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Czwórka

z  PLUSEM

Od redakcji

Witajcie w nowym numerze naszej szkolnej gazetki. Wyczekiwane przez wszystkich wakacje tuż tuż,

pozostało tylko 7 tygodni nauki. Za nami już test kompetencji klas szóstych oraz sprawdziany klas
trzecich, trzymamy za Was kciuki! Nie opuszczajcie mimo wszystko szkolnych książek, gdyż przed
Wami jeszcze nie jeden sprawdzian!  Odbyły się już wszystkie ligi na etapie szkolnym. Życzymy
powodzenia w dalszych etapach.

Wszelkie sugestie i uwagi dotyczące gazetki  możecie przesyłać na e-mail redakcyjny,

zapraszamy również do wysyłania pozdrowień i życzeń [urodzinowe, imieninowe itp.]

które umieścimy na oddzielnej stronie gazetki.

Kontakt z redakcją:

redakcjaczworki@o2.pl

Dziękujemy za zakup i życzymy miłej lektury!

Redakcja

mailto:redakcjaczworki@o2.pl
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Konstytucja 3 maja
 Uchwalona 3 maja 1787

 Była pierwszą konstytucją w Europie, drugą na świecie (po USA)

 3 maja 1787 roku, o godzinie 11 rozpoczęto obrady, aby po 7 godzinach przedstawić
drugą na świecie konstytucję

 Termin ogłoszenia był bardzo korzystny, ponieważ część posłów wypoczywała jeszcze
po świętach Wielkanocnych

 Konstytucja została zaprojektowana aby zlikwidować ówczesny system polityczny
Rzeczpospolitej Obojga Narodów i aby zlikwidować złotą wolność. Zrównała
chłopów ze szlachtą, wzięła ich pod ochronę państwa.

 Obchody Święta Konstytucji 3 Maja były zabronione w czasie rozbiorów, następnie
zostały przywrócone w roku 1919.

Strona tytułowa Konstytucji wydania z roku 1791 Piotra Dufoura.
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Z życia szkoły…
 1 kwietnia Szkoła podstawowa nr 4 wraz z Uniwersytetem  Przyrodniczo-Humanistycznym

zorganizowała I Dyktando Siedleckie. W dzisiejszych czasach , w dobie komputerów
ortografia jest coraz mniej popularna, dlatego nasza szkoła podjęła wyzwanie szerzenia zasad
ortografii w Siedlcach

 4 kwietnia  wspólnie przeżywaliśmy rocznicę śmierci Jana Pawła II

 5 kwietnia odbył się Ogólnopolski Sprawdzian klas VI. Szóstoklasiści mają za sobą egzamin
kończący szkołę podstawową. Najbardziej emocjonującym zadaniem okazał się… opis znaczka
pocztowego 

 7-8 kwietnia  w naszej szkole odbyły się rekolekcje szkolne. W tym roku były wyjątkowe bo
odbyły się w naszej szkole. Zorganizowały je Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa z Rawy
Mazowieckiej, temat rekolekcji brzmiał: „W Komunii z Bogiem”. Był  śpiew i bajki z morałem.

 18 kwietnia zostały wręczone Stypendia Prezydenta Miasta Siedlce dla dzieci uzdolnionych
zamieszkujących Siedlce. Czworo uczniów z naszej szkoły otrzymało stypendia. Serdecznie
gratulujemy 
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Śluby królewskie
w Wielkiej Brytanii

29 kwietnia, o godzinie 12 czasu polskiego, w centrum Londynu odbył się ślub
pary królewskiej. Młoda para – książę William Arthur Philip Louis
Mountbatten-Windsor oraz Kate Elisabeth Middleton pobrała się w znanej
katedrze Westminster Abbey.

To był ślub jak z bajki…
Na ceremonię zaproszonych zostało 1900 gości… kameralnie 

Na tym weselu to goście zostali obdarowywani prezentami – każdy
z nich otrzymał szalik zaprojektowany specjalnie na tą okazję,
o wartości około 300 funtów

Książę William łamiąc tradycję postanowił nie nosić obrączki ślubnej

Młoda para pojechała do ślubu Rolls-Roycem Phanotnomem VI
wyprodukowanym w 1977 roku

Kate Middleton nie pochodzi z rodziny szlacheckiej. W jej żyłach nie ma
ani kropli błękitnej krwi. Jest ona wnuczką górnika.

