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Już marzec:)! Zaczynamy standardowo, ale ten numer jest

inny niż wszystkie poprzednie, bo bardzo obszerny. Mamy

nadzieję, że chociaż wiosna tuż, tuż... znajdziecie czas na

lekturę „Czwórki z Plusem” . W tym numerze wiele

ciekawych tekstów na przeróżne tematy, nie tylko

związane z 8 marca i Pierwszym Dniem Wiosny, chociaż i

tych nie zabraknie.

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

W marcu jak w garncu...
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SZEF KUCHNI POLECA….:)

Deser z bananów

Składniki:

 2 banany

 300 ml mleka

 8 kropli esencji waniliowej

 4 łyżeczki żelatyny

 1 płaska łyżeczka cukru

 szczypta mielonego cynamonu

Sposób przyrządzania:

Żelatynę rozpuścić w kilku łyżkach wrzącej wody. Banany, mleko oraz esencję

waniliową i cukier starannie utrzeć lub zmiksować i wymieszać ze schłodzoną

żelatyną. Przelać deser do pucharków i wstawić na godzinę na górną półkę

lodówki. Przed podaniem posypać cynamonem.

Ze względu na Twoje bezpieczeństwo nie próbuj robić deseru sam, poproś

o pomoc rodziców.

Smacznego!!!

Ola Nowak, Patrycja Niedziółka, klasa V c
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„Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” , to pierwsza

część serii książek o grupie przyjaciół, której autorem jest Rafał

Kosik. Powieść ta nie jest na pewno polskim odpowiednikiem

Harry'ego Pottera, choć jest adresowana do tych samych

czytelników. Bohaterowie nie są czarodziejami, nikt z nich nie jest

wybrańcem. Są zwykłymi dziećmi, z pewnego warszawskiego

gimnazjum. To, co czyni Felixa, Neta i Nikę dziećmi szczególnymi,

wynika z ich charakterów, umiejętności, zainteresowań i z kłopotów, w

jakie wspólnie wpadają. Oraz oczywiście, ze sposobu, w jaki z tych

kłopotów wychodzą. Zwariowane wynalazki, skarby, duchy, komputery,

roboty, sztuczna inteligencja oraz niesamowite pomysły tworzą

dynamiczną akcję, która porwie młodych czytelników. Przesłanie

książki można by streścić w jednym zdaniu: W życiu warto

postępować słusznie. "Felix, Net i Nika" to powieść, którą można

określić mianem przygodowej. Jest tu dynamiczna akcja,

przemieszanie świata rzeczywistego z fantastyką i wyraźnie

zarysowani bohaterowie, z którymi czytelnik może się utożsamiać.

Jest tu również dobro i zło, wraz z dylematami związanymi z

możliwością wyboru. Jest podkreślona rola i wartość przyjaźni,

lojalności i moralności. Dużym atutem tej książki są polskie realia i

typowe problemy z rodzicami, nauczycielami i rówieśnikami, jakie

miewają wszystkie dzieci. Polskie realia oraz żywy język sprawią, że

książka ta stanie się na pewno już wkrótce Waszą ulubioną książką...

Pani Anna Szostak

Do czytania Mole!!!
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Moje osiedle

Mieszkam przy ulicy Sokołowskiej, o nazwie bardzo boskiej,
Blok mój dwudziesty drugi numer nosi,
A obok niego ryk samochodów się unosi.
Na wschód od bloku jest koszykówka,

Lecz piłką nożną zajęta jest moja główka.
Czterysta metrów od bloku mego,

Są bramki wymiaru szkolnego.
Tam z kolegami, jak treningu nie ma

Kopiemy piłkę – to nie ściema!
Mateusz Janusiewicz, kl. VI a

„Przeniesienie się w czasie”

Pewnej soboty wzięłam pierwszą książkę , która była o Mieszku I. Czytając tę
książkę, w pewnej chwili przeniosłam się na dwór książęcy. Po kilku minutach dostrzegłam
dziewczynkę.
- Cześć, mam na imię Iza, a Ty jak się nazywasz? – powiedziałam.
- Dzień dobry, mam na imię Jadwiga – odpowiedziała.
Jadwiga zaprosiła mnie do domu na kolację. Opowiedziała mi o władcy Polan i czym
zajmują się tutejsi ludzie. Dowiedziałam się z tego, że tamci ludzie zajmowali się ciężka
pracą np.: uprawą roli, hodowlą zwierząt, handlem, łowieniem ryb, polowaniem na dzikie
zwierzęta, zbieraniem miodu. Wyrabiali drewniane stoły i ławy oraz gliniane naczynia.
Kobiety szyły ubiory z lnu i płótna. Polanie czcili siły przyrody – na przykład burze z
piorunami – oraz święte gaje ii źródła. Jadwiga streściła mi krótko, że ich kraj był
najeżdżany przez chrześcijan pod pretekstem nawracania na dobra drogę chrześcijaństwa.
Mieszko I nie czekał, aż wrogowie zagarną jego kraj. Porozumiał się z chrześcijańskim
władcą Czech, pojął za żonę jego córkę Dobrawę, a w 966 roku ochrzcił się wraz z całym
swoim dworem. Państwo Polan stało się krajem chrześcijańskim.

Gdy wyszłyśmy z domu usłyszałam głos mamy, która mnie wołał. I nagle
znalazłam się w swoim pokoju przy książce. Za bardzo mi się nie chciało w to wierzyć co
zobaczyłam! I zaczęłam czytać dalej, a w dalszym ciągu było to samo napisane, co
powiedziała mi Jadwiga. W przeszłości było ciężko żyć. Dobrze, że mieszkam w
dzisiejszych czasach.

