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Nawet się nie obejrzeliśmy, a minął już 
kolejny rok wspólnej nauki. Czas na 
podsumowanie!!! W tym roku „Czwórka z plusem” 
spotkała się z dużą życzliwością i 
zainteresowaniem z Waszej strony. Gazetka 
ukazywała się regularnie raz w miesiącu, 
wydaliśmy 11 numerów (włącznie z tym). Poza 
stałymi rubrykami ukazującymi się od 
pierwszego wydania, w każdym kolejnym numerze 
staraliśmy się przekazać Wam coś nowego, 
czymś nowym zainteresować. Mamy już nawet 
spore sukcesy. Zostaliśmy laureatem konkursu 
„Redaktor – Uczeń” zorganizowanego przez 
„Tygodnik Siedlecki” i  Mazowieckie 
Kuratorium Oświaty.   
Za wszelkie niedociągnięcia i błędy z naszej 
strony – przepraszamy, dopiero się uczymy. 
Wszystkim zwycięzcom konkursów jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy!!! Na wakacje życzymy 
wszystkim pięknej pogody i sprzyjających 
warunków do jakże zasłużonego wypoczynku!!! 
 

 
 

D R O G A    P A N I    D Y R E K T O R! 
 
 

WAKACJE tuż tuz… a wraz z nimi czas słodkiego, beztroskiego 
lenistwa ☺ Nie da się ukryć, że lipiec i sierpień są naszymi ulubionymi  
miesiącami, oczekiwanymi przez niektórych już od pierwszych dni września ☺ 
Nie zapominamy jednak , że jest to też czas zbierania sił i chęci do nauki             
w nowym roku szkolnym 2006/2007. Obiecujemy, że naszą postawą                     
i osiągnięciami będziemy przynosili dumę naszej szkole i rozsławiali jej dobre 
imię. 

Szanownej Dyrekcji , nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły             
w imieniu redakcji gazetki „Czwórka z plusem” życzymy fantastycznych            
i niezapomnianych dni przepełnionych słońcem, odpoczynkiem i dobrym 
humorem. 
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W Y K R E Ś L A N K A 
 

Wykreśl z diagramu nazwy ptaków, przechodząc przez sąsiednie  pola poziomo lub 
pionowo (nie na ukos). Pliszkę odszukaliśmy za Was. 
 
BOGATKA , CZAJKA, FLAMING, KORMORAN, KOS, KOWALIK, 
KRASKA, KROGULEC, PLISZKA, PLUSZCZ, RANIUSZEK, SOWA, 
SÓJKA, SROKOSZ, SZCZYGIEŁ, USZATKA, WILGA, ZIMORODEK, 
ŻURAW 

 
Z I M P G A T K A T A W O K 
O R O B O S Z C Z Y L I K A 
D S P A K C Z A J G S I L P 
E O I N S Ż U A K I Z P L U 
K W U I Ó C P A W E K C Z S 
H A S Z J A A P O Ł A Z S P 
A M K E K K N K M R K R R O 
L I N G A S O O N O G O O K 
F L G K R A I S O K U L S Z 
W I A U S Z A T K A N E C E 

 
HASŁO:  …………………………….. 
 
 

Czy wiesz, że… 
 

Chuck Norris się nie myje. Chuck Norris spojrzy na siebie, a brud sam 
ucieka. 

 
 

 
 
Redaktor naczelna i opiekun: Anna Szostak  Zespół redakcyjny: Monika Fluks, 
Karolina Główniak, Krzysztof Gołąbek, Kuba Kruk, Jędrzej Kupiec, Mateusz 
Mendza, Maja Przybyłowska, Karol Tkaczyk i inni! 
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Michael Jackson nie wybielał twarzy: on zbladł po tym jak przestraszył go Chuck 

Norris. 
 

*** 
Chuckowi Norrisowi nie zdarzają się pomyłki w literowaniu. Jeśli jednak jakaś się 

zdarzy, Oxford uznaje nieomylność Chucka i poprawia błąd w swoim słowniku. 
 

*** 
Cała muzyka techno jest oparta na rożnych sposobach bicia serca Chucka 

Norrisa. 
 