Na przyjęcie weselne przybyło 300 gości

Na liście gości byli między innymi słynny piłkarz David Beckham oraz
Rowan Atkinson (znany z roli Jasia Fasoli)

Ślub ten był szesnastym takim ślubem który odbył się
w katedrze Westminster Abbey

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.streetsensation.co.uk/sights/westminster_abbey.jpg&imgrefurl=http://www.streetsensation.co.uk/sights/westminster_abbey.htm&usg=__0inusYii1Wif6S1jqnJqv2gbBLE=&h=393&w=800&sz=105&hl=pl&start=22&zoom=1&tbnid=hdyJANnNafi96M:&tbnh=70&tbnw=143&ei=7IjBTbW1E4jOsgb8sP3CBQ&prev=/search%3Fq%3Dwestminster%2Babbey%26um%3D1%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26rlz%3D1T4SUNA_enPL232PL233%26biw%3D1259%26bih%3D508%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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Dla moli książkowych

„Tajemniczy ogród”
Książkę „Tajemniczy ogród” napisała Frances Hodgson

Burnett. Książka ta opowiada o losie dziesięcioletniej
dziewczynki imieniem Mary, zamieszkałej w Indiach. Po
stracie niekochających jej rodziców dziewczynka jedzie do
Anglii, do swego wuja, pana Archibalda Cravena. Posiadłość
wuja, Misselthwaite Manor, liczy kilka ogromnych ogrodów
i dom o prawie stu pokojach. Tam dziewczynka zmienia swój

charakter, zapoznaje się z Marthą, jej bratem Dickiem
i odkrywa, że w domu oprócz niej, wuja i służby mieszka

ktoś jeszcze.

Burnett napisała kilkadziesiąt powieści. Do kanonu
ulubionych lektur młodych czytelników weszły: „Mały Lord”
[w 1886roku], „Mała księżniczka” [w 1888r.] oraz
„Tajemniczy ogród” [w 1909r.].

Ola Rak



Nr 8 maj 2011

Cena 1,oo zł Strona 6

Powietrze, słońce, las, góry i woda.
W poniższych zagadkach, kryje się przyroda.

Żółte i gorące,
na błękitnym niebie.
Ogrzewa Ziemię,
zwierzęta i ciebie.

……………………………….

Kropelki wody
na głowy padają.
Wszyscy przed nimi
Pod dach uciekają.

……………………………..

Gdy spadnie po raz pierwszy,
świat robi się bielszy.
Wyciągamy narty, sanki,
dzieci lepić chcą bałwanki.

………………………………

Czujemy go na twarzy,
włosy nam rozwiewa.
Jest niezbędny dla żeglarzy,
głośno szumi w drzewach.
………………………………..

Deszcz ze słońcem
razem utkali,
wiszący na niebie
kolorowy szalik.
………………………………….

Wszyscy mówimy,
że biała jak mleko.
Przez nią nie widzimy,
tego co daleko
……………………………….

Zielony dywan
pokryty kwiatami,
w lesie się ukrywa
pomiędzy drzewami.
………………………………..

Brązowe czapeczki
rosną w leśnym runie.
Spytaj mamę czy są dobre,
Nim je do koszyka wsuniesz.

……………………………………

Rośnie w lesie lub przy drodze,
ma koronę oraz pień.
Mogą na nim mieszkać ptaki,
daje ludziom miły cień.
…………………………………

Kolorowe i pachnące,
zakwitają wiosną.
Można spotkać je na łące,
w parku i w ogródku rosną.
……………………………………

Po spacerze w parku
słoneczną jesienią,
możesz przyjść do domu
z pełną ich kieszenią.
……………………………………

Lubimy ją wszyscy
za ładną pogodę,
co po długiej zimie
ożywia przyrodę.
……………………………………
..