Iza Zalewska, kl. III b
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Blondynka chciała ugotować obiad. Wyjęła z lodówki dwa kilogramy mięsa gdy

zadzwonił telefon. Po chwili wraca do kuchni i zauważa brak mięsa. Chwila

konsternacji i nagłe olśnienie:

- Przecież ja mam kota!

Łapie potencjalnego złodzieja i zaczyna się zastanawiać jak sprawdzić, czy kot

zjadł mięso. Wpada na genialny (według niej) pomysł:

- Przecież mogę kota zważyć!

Po zważeniu okazuje się, że kot waży dwa kilogramy. Głęboko się "namyśla" i

zadaje sobie pytanie:

- No dobrze mięso jest, a gdzie kot?

**** **** ****

Przychodzi facet z mówiącym kotem do łowcy talentów. Gość musi

zademonstrować zdolności kota, więc zadaje mu pytanie:

- Jak się nazywa drobny węgiel?

Kot odpowiada:

- Miał...

Potem facet pyta:

- Jaka jest forma czasu przeszłego czasownika być?

Kot znowu odpowiada:

- Miał...

Łowca talentów wyrzuca oszusta na ulicę. Na ulicy kot wstaje, otrzepuje się i

mówi:

- Może mówiłem niewyraźnie?
**** **** ****

Mały Jasio ogląda z ojcem telewizję. Nagle pojawia się plansza "Film tylko dla

dorosłych"

- Tatusiu - pyta Jasio - dlaczego tego filmu nie mogą oglądać dzieci?

- Cicho bądź! Zaraz zobaczysz...
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Przedszkole, po obiedzie pani mówi:

- Dzieci, teraz robimy kupkę. Po zrobieniu idziemy do ogrodu bawić się, ale pójdą

tylko te dzieci, które zrobią kupkę!

Dzieci siedzą w rządku na nocnikach i robią swoje. Po chwili Jasio zaczyna płakać!

Pani podchodzi i pyta:

- Jasiu, czemu płaczesz?

- Bo nie pójdę się bawić :(

- A co Jasiu, nie możesz kupki zrobić?

- Mogę!

- No to czemu płaczesz?

- Bo Karol mi zabrał!

**** **** ****

Maaamooo, ja niee chcę iść do szkoły!

- Jasiu, zaczął się rok szkolny i musisz iść!

- Alee maaamoo, ja nie lubię szkoły!

- Jasiu! Idż do szkoły, zobaczysz będzie bardzo miło.

- Ale maaamoo, dzieci mnie nie lubią i ja ich nie lubię!

- Jasiu! Musisz iść do szkoły, w końcu jesteś tam dyrektorem!

**** **** ****

Pani w szkole:

- Czy pamiętaliście, aby przez weekend zrobić dwa dobre uczynki?

Na to odzywa się Jaś:

- Tak. Jak przyjechałem w sobotę do cioci, to się ucieszyła, a jak następnego dnia

wyjeżdżałem, cieszyła się jeszcze bardziej!

Patrycja Niedziółka i Natalia Jurzyk,
Kamila Borkowska, klasa Vc

Ciekawostki historyczne

 Piotr Smolik, dworzanin króla Zygmunta III, został na ulicy zagadnięty przez żebraka: "Proszę
Waszmości na chleb". Na to Smolik: "Chleb jedz sobie sam, ja idę do księdza biskupa na
pieczeń".

 Przed bitwą pod Wiedniem (12 IX 1683 r.) wielki wezyr Kara Mustafa wysłał królowi Janowi III
Sobieskiemu kwartę maku z komentarzem, że jego wojska są tak liczne jak owe ziarnka maku.
Król w odpowiedzi wysłał Turkowi kwartę pieprzu z komentarzem: w tej kwarcie jest mniej
ziaren pieprzu niż maku, ale spróbujcie je zgryźć!
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Redaktorzy naczelni: Anna Szostak, Aneta Kalinowska Zespół redakcyjny:
Karolina Główniak, Krzysztof Gołąbek, Kuba Kruk, Mateusz Mendza, Maja
Przybyłowska, Patrycja Niedziółka, Ania Pątek, Ola Nowak, Kamila Borkowska!
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BEZPŁATNY INTERNET W NASZYM MIEŚCIE!

1 lutego 2007 roku została uruchomiona antena nadawcza, dzięki której w

centrum miasta mieszkańcy mają bezpłatny dostęp do Internetu. Znajduje się

ona na dachu budynku Urzędu Miasta przy Skwerze Niepodległości, a swoim

zasięgiem obejmuje obszar w promieniu około dwustu metrów od budynku.

Z bezpłatnego Internetu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Siedlec po

wcześniejszym zalogowaniu się z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Należy

posiadać kartę sieciową do pracy z sieciami w Standarze WiFi a/b/g; wyszukać

dostępne w zasięgu sieci bezprzewodowe o identyfikatorze UM Siedlce; wybrać

połączenie z siecią o tym identyfikatorze; założyć darmowe konto w sieci lub

zalogować się, jeżeli dany użytkownik posiada takie konto; zaproponować własny

login i hasło (minimum 6 znaków); podać numer telefonu komórkowego, na który

zostanie wysłany kod do zalogowania do sieci. Po podaniu hasła i powyższych

danych następuje zakładanie w systemie konta i jego aktywacja. Pojawi się

przycisk „Aktywuj”, po jego akceptacji pojawi się kod do wpisania w polu. Po tych

wszystkich operacjach nastąpi zalogowanie do sieci i wtedy można bezpłatnie

korzystać z sieci Internet. Zasady są dosyć skomplikowane, ale pokonanie ich

wynagrodzi użytkownikom bezpłatne korzystanie z Internetu.

