukrem. Następnie dodać olej,  kefir
i znowu krótko zmiksować. Potem wsypać proszek do pieczenia wymieszany
z  mąką. Dosypać jagody i znów wymieszać. Nakładać do formy (około 2 łyżek
ciasta do standardowej foremki na muffinki). Piec ok. 25 minut w temp. 180
stopni.
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Pokoloruj.
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Pokoloruj
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ŚWIĘTA

1 września Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września Dzień energetyka

8 września Dzień dobrych wiadomości

9 września Międzynarodowy Dzień urody

19 września Sprzątanie świata

22 września Dzień bez samochodu

30 września Dzień chłopaka

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, p. Justyna Zawadzka

mailto:redakcjaczworki@tlen.pl