O tej porze roku
są najdłuższe dni,
a słońce z wysoka
grzeje nas i lśni.
……………………………………

Ta miła Pani wita się z nami,
malując drzewa pięknymi
barwami.
Kiedy nadchodzi z nią
pożegnanie,
Możemy chodzić po liści
dywanie.
……………………………………

Na dzień dobry śniegiem
prószy,
potem mróz przychodzi.
Buzia szczypie, marzną uszy
Gdy na dwór wychodzisz.

……………………………………
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Śmiechu warte

Lekcja biologii.
- Jak się nazywa największy zwierz mieszkający w naszych lasach? - Pyta

sie pani Jasia.
- Dźwiedź.

- Chyba niedźwiedź?
- Jeśli nie dźwiedź, to ja nie wiem.

*
- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta nauczycielka Jasia.

- Bo nie mogę się obudzić na czas...
- Nie masz budzika?

- Mam, ale on dzwoni wtedy gdy śpię.
*

Jasio zza drzwi łazienki woła do mamy:
- Mamo! Jaką koszulkę mam dzisiaj ubrać?
- Z krótkim rękawkiem, a czemu pytasz?
- Bo nie wiem dokąd mam umyć ręce...

*
Nauczycielka do Jasia:

- Świetny rysunek, ale przyznaj się kto go robił? Ojciec czy matka?
- Nie wiem ja już spałem!

*
Pani od biologii pyta Jasia:

- Jasiu wymień mi 5 zwierząt mieszkających w Afryce.
Na to Jaś:

- 2 małpy i 3 słonie.
*

Zagadka matematyczna:
Trzech kolegów umówiło się na pizzę. Przy stoliku robią składkę-każdy dał
po 10 zł. Po chwili kelner przynosi pizzę i mówi: pizza kosztowała 25 zł,
zostało 5 zł reszty, żeby było sprawiedliwie ja biorę 2 zł a panom oddaje
po 1 zł reszty. Po paru minutach koledzy liczą: daliśmy 3 banknoty po 10
zł, kelner wydał nam po 1 zł reszty więc wydaliśmy po 9 zł, trzy razy 9

daje nam 27 zł, 2 zł wziął kelner...a gdzie jeszcze 1 zł?
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Pokoloruj
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Do stołu podano…

„Proste ciasto czekoladowe”

Składniki :
 175 g miękkiego masła

 1 1/2 szklanki cukru pudru

 3 łyżeczki esencji waniliowej

 3 roztrzepane jajka

 1 1/2 szklanki mąki

 2 1/4 łyżeczki proszku do
pieczenia

 3 łyżki kakao

1 1/4 szklanki mleka

Smacznego ! ! !

Przygotowanie :
 1. Włożyć masło, cukier i

esencję waniliową do miski i ucierać
do uzyskania lekkiej, puszystej masy.

 Ciągle mieszając, stopniowo
dodawać jajka.



 2. Przesiać mąkę do osobnego
naczynia, dodać proszek do
pieczenia i kakao.

 Dodawać na przemian
mieszankę mączną i mleko do masy
maślanej, cały czas ucierając.



 3. Wylać powstałe ciasto do
kwadratowej blachy o boku 20 cm,
natłuszczonej i wyłożonej papierem
do pieczenia.



 Piec 55 minut


Zostawić ciasto w blasze na 10

minut, a potem przełożyć na

druciany stojak do wystudzenia.
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ŚWIĘTA
01 maja Święto Pracy

02 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
03 maja Święto Narodowe trzeciego Maja
05 maja Dzień Europy
08 maja Dzień bibliotekarzy i bibliotek
12 maja Światowy Dzień Ptaków Wędrownych
15 maja Dzień polskiej niezapominajki
19 maja Dzień dobrych uczynków
25 maja Dzień mleka
26 maja Dzień Matki

31 maja Dzień Bociana Białego

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
świąteczne czekamy pod adresem email: redakcjaczworki@tlen.pl

Członkowie redakcji :Przemysław Redesiuk, Arkadiusz Mężyński, Paulina Strzalińska,

Adam Krechowski, Aleksandra Rak, Magdalena Krzymowska, Natalia Szulawa,
Dominika Paczóska, Joanna Jaszczuk,  p. Justyna Zawadzka