Zasady korzystania z sieci przedstawia Regulamin korzystania z bezpłatnej
sieci bezprzewodowej miasta Siedlce.

Ciekawostka prosto z Chin

 Ale numer! Jeszcze kilkaset lat temu w Chinach uważano, że ładne stopy to
małe stopy. Każda dziewczynka musiała chodzić ze stopami obwiązanymi
płótnem tak ciasno, że palce podwijały jej się pod podeszwy. Sześcioletnia
dziewczynka miała mieć stópki o długości 8 cm!
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W pierwszym tygodniu ferii pod egidą KH ZHP „Podlasie” w Szkole
Podstawowej Nr 4 odbyło się zimowisko dla uczniów naszej szkoły.
Zorganizowała go Pani Barbara Chomicka, we współpracy z Panią Marią
Kańską.

Uczestnikami byli chętni uczniowie z klas 0 – VI. Zimowisko przebiegało
pod hasłem „Co kryje stara szafa?” Program zajęć był bardzo bogaty. Między
innymi byliśmy w kinie, odbył się również festiwal piosenki pt. „Piosenki babci,
mamy i nasze”, „Pokaz mody w stylu retro”, codziennie odbywały się zajęcia
sportowe, plastyczne, uczyliśmy się nowych piosenek i pląsów.

Ciekawą formą były spotkania z uczestnikami innych zimowisk
organizowanych w SP 7 i SP 12. Znakomicie integrowaliśmy się podczas
wspólnych zabaw i zajęć. Atrakcją zimowiska był a zabawa karnawałowa „Bal
w stylu naszej babci”. Wraz z koleżankami i kolegami z innych szkół,
bawiliśmy się znakomicie. Naszą imprezę uświetnił występ zespołu
muzycznego „Iris” pod kierownictwem Pana Ireneusza Tymińskiego, przy takiej
muzyce szaleliśmy do utraty tchu. Na zakończenie imprezy każdy uczeń
otrzymał nagrody i pamiątki.

Czas spędzony na zimowisku był niepowtarzalny. Dziękujemy i prosimy
o kolejne zimowiska. Już czekamy na ferie 2008r.

Daria Tymińska, klasa VI a
Ania Kosińska, klasa VI c

„Zimowisko: „Co kryje stara szafa?”

Tegoroczna zima skąpiła śniegu i mrozu, więc nie spodziewaliśmy się udanych ferii...

A tu niespodzianka! Na kilka dni przed wolnymi dniami, z nieba spadł śnieg. Razem z nim

szkolne zimowisko zorganizowane przez naszą Wychowawczynię – Panią Barbarę

Chomicką., nabrało rumieńców. Mimo trzaskającego mrozu, było nam wyjątkowo ciepło, tyle

mieliśmy do zrobienia.

W poniedziałek wyprawa do kina na film pt. „Po rozum do mrówek”. We wtorek,

zadbaliśmy o naszą sprawność fizyczną, więc pokonaliśmy bezmiar wody w siedleckim

basenie. A już w środę śpiewaliśmy niczym słowiki. No cóż moja drużyna, choć rozbawiła
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widownię, to nie została nawet wyróżniona. To nic. Śmiech, śpiew i oklaski widowni

zrekompensowały nam zawód ze strony jury. W czwartek wyruszyliśmy na konkurs „Moda

retro”. Naturalnie każdy liczył na wygraną. Mój strój wydawał mi się „strzałem w dziesiątkę”.

Byłam kowbojem z koniem, pociągany za ucho rżał. Atmosfera była wyjątkowo gorąca.

Każdy z występujących włożył wiele serca w przygotowania, więc nie było ani zwycięzców

ani przegranych. Korowód przebierańców rozpoczęła moja siostra Madzia. Była przebrana,

czy może raczej rozebrana:), za człowieka pierwotnego. Ślady na dłoni od podpierania się,

nosiła jeszcze długo...

Zimowisko minęło bardzo szybko, szczególnie mi i mojej siostrze, ponieważ w piątek

wyjeżdżałyśmy na narty. A wtedy nasza szkoła miała zaszczyt gościć na balu karnawałowym

dzieci z zimowisk organizowanych w szkole nr 7 i 12. Zapewne bal udał się tak samo

wspaniale jak wcześniejsze imprezy podczas zimowiska.

Z niecierpliwością czekać będę na następne ferie zimowe, ale to dopiero za rok....

Aleksandra Jeziernicka, klasa III b

Kulig

Dnia 20 lutego 2007 roku o godzinie 9,00 wyruszyliśmy na wycieczkę

klasową do Korczewa. To mała miejscowość niedaleko Siedlec.

Przejazd autokarem spod szkoły trwał około godziny. Zwiedzanie

okolicy zaczęliśmy od obejrzenia wnętrza pałacu w Korczewie, w

którym obecnie mieści się muzeum. Dlatego, że skorzystaliśmy z usług

przewodnika, dokładniej poznaliśmy historię miejscowości i okolic.

Ten pracownik muzeum bardzo ciekawie opowiadał nam historię

zgromadzonych eksponatów. Następnie organizator wycieczki zaprosił

nas na ognisko, przy którym piekliśmy kiełbaski.
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Około godziny 12.30 były zorganizowane przejażdżki bryczką. Pogoda

była doskonała na tego typu atrakcje. Naszą ciekawość wzbudził

kamień szczęścia.