*** 
 

Chuck Norris stanie się stanem w 2009. 
 

*** 
 

Chuck Norris doliczył do nieskończoności. Dwa razy. 
 

*** 
Drobnym druczkiem na ostatniej stronie Ksiązki Rekordów Guinnessa jest 

napisane, że wszystkie rekordy należą do Chucka Norrisa, w reszcie książki są 
wymienieni ci, którzy się najbardziej zbliżyli. 

 
*** 

 
Dobry, lepszy, Chuck Norris. 

 
*** 

Chuck Norris wypowiada słowa bez otwierania ust. 
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(krótki przewodnik w wersji skróconej) 

 Wakacje... ostateczna granica między wolnością, a przymusem 
szkolnym... Jest to bez wątpienia czas odpoczynku, jako takiej 
abstynencji szkolnej i ogólnego luzu. Jednak czy aby na pewno? Czy 
wakacje to tylko beztroska? Zaraz pokażę wam to, co w czasie 
wakacji wyłazi "spod kamienia" i wtedy się przekonamy. 

Komary - no, tego to wszędzie pełno, jednak najbardziej dokuczliwe 
stają się, nie wiadomo zresztą czemu, w czasie naszego odpoczynku. 
Co warto zauważyć, (i co już wie każde dziecko) naszą krew wypijają 
tylko samice (samce są spokojne i nie wadzą nikomu). Te małe wampiry 
występują wszędzie, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych (nawet 
większych kałuż), czyli tam, gdzie zmęczeni upałem ludzie pragną 
zażyć ochłody. I to właśnie tam się komarzyce posilają. Pogryziony był 
już chyba każdy z nas, mimo stosowania coraz to nowszych 
zabezpieczeń przeciwko tym owadom. Ale spokojnie, od samego 
pogryzienia nikt jeszcze nie umarł... no, najwyżej spuchł. Na szczęście 
w Polsce komary nie roznoszą takiego tałatajstwa jak malaria (nic 
przyjemnego jak sądzę). Jedynym lekarstwem na nie jest zamknięcie 
się w szczelnym bunkrze i nie wychodzenie do zimy (choć to też nic 
pewnego - to ustrojstwo włazi jakimś sposobem do domu, czego 
dowodem jest nocne, złowrogie buczenie nad uchem śpiącego 
człowieka). 

 Kleszcze - to też nic przyjemnego. Można nazwać go pasażerem na 
gapę. Ten mały komandos skacze na niczego nie podejrzewające, 
przechodzące pod jego krzakiem zwierzęta i ludzi i "podwozi się", 
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jedząc przy okazji. Umiejscawia się zazwyczaj pod kolanem, na szyi 
czy pod pachą - czyli tam, gdzie mu cieplutko. I konsumuje pęczniejąc 
przy tym. Nie byłoby w tym nic niebezpiecznego, gdyby nie fakt, że 
nie wszystkie kleszcze się myją.. :). Często przenoszą w swoich 
wnętrznościach wirusy zapalenia opon mózgowych czy zarazki 
boreliozy (też nic przyjemnego). Gdy nas ten pasożyt ugryzie to 
jeszcze nie powód do wpadania w panikę - wystarczy "wykręcić" go i 
wyrzucić. Broń Boże nie smarować go tłuszczem czy polewać 
alkoholem, bo wyraźnie tego nie znosi. Może się wtedy "wywnętrznić", 
wprowadzając do naszego organizmu wirusy i bakterie z jego żołądka. 
W aptekach są specjalne pompki do odsysania kleszcza. Występują w 
lasach i zaroślach, głównie na Mazurach i w części północnej Polski.   

Muchomory - najfajniejsze są, gdy rosną i nikt ich nie zbiera... A 
teraz całkiem serio - nikomu nie trzeba mówić, jak wygląda muchomor 
- czerwony w białe ciapki. I z niczym go nie pomyli nawet mało 
doświadczony zbieracz czy dziecko. Schody zaczynają się, gdy 
zabierzemy się za zbierania kań czy pieczarek. Wtedy właśnie do 
koszyka może wskoczyć nam muchomor sromotnikowy. Jego walory 
smakowe zapamiętamy do końca życia - czyli jakiś tydzień. 
Oczywiście muchomory można jeść - są nawet przepisy, jak go 
przygotować (coś dla desperatów lub smakoszy), jednak nie 
polecałbym konsumpcji tych zabójców. Choć w sumie jadalne to one 
są. Ale tylko raz... 