Do Siedlec wracaliśmy w doskonałych nastrojach. Wycieczka

zakończyła się około godziny 14.00. Do dziś wspominamy ją bardzo

miło.

Michał Filipek, klasa VI b

PASOWANE NA CZYTELNIKA

Jeszcze przed feriami , w czytelni szkolnej odbyło się

uroczyste pasowanie na czytelników dzieci klas I. W

uroczystości wzięła udział Pani dyrektor Anna Kulicka

oraz wychowawcy klas Ia i Ib.

Dzieci z aktywu bibliotecznego przygotowały przedstawienie pt. „Bajka w

książce”. Po uroczystości i złożeniu przysięgi dzieci otrzymały prezenty

przygotowane przez Panią Anitę Dziewulską. Były to kolorowe zakładki do

książek.

****

8 Marca w czytelni szkolnej odbędzie się wieczór poezji poświęconej

kobietom. Uroczystość przygotowały dla wszystkich Pań ze szkoły Panie: Maria

Kańska, Edyta Malewicz i Agnieszka Smolińska.
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Na łamy naszej szkolnej gazetki ponownie wraca „okienko” z życzeniami

dla Was... Czyżby na wiosnę obudziła się w Was chęć czynienia niespodzianek

swoim kolegom i koleżankom z klasy... i nie tylko:):)

Z okazji urodzin Patrykowi, Natalii Cieślik, Przemkowi i

Amelii z V c wszystkiego najlepszego : dużo zdrowia, szczęścia,

uśmiechu na twarzy, spełnienia marzeń oraz samych dni

przepełnionych radością życzy

Wychowawczyni oraz koledzy i koleżanki z klasy

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim

Paniom pracującym w naszej szkole

dużo zdrowia, radości, uśmiechu na

twarzach, pogody ducha, jak najmniej

kłopotów i spełnienia wszystkich,

nawet tych najskrytszych marzeń

życzy Samorząd Uczniowski
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ALFABET ŻYCIA PANI JOLANTY

NIEWĘGŁOWSKIEJ– NAUCZYCIELA

JĘZYKA POLSKIEGO
A jak Alek – imię mojego ulubionego bratanka;

B jak Basia, moja lalka gdy miałam 5 lat

C jak czerwony szalik, ma 2 metry, sama go zrobiłam;

D jak drzewa, szczególnie lubię brzozy;

E jak eukaliptus, to słowo podpowiedział mi Adrian z 5a:)

F jak faworki – bardzo je lubię;

G jak gąsienica, taka z „futerkiem” – brrrr... nie lubię...

H jak historia – bardzo, bardzo lubię;

I jak irysy, takie cukierki;

J jak jarzębina;

K jak książki oczywiście, to było jasne, prawda?

L jak lody śmietankowo – czekoladowe;

Ł jak łyżwy;

M jak miód, dodaję go do kawy;

N jak niezapominajki;

O jak Orawski Zamek na Słowacji – klimat jak w filmach o Janosiku;

P jak poranek, moja ulubiona pora dnia;

R jak rude, takie włosy ma moja siostra;

S jak spacer;

T jak tulipany, najładniejsze są te z nierównymi brzegami;

U jak uśmiech;

W jak wschód słońca, bardzo, bardzo lubię;

Z jak zioła prowansalskie, moja ulubiona potrawa;

Ź jak źrebaki, są śmieszne;

Ż jak żaby, małe, zielone...żadnych ropuch:)

Ania Pątek, Patrycja Niedziółka, kl. Vc
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Słowo „dżentelmen” pochodzi z języka angielskiego i oznacza

człowieka, który posiada wiele cennych zalet. Odnosi się ono zarówno do

chłopców, jak i do dziewcząt. Wymagania wobec nich są takie same, a

mianowicie dżentelmen:

 nie używa wulgarnych słów

 nie mówi nieprzyzwoitych i głupich żartów

 jest prawdomówny

 dotrzymuje słowa

 pomaga innym

 jest wierny przyjaźni

 jest punktualny

 nie donosi na innych

 opiekuje się słabszymi i potrzebującymi

 szanuje osoby starsze

 oddaje długi i pożyczone rzeczy w umówionym terminie

 stawia sobie duże wymagania

 dba o higienę i swój ubiór

 można na nim polegać

Pani Aneta Kalinowska

Ciekawostka historyczna

Bolesław Chrobry, władca chrześcijański dopiero z drugiego pokolenia, dążył,
jak na neofitę przystało, do skrupulatnego przestrzegania zasad życia
chrześcijańskiego. Surowo też karał wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób
owym regułom się sprzeniewierzyli. Kazał np. wybijać zęby tym, których
przyłapano na spożywaniu mięsa w dni postne.
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Rusz głową!

Odszukaj 20 szczegółów różniących rysunki. Pokoloruj je

używając „wesołych” kolorów.
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Chyba wszyscy znają przysłowie kalendarzowe związane z marcem: W

marcu jak w garncu, ale są jeszcze inne, te mniej znane. Oto one:

 Suchy marzec, maj chłodny, kwiecień mokry – rok niegłodny.

 Gdy marzec z deszczem chadza,

Mokry czerwiec sprowadza.

 Gdy w marcu grzmoty, to w maju śniegi.

 W marcu kto siać nie zaczyna, dobra swego zapomina.

 Ile mgieł w marcu, tyle deszczów w czerwcu.

 Czas świętej Róży (6 marca) pogodę kwietnia wróży.

 Jak Matylda (14 marca) deszczem poleje, pole i łąka wnet zazielenieje.

 Gdy w Benedykta (21 marca) przekropnie – pierwsze siano wymoknie.

 Bogusław (22 marca) tym się chlubi, że zimę gubi.

 Jaka pogoda w Jana (28 marca), tyle pierwszego siana.

Pani Aneta Kalinowska

TROCHĘ MAGII

Szczęśliwe kamienie dla urodzonych w poszczególnych miesiącach roku.

STYCZEŃ- granat, LUTY- ametyst
MARZEC- akwamaryn, KWIECIEŃ- brylant,
MAJ- szmaragd CZERWIEC- perła, kamień księżycowy
LIPIEC- rubin, SIERPIEŃ- diwin,
WRZESIEŃ- szafir, lazuryt PAŹDZIERNIK- opal
LISTOPAD- topaz GRUDZIEŃ- turkus

Pani Anna Szostak
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Pani Agnieszka Kordys
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Sekrety imion
W poprzednim numerze gazetki zamieściliśmy znaczenie imion „lutowych”

solenizantek. Aby została zachowana równowaga, w tym numerze gazetki

„marcowi” solenizanci mogą znaleźć coś dla siebie.

MAREK – osoba o tym imieniu posiada dużą indywidualność twórczą, kocha sztuki

piękne, potrafi odnieść duże sukcesy literackie; jest skryta, lojalna, spokojna,

pracowita; potrafi w każdej sytuacji odnaleźć się, wyjść cało z każdej opresji,

bowiem jest pewna siebie; bardzo lubi swobodę działania, ceni kontakt z

przyrodą, lubi wygodne życie, smaczne potrawy, modne ubiory.

Warto wiedzieć! Święty Marek Ewangelista - patron Wenecji, Bergamo, Egiptu, pisarzy,

notariuszy, murarzy, koszykarzy (wyplatających kosze z wikliny), szklarzy, hodowców bydła.

KRZYSZTOF - osoba o zmiennym charakterze (raz jest spokojna, innym razem

nieznośna); lubi podróże, ma dużo przyjaciół; zazwyczaj posiada dużą

inteligencję, jest błyskotliwa; lubi spotkania towarzyskie.

Warto wiedzieć! Święty Krzysztof - patron pielgrzymujących, podróżujących, kierowców i

automobilistów, zaliczany jest do świętych wspomożycieli, którzy pomagają nam w potrzebach

duszy i ciała.

PAWEŁ - odważna, samodzielna, wolna dusza; wierny przyjaciel, pomocny kolega;

prawdomówny i uczciwy; w miłości subtelny i prawy; w nauce sumienny wykonawca

powierzonych zadań, dokładnie planuje przedsięwzięcia; choć niezbyt ambitny -

odnosi zwycięstwa również nad sobą.

Warto wiedzieć! Święty Paweł Apostoł Narodów - patron marynarzy, rybaków, sprzedawców ryb,

garncarzy, zdunów, murarzy, cegielników, ślusarzy, kowali, prasy katolickiej, teologów i

duszpasterzy, robotnic, tkaczy, tkaczy dywanów, siodlarzy, powroźników i wikliniarzy.

TOMASZ - osoba o tym imieniu jest człowiekiem inteligentnym, szlachetnym,

kulturalnym i niezwykle subtelnym; ma uzdolnienia organizatorskie, dlatego

szybko odnosi sukcesy, miewa też kłopoty, ale dzięki swojemu praktycznemu

umysłowi umie zaradzić swoim troskom.

MICHAŁ - to człowiek dobry, stateczny, pogodny, inteligentny, służy chętnie pomocą;
często podejmuje się działań, których nie może wykonać; często sprawia wrażenie
wyniosłego i zarozumiałego, ale myśli nie tylko o sobie, ale także o swoich bliskich, dzięki
czemu cieszy się szacunkiem u innych ludzi.
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Kartki z kalendarza

Każdego roku jest taki 8 dzień

Mimo, że zimowy

To piękny jak wspaniały letni sen,

Choć to tylko dzień marcowy.

Wszystkie kobiety, panie i matki,

W dniu tym dostają pachnące kwiatki.

************************* *************************

Wiosna

Dlaczegoś smutna córeczko?
Popatrz wybiegłszy w łąkę,
Jak pięknie świeci słoneczko,
Jak pięknie nucą skowronki.

Jaskółki krążą nad wodą,
Bocian klekoce na dachu,
Wokoło radość swobodna,
Pełną kolorów, zapachów.

Jak ziemia ze snu się budzi,
Spowita runią zieloną,
Jak rolnik na polu się trudzi,
Chodząc za pługiem i broną.

I ty rozjaśnij swe czoło,
Podziwiaj tę siłę ziemi,
Trud ludzi, radość żywiołów,
I ciesz się razem z wszystkimi.

Dzisiaj rano niespodzianie
Zapukała do mych drzwi.
Wcześniej niż oczekiwałem
Przyszły te cieplejsze dni.
Zdjąłem z niej zmoknięte palto,
Posadziłem vis a vis,
Zapachniało, zajaśniało.
Wiosna, wiosna,
Ach, to ty!

8
marzec

Dzień
Kobiet

21
marzec

Początek
kalendarzowej

wiosny
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Skończył się karnawał i zaczął się Wielki Post!

Ostatni dzień karnawału, czyli

wtorek przed Środą Popielcową,

zarówno kiedyś, jak i w dzisiejszych

czasach, żegnano z żalem i spędzano na

wesołych zabawach. Już w XVI wieku

mamy do czynienia z ostrymi

sprzeciwami tych hulanek. Na przykład

tłumacz Biblii na język polski, ks.