Osa - Ten kolorowy owad jest w zasadzie niegroźny. Ale tylko w 
zasadzie... Lepiej jej nie drażnić, bo w przeciwieństwie do pszczoły 
nie jest tak wyrozumiała i żądli więcej niż raz. W dodatku boleśnie. 
Tylko, że os jest "troszeczkę" więcej i proporcjonalnie więcej razy 
cię użądlą - więc módl się, abyś nie był uczulony na ich jad - bo gdybyś 
był, to nawet jedno ukąszenie może być fatalne w skutkach, a co 
dopiero całego roju... Lepiej więc albo zostawić te owady samym sobie 
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i spróbować żyć obok nich, albo walczyć z nimi i wyrobić sobie 
kondycję biegacza godną złotego medalisty igrzysk. Aha, osy lecą do 
wszystkiego co słodkie (soki, lody itp.) oraz do ciepłych, jasnych 
kolorów (mylą im się z kwiatami). Najlepiej więc w słoneczne, gorące 
dni na łące wychodzić ubranym na czarno i pić tylko wodę. 

 Szerszeń - hmmm. Większy kuzyn osy, jeszcze bardziej od niej 
nieprzyjemny. Poza tym, że bardziej złośliwy i o wiele mocniej żądli- 
dla alergika jedno ukąszenie może być już śmiertelne, dla zwykłego 
człowieka - coś koło 10. I nigdy, ale to NIGDY nie zrzucaj bani tych 
owadów ani nie waż się rozkopywać ich gniazda. Najlepiej w ogóle ich 
nie wkurzać, bo z wojny z nimi nic ciekawego nie wyjdzie.  
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Absurd numer 1  
Kolegium do spraw wykroczeń w Koszalinie nakazało pewnemu 
mężczyźnie przez miesiąc myć naczynia w restauracji, bo nie 
zapłacił rachunku za obiad. 
 
Absurd numer 2  
W Atenach, prowadząc samochód w stroju kąpielowym, ryzykujesz 
utratę prawa jazdy. 
 
Absurd numer 3   
W Tanzani istnieje limit długości włosów - maksimum 36 cm. 
 
Absurd numer 4   
W Tanzani (Afryka) kategorycznie zakazane jest noszenie 
spódniczek mini. Kobieta za karę może trafić do wiezienia. 
 
Absurd numer 5  
W Provo (Utah, USA) obowiązuje przepis zabraniający 
wychodzenia psom z domu po godzinie 19:00. 
 
Absurd numer 6  
W Cleveland (Ohio, USA) prawo zakazuje kobietom nosić obuwie 
ze skory, by mężczyźni nie oglądali ich nóg odbijających się w 
wypastowanych butach. 
 
Absurd numer 7  
W Kalifornii (USA) ludziom bez uprawnień myśliwskich 
zabronione jest stawianie pułapek na myszy. 
 
Absurd numer 8  
W Libii w 1977r. sąd, zgodnie z prawem islamskim, skazał na 
miesiąc więzienia psa, który pogryzł człowieka. 
 
Absurd numer 9  
Angielska poetka, Donna McLean, przestraszona osiągnięciami w 
dziedzinie klonowania postanowiła, że nie pozwoli, żeby ktoś 
ją kiedyś sklonował i zastrzegła swój kod genetyczny w 
urzędzie patentowym. 
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Rzeki pod lodami Antarktyki 