Jakub Wujek nazwał Zapusty od czarta

wymyślone, a Grzegorz z Żarnowca

(kaznodzieja i pisarz kalwiński),

przestrzegał, że większy zysk czynimy

diabłu rozpustnie mięso pustując, niźli

Bogu 40 dni nieochotnie poszcząc.

Pomimo sprzeciwów, tradycja zabawy przetrwała do naszych czasów. Wiele osób

hucznie żegna odchodzący karnawał, aby w Środę Popielcową przywitać długie

panowanie żuru i śledzia, jak powszechnie kiedyś nazywano Wielki Post.

Jeszcze w pierwszej połowie XX wieku, szczególnie w domach, gdzie były

na wydaniu panny, w ostatnim dniu karnawału, urządzano wesołą potańcówkę,

którą kończono przed północą podaniem gościom postnego śledzia z

niespodzianką. Wkładano w niego złoty lub srebrny pierścionek, a panna, która go

znalazła mogła być pewna, że za rok będzie już mężatką.

Od Środy Popielcowej mamy już Wielki Post. Umilkły huczne zabawy po to,

aby w to miejsce pojawiła się refleksja nad naszym życiem i postępowaniem. To

jeden z takich czasów, który dany jest nam po to, abyśmy mogli stać się lepszymi

ludźmi. Nie zmarnujmy tego. Sukces będzie gwarancją naszej prawdziwej radości

w Święta Wielkiej Nocy.

Pani Aneta Kalinowska
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„Mój przyjaciel-Ptak”

Taką nazwę miał szkolny konkurs zorganizowany przez Panią Marzenę
Marciszewską i Panią Aleksandrę Stecińską – Wymiatał. Poniżej
prezentujemy prace uczniów, którzy zwyciężyli w tym konkursie

I miejsce

Zimorodek

Gdzieś nad rzeką, gdzieś w urwisku

Wbrew pozorom – bardzo blisko!

W ziemi, w małym gniazdku,

Pod gromadą piasku.

W takim miejscu mały ptak,

Zimorodek? Ależ tak !

Żyje sobie w zgodzie,

W tej pięknej przyrodzie.

Paulina Przywuska kl. Va

Zagadka

Zimą, gdy śnieg sypie ciężka to godzina

Chętnie siadam na balkonach i ziarenka wcinam

Co mi sypną dobrzy ludzie smacznie sobie dziobnę

A gdy trzyma mróz siarczysty to słoninkę lubię

Mam żółciutki brzuszek i czarną czapeczkę

Gdy się zastanowisz, pomyślisz chwileczkę

Zaraz pewnie powiesz – łatwa to zagadka

Przecież to jest nasza sikorka bogatka!

Szymon Wyczółkowski kl. Va
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II miejsce

Wierszyk o strusiu

Dla uniknięcia domowych niesnasek

struś schował głowę w piasek.

Tymczasem szła pewna pani

A któż to ukrywa tu się?

A któż to przede mną się chowa?

A po piórach poznaję osobę

I mówiąc to kolnęła strusia dziobem

To jest struś z odległej krainy.

Struś skoczył jak parzony, bo on mieszkał na pobliskiej pustyni.

Strusiowa widząc nieporozumienie przepraszała strusia szalenie za

nieporozumienie.
Paulina Jurzyk kl. Va

III miejsce

Koliberek jest malutki,

Wesolutki i sprytniutki,

Troszkę większy od motylka,

Taka to ptaszynka.

Dziubek ma niczym szpilka,

Kolorowe skrzydełka

i wielka duszyczka u Koliberka.

Zobaczyć go nie możesz,

Lecz gdy lata to furkocze.

Paulina Makosz kl. Va

IV miejsce

Bocian

Jestem bociek „kle-kle” bociek

Mam dziś chrapkę , by zjeść żabkę

Nogi długie, dziób mój długi

Za to żabka mnie nie lubi
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Jestem bociek „kle-kle” bociek

Fruwać lubię, piór nie zgubię

Skrzydła białe , oczka małe

Do polowań doskonałe

Jestem bociek „kle-kle” bociek

Często chodzę, wolno brodzę

Moje gniazdo jest na dachu

Umiem latać nie mam strachu

Jestem bociek „kle-kle” bociek

Polski jam ptak i szczęścia znak

Dziękuje wam moi mili

Dzieciątko mi bardzo kwili

SPOCZKO HUMOREK

Spóźniłem się, bo...

 Autobus, którym jechałem do szkoły, wpadł w poślizg i... dachował (wersja
katastroficzna)

 Budzik za cicho dzwonił (wersja tradycyjna)
 Elka, ze sąsiedniej klasy, podstawiła mi nogę na korytarzu i wywinąłem orła (wersja

dla mięczaka)
 Zawsze tak się zaczyna mój zły dzień (wersja dla pesymistów)
 Fryzura, którą właśnie tutaj prezentuje, jest bardzo czasochłonna (wersja dla

dbających
o siebie)

 Chodnik zapadł się pode mną i musiałem dojść kanałami (wersja fantastyczna)
 Mama zezwoliła mi na dwa spóźnienia miesięcznie (wersja dla maminsynków)
 Grom z jasnego nieba niespodziewanie uderzył w mój dom (wersja dla burzliwych)
 Huśtawka nastrojów nie pozwoliła mi dojść o czasie do szkoły (wersja dla

depresyjnych)
 Kiciuś sąsiada miauczał całą noc i dopiero nad ranem przysnąłem (wersja dla

ziewających)
 Włosy stanom psorowi dęba, kiedy opowiem, co się stało (wersja dla początkujących

aktorów)
 Odezwał się we mnie leniuszek! (wersja dla odważnych)

Redakcja:)
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Każdy z nas ma swój ulubiony kolor. Taki, którym zachwycamy się i staramy się nimi
otaczać. Czy wiecie, że ten kolor zdradza jacy jesteśmy?

Żółty
Masz wystarczająco dużo energi i odwagi, żeby wprowadzić w życie swoje śmiałe
plany. Pomaga ci w tym spontaniczność i umiejętność porozumiewania się z ludźmi.
Dasz sobie radę w życiu, mimo drobnych konfliktów wynikających z nadmiernego
zaufania do swojego szczęścia.

Zielony
Uważnie obserwójesz świat. Nie odmawiasz pomocy innym. Zachowujesz spokój,
ponieważ za wszelką cenę starasz się utrzymać dystans i kontrolować sytuację.
Przydałoby ci się trochę więcej optymizmu.

Czerwony
Jesteś energiczna i ambitna. Lubisz być w centrum uwagi. Odważnie dążysz do celu.
Potrafisz odnosić sukcesy. Wzmocnij jednak swoją cierpliwość i naucz się panować
nad złością.

Niebieski
Podchodzisz do życia w sposób praktyczny. Zawsze analizujesz i wyciągasz wnioski.
Cenisz działanie we własnym rytmie. Wzmocni cię wszystko to, co zwiększa twoje
poczucie bezpieczeństwa.

Biały

Wżyciu poszukujesz prostych i harmonijnych rozwiązań. Masz w sobie dużo
optymizmu. Może przygotowujesz się do zmian. Pomoże ci w tym otwartość.

Czarny

Kolor ten zawsze budził dużo emocji i kontrowersji. Rzeczywiście, nie jest
jednoznaczny. Noszą go osoby silne i niezależne oraz te, które chcą być uważane za
osoby z charakterem. Lubią otaczać się nim buntownicy i filozofowie.
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Oddychaj kolorem!

Połóż się wygodnie. Zamknij oczy. Rozluźnij ciało. Odpręż umysł. Zapytaj
swojej intuicji, jakiego koloru potrzebujesz aby poczuć się lepiej. Wyobraź sobie że
powietrze które cię, otacza ma wybrany przez ciebie kolor. Skoncentruj swoją uwagę
na oddychaniu i kolorze. Oddychaj coraz swobodniej przez kilka chwil.

A oto najczęściej stosowane barwy kolorowych ćwiczeń oddechowych:

SREBRNY- oczyszcza

BIAŁY- chroni przed niebezpieczeństwem

ZŁOTY- dodaje odwagi

RÓŻOWY- wzmacnia niezależność

POMARAŃCZOWY- zwiększa witalność

ŻÓŁTY- odpędza przygnębienie

ZIELONY- przywraca siłę

NIEBIESKI- uspokaja

GRANATOWY- wspiera

FIOLETOWY- łagodzi lęki

Co oznacza słowo „chromoterapia”?

To leczenie kolorami. Specjaliści od medycyny alternatywnej twierdzą, że kolory
mogą być bardzo skuteczne na różne dolegliwości. Ich energia wnika do naszego
organizmu na wiele sposobów. „Chłoniemy” ją oczami, skórą, a także dzięki
wyobraźni. Silnie działają kolorowe ubrania, przebywanie w zasięgu kolorowego
światła, lub po prostu oddychanie wybranym kolorem.

Pani Anna Szostak



CZWÓRKA Z PLUSEM

Polami polami po miedzach po miedzach
Po błocku skisłym w mgłę i wiatr

Nie za szybko kroki drobiąc
Idzie wiosna idzie nam

Idzie wiosna idzie nam...
Wiosna - jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu

umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą
średnią dobową, oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. Świat roślin i zwierząt
przechodzi okres budzenia się do życia, a następnie rozpoczyna się pierwsza faza okresu
rozmnażania, czyli dobieranie partnerów i zapłodnienie u zwierząt, a u roślin kwitnienie i

zawiązywanie zalążków.
Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu

przesilenia letniego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 21
marca a 22 czerwca (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku
przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas wiosny astronomicznej

dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dnia przybywa,
a nocy ubywa.

Za wiosnę klimatyczną przyjmuje się okres roku, w którym średnie dobowe temperatury
powietrza wahają się pomiędzy 5 a 15 °C. Zasadniczo wiosnę poprzedza zima, jednak
pomiędzy tymi okresami znajduje się klimatyczny etap przejściowy - przedwiośnie.

Kilka cytatów o wiośnie

 A wiosną - niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę.
 A wiosny nima. Zawsze grudzień.

Nie rozpraszajmy jednak złudzeń.
 I wiosna by tak nie smakowała, gdyby przedtem zimy nie było.
 Idzie sobie wiosna

Słychać świergot ptaka,
Ładna to piosenka
Tylko głupia taka

 O wiosno! kto cię widział wtenczas w naszym kraju,
Pamiętna wiosno wojny, wiosno urodzaju!

 Przyjdzie wiosna,
przyjdzie hoża,
Pójdą rzeki
Het do morza!

 Zielony błysk! Strzeliły drzewa.
Bielmo śniegu spadło mi z oczu: wiosna! Wyrosła mi nad głowę

Pani Anna Szostak i uczniowie z klasy Vc
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Rusz głową!