 Brytyjscy naukowcy odkryli, że głęboko pod lodami 
Antarktyki płyną rzeki, które - jak donosi tygodnik "Nature" - 
mogą łączyć ze sobą podlodowe, pradawne jeziora antarktyczne. 
O istnieniu jezior, skrytych głęboko pod lodami Antarktyki, 
naukowcy dowiedzieli się w latach 60. Od tego czasu odkryto 
ok. 150 podlodowych jezior, ale - jak podejrzewają badacze - 
ich rzeczywista liczba jest o wiele większa. Pozbawione 
kontaktu z powietrzem jeziora nie zamarzają z powodu 
panującego pod lodami olbrzymiego ciśnienia Naukowcy 
wielokrotnie chcieli dowiercić się do powierzchni najstarszego 
z odkrytych jezior - ukrytego prawie 4 kilometry pod 
powierzchnią lodu jeziora Wostok - i pobrać próbki do badań. 
Spekulowano, że mogły w nim zachować się mikroorganizmy nie 
występujące w żadnym innym miejscu Ziemi, zdolne do 
przetrwania w warunkach ekstremalnych. Przeciwnicy tego planu 
twierdzili jednak, że działania te zanieczyszczą ostatnie 
dziewicze obszary naszej planety. "Sądziliśmy, że podlodowe 
jeziora to odizolowane od siebie biologiczne »laboratoria«, w 
których przetrwały pradawne formy życia. Obieg wody pod lodem 
- według wcześniejszych poglądów - przypominał zaś bardzo 
powolne sączenie się. Teraz musimy zweryfikować te teorie" - 
wskazuje kierujący opisanymi przez "Nature" badaniami prof. 
Duncan Wingham z londyńskiego University College. Brytyjscy 
badacze odkryli bowiem, że pod lodami Antarktyki istnieje cały 
"system wodny". Twierdzą, że jeziora przypominają "koraliki 
nanizane na nitkę - łączy je rzeka, czyli obieg wody z jednego 
jeziora do drugiego". O istnieniu podlodowych rzek dowiedzieli 
się poprzez analizę zmian w pomiarach pokrywy lodowej, 
wykonanych na obszarze wschodniej Antarktyki przez satelitę 
Europejskiej Agencji Kosmicznej ERS-2. Jak opisują na łamach 
"Nature", wzrost ciśnienia w jednym z jezior powoduje przepływ 
dużej ilości wody do kolejnego "na nitce". Jeziora "strzelają 
jak korki od szampana", uwalniając nadmiar wody, która może 
podróżować pod lodem na odległości nawet stu kilometrów - 
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obrazowo porównują badacze. Nie wiedzą wciąż jednak, czy 
zdarzenie takie powoduje reakcję łańcuchową w dalszym biegu 
rzeki i kolejnych jeziorach. Jezioro Wostok leży cztery 
kilometry pod lodem, w odległości ok. 1 tys. 300 km od Bieguna 
Południowego. Ma powierzchnię 14 tys. km kwadratowych. Jego 
wiek szacuje się na 15 milionów lat. 

 *** 

Wiek słonia 

Wiek słonia związany jest z uzębieniem. Uzębienie słonia 
to sześć lewych i sześć prawych zębów trzonowych – jednak nie 
rosną one jednocześnie a sukcesywnie. Przednia powierzchnia 
zęba w miarę ścierania się kruszeje, stopniowo odpadają z 
niego drobne, cienkie płytki i w rezultacie ząb maleje. 
Wówczas na jego miejsce przesuwa się kolejny ząb. Trzy 
pierwsze zęby słonia, to zęby mleczne. Zużywają się one w 
ciągu pierwszych dziewięciu lat życia. Czwarty ząb musi służyć 
słoniowi do ukończenia 20 – góra 25 lat. Szósty ząb – ostatni, 
który jest wielkości cegły pojawia się w  wieku 45 lat i jego 
zadaniem jest służyć słoniowi przez 20 lat. Potem słoń staje 
się bezzębny. Z uwagi na sporą (około 150 kg) wymaganą porcję 
dziennego pokarmu ta sytuacja nie kończy się dobrze – słoń 
szybko umiera , gdyż nie jest w stanie dostarczyć organizmowi 
wystarczająco dużo pokarmu. 

*** 

Co to jest liczba doskonała?  

Liczbą doskonałą nazywa się liczbę naturalną, która jest 
równa sumie wszystkich swoich podzielników mniejszych od niej 
samej. W Starożytnosci znane byłe cztery takie liczby 
6,28,496,8128. Kolejną piątą liczbę doskonałą 33550336 znalazł 
niemiecki matematyk Regiomontanus. Inny niemiecki matematyk 
znalazł szóstą i siódmą liczbę doskonałą. Euler znaazł ósmą 
liczbę doskonałą: jest ona dziewięciocyfrowa. Dzięki maszyną 
matematycznym wykryto kolejne liczby doskonałe. Dotychczas 
wykryto 39 liczb doskonałych. 

 *** 
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 SZEF KUCHNI POLECA….:) 

To już ostatni przepis dla młodych kucharzy. Mamy 
nadzieję, że wszystkie nasze przepisy się sprawdziły i 
„smakowały”. Zachęcamy też do wykonania babeczek, a 
na pewno nie pożałujecie… 

 
 

BABECZKI BANANOWE 

 

 

Składniki:   

 2 duże banany 
 200 g cukru 
 0,5 łyżeczki sody 
 1 łyżeczka cukru waniliowego 
 1 jajko 
 200 g mąki 
 4 łyżki śmietany kremówki 
 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 
 
Przygotowanie: 
 
Składniki połączyć za pomocą miksera i rozlać do foremek (małe foremki ) tak 
do połowy, by ciasto nie wykipiało w trakcie pieczenia. Smacznego! 
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Z podanych niżej kwiatów wybierz ten, który podoba Ci się najbardziej i 
przeczytaj co sądzą o nim psychologowie. 

Irys 

Masz naturę pogodną i otwartą. Do otoczenia jesteś nastawiona ciepło, 
serdecznie i życzliwie. Umiesz słuchać i pocieszać innych, a także zachowywać 
sekrety w tajemnicy. Osoby, które Cię znają ,wiedzą, że zawsze mogą liczyć na 
zrozumienie i bezinteresowną pomoc z Twojej strony. 

Stokrotka 

Cenisz ciszę i spokój. Masz łagodną i ustępliwą naturę, lecz nie dajesz sobie w 
kaszę dmuchać. –Wprawdzie nie bronisz się krzykiem, ani nawet podniesionym 
głosem, ale masz swoje własne sposoby rozwiązywania napiętych sytuacji. 

Bez 

Z natury jesteś delikatna, wrażliwa i ustępliwa. Nawet jeśli racja jest po Twojej 
stronie, to dla świętego spokoju wolisz ustąpić. To jednak powoduje u Ciebie 
większą nerwowość i częstszą zmianę nastrojów. 

Mieczyk 

Naturę masz dynamiczną, wiele wymagasz od siebie i od innych. Lubisz gdy 
wokół Ciebie coś się dzieje. W tym, co robisz, starasz się być profesjonalistką. 
Otoczenie zarzuca Ci i ostry język, i zbyt częste wpadanie w złość. 

Róża 

Sprawiasz wrażenie nieco tajemniczej. Nie wysuwasz się na pierwszy plan ani 
strojem, ani zachowaniem. Jesteś opanowana i twardo stąpasz po ziemi. 
Chętnie słuchasz zwierzeń innych. 

Frezja 

Jesteś nieśmiała i nieufna. Wolisz dmuchać na zimne. Twój styl bycia bierze się 
głównie z kompleksów (najczęściej nieuzasadnionych). 
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Klasa I b 
 Karol Borkowski 
 Monika Chmielewska 
 Aleksandra Ignaciuk 
 Mateusz Kosyl 
 Maciej Kosmalski 
 Bartosz Krakuski 
 Marcin Mularzu 
 Jakub Soćko  
 Justyna Stankowska 

 
 

Klasa I a 
 Aleksandra Bulik 
 Karolina Chomka 
 Piotr Galatowski 
 Natalia Jagiełło 
 Adam Krechowski 
 Marta Myrcha 
 Joanna Ostrowska 
 Nikola Tomasiewicz 
 Agata Wasążnik 
 Przemysław Redesiuk 

 
 
Klasa II a 

 Mateusz Myrcha 
 Albert Stec 
 Karolina Marciniak 
 Kamil Kiryło 
 Kubiak Natalia 
 Maja Kot  

 

 
Klasa II b 

 Anna Chojecka 
 Michał Dziewulski 
 Karolina Gardzińska 
 Filip Jaroszek 
 Magdalena Jeziernicka 
 Aleksandra Jeziernicka 
 Wojciech Krzemiński 
 Patrycja Lewkowska 
 Kinga Marczak 
 Marek Polak 
 Dominika Ratajczyk 
 Adam Redesiuk 
 Damian Sulej 
 Piotr Świtoński 
 Jędrzej Wyczółkowski 
 Izabela Zalewska 

 

Klasa III a 
 Hubert Iwanek 
 Wojciech Prokurat 
 Piotr Wiszniewski 
 Anna Skolimowska 
 Izbela Tomas 
 Monika Wyżywniak 
 Katarzyna Szwarc 
 P_atrycja Haraburda 
 Michał Brodacki 

  Angelika Kosmalska 
  Michał Brodacki 
  Patryk Wołosz 
  Dominika Kondera 
  
Kl IV b
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Klasa IVa  

 Przywuska Paulina 
 Witowska Natalia 
 Wolińska Monika 
 Jezierski Jakub 
 Jurzyk Paulina 
 Gzowski Bartek 
 Człapski Michał 
 Śnieżek Bartek 

 

Klasa IV b 
 Kozieł Artur 
 Wojnowska Katarzyna 
 Ola Welik 
 Sadokierska Patrycja 
 Joanna Nawrocka 
 Damian Zawadzki 
 Marta Kańska 
 Kinga Olszewska 

 

Klasa IVc  
 Niedziółka Patrycja 
 Kobus Amelia 

Klasa IVd  
 Romaniuk Karol 
 Prejs Bartosz 
 Sadowska Marta 
 Siwicka Magdalena 
 Denysiuk Jakub 
 Górzyńska Adrianna 
 Kołodziejak Aleksandra 
 Solka Bartosz 
 Wasążnik Marcin 
 Karasińska Kamila 

 

Klasa Va  
 Głowniak Karolina 
 Kruk Jakub 
 Filipowicz Mateusz 
 Janusiewicz Mateusz 
 Michalski Cezary 
 Olszewski Maksymilian 
 Zoruj Milena 
 Lubelska Kinga 
 Rybak Kamil 
 Kłos Piotr 
 Mendla Mateusz 
 Świerzycka Gracja 
 Woźbiński Bartosz 
 Chmielak Kamil 
 Gołąbek Krzysztof 
 Ługowski Bartosz 

 

Klasa Vb  
 Błaszczak Paweł 
 Paulina Sobiech 
 Dominika Skorupka 
 Damian Kożuchowski 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
  CZWÓRKA Z PLUSEM 

           

 

 
 

 

Klasa Vc  Klasa VIa  
 Stempień Maja  Książek Klaudia 
 Marciniak Sylwia  Twarowska Kinga 
 Wysokiński Paweł  Górzyńska Aleksandra 
 Swinarski Piotr  Jaworek Karina 
 Paczóska Emilia  Kukawska Julia 
 Duczek Paulina  Jeromniak Marta 
 Tchórzewska Aleksandra  Giemzo Katarzyna 
 Kadej Michał  Grabczyk Maciej 
 Kański Michał  Szupłak Emilian 
 Kosińska Anna  Lewczuk Natalia 
 Marciniak Hubert  Stusińska Karolina 
 Tyszuk Angelika  Gołąbek Aleksander 
 Kaczko Jarosław  

 

 

Klasa VIb  Klasa VIc  
Chajewska Aleksandra  Fluks Monika 
Golec Paulina  Głuchowska Patrycja 
Iwińska Gabriela  Gruca Jan 
Kiryło Patrycja  Kozioł Bartosz 
Kosielska Dorota  Szymani Norbert 
Staręga Klaudia  Szaniawska Agnieszka 
Wąsowska Aleksandra  Wasążnik Michał 
Wielogórska Aleksandra  Zdanowska Izabela 
  

 

 
Wszystkim gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów w nauce !!! 
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