Test na inteligencję

1. Szofer ma brata, brat tego szofera nie ma brata. Czy jest to możliwe?
2. Dlaczego jest więcej kobiet niż mężczyzn?
3. Czemu Adam ugryzł jabłko?
4. Dlaczego człowiek ma przegrodę w nosie?
5. Co widzisz nad sobą w pogodny dzień, a co w deszczowy?
6. Przed kim król musi zdjąć koronę?
7. Kiedy na boisku jest pełno wody?
8. Jak nazywa się czworonożny przyjaciel człowieka?
9. Czas przyszły od słowa ziewam?
10. Co łączy człowieka z psem?
11. Kto najlepiej zna się na rachunkach?
12. Jakiego koloru jest siwy koń Napoleona?
13. Pies stoi na granicy Polski z Niemcami. Czyj jest ogon?
14. Baca miał 18 owiec. Wszystkie mu zdechły, oprócz 9. Ile zostało?
15. Biegł zając jeden za drugim. Ile ich było?
16. Co rośnie do góry korzeniem?
17. Jaką szerokość ma Wisła pod Szczecinem?
18. Czym zawsze kończy się biwak?
19. W którym roku Konopnicka napisała "Anielkę"?
20. Na granicy Polski i Niemiec baca doi barana. Czyje jest mleko?
21. Ile jest półtora dodać półtora?
22. Ile zajęło Ci spożycie trzech tabletek, jeżeli brałeś jedną co pół godziny?
23. Jesteś pilotem. Pasażerowie mają razem 360 lat. Ile lat ma pilot?
24. Ile jest zakrętów w Polsce?
25. Dwie ręce mają 10 palców. Ile palców ma 10 rąk?
26. Na ile metrów wkopuje się znak?
27. Czy nocny stróż dostanie rentę, jeśli umrze na służbie?
28. Ile kroków robi wróbel na minutę?
29. Ile złotówek ma tuzin?
30. Baca miał 17 owiec. Wszystkie mu zdechły. Ile zostało?
31. W którym miesiącu kosi się siano?
32. Ile gatunków zwierząt wziął Mojżesz na arkę?
33. Po stole chodzi 8 much, 3 zabiłeś. Ile zostało?
34. Miesiące mają 30, 31i 28, 29 dni, w którym jest 28 dni?
35. Co najbardziej jest podobne do kropli wody?
36. W pokoju są lampy, karbidowa i naftowa. Co zapalisz najpierw?

Odpowiedzi znajdziecie... w kwietniowym numerze „Czwórki z Plusem”:)

Pani Anna Szostak
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8 marca jest 67 (w latach przestępnych 68) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do

końca pozostaje 298 dni. Tego dnia w wielu krajach całego świata obchodzony jest Dzień
Kobiet. W Albanii, Bośni i Hercegowinie, Serbii, Czarnogórze, Słowenii, Macedonii, Bułgarii
i Rumunii świętuje się Dzień Matki.

W tym dniu urodzili się między innymi:

 1761 - Jan Potocki, polski pisarz, podróżnik, polityk, historyk (zm. 1815)
 1822 - Ignacy Łukasiewicz, polski aptekarz, wynalazca lampy naftowej, pionier

przemysłu naftowego (zm. 1882)
 1944 - Waldemar Łysiak, polski pisarz i publicysta
 1977 - Piotr Gruszka, polski siatkarz, reprezentant Polski

Zmarli natomiast:

 1223 - Wincenty Kadłubek, polski kronikarz, dziejopis (ur. pomiędzy 1150 a 1160)
 1901 - Aleksander Gierymski, polski malarz (ur. 1850)

Wydarzenia na świecie:

 1936 - Stoczono bitwę pod Guadalajarą.
 1958 - Jemen Północny przystąpił do Zjednoczonej Republiki Arabskiej.
 1963 - Partia Baas przejęła władzę w Syrii.
 1974 - Otwarto port lotniczy im. Charles'a de Gaulle'a w Paryżu.

Wydarzenia w Polsce

 1934 - Zakończono polsko-niemiecką wojnę celną.
 1946 - Wydano dekret, na mocy którego na własność państwa przeszły wszelkie

majątki III Rzeszy i Wolnego Miasta Gdańska oraz ich obywateli.
 1948 - w Łodzi uruchomiono Wyższą Szkołę Filmową - "Filmówkę"
 1959 - otwarto linię tramwajową w Częstochowie
 1968 - Wiec studencki na Uniwersytecie Warszawskim zapoczątkował tzw.

wydarzenia marcowe.
 1990 - odrodzenie samorządu terytorialnego; Sejm uchwalił zmianę Konstytucji,

znoszącą rady narodowe oraz ustawę o samorządzie terytorialnym i ordynację
wyborczą do rad gmin



CZWÓRKA Z PLUSEM

21 marca jest 80 (w latach przestępnych 81) dniem w kalendarzu gregoriańskim.

Do końca roku pozostaje 285 dni. Jest to pierwszy dzień wiosny (starosłowiańskie święto
Jare). W Namibii tego dnia obchodzi się - Święto Niepodległości, w Syrii - Dzień
Matki. W Polsce jest to także Dzień Ochrony Bałtyku i Dzień Wagarowicza.

Urodzili się:

 1685 - Jan Sebastian Bach, niemiecki kompozytor (zm. 1750)
 1768 - Jean Baptiste Joseph Fourier, francuski matematyk (zm. 1830)
 1946 - Timothy Dalton, brytyjski aktor
 1962 - Katarzyna Figura, polska aktorka
 1972 - Piotr Adamczyk, polski aktor
 1980 - Ronaldinho, brazylijski piłkarz

Zmarli:

 1063 - Rycheza Lotaryńska, żona Mieszka II, pierwsza polska królowa (ur. ok. 996)
 1076 - Robert I, książę Burgundii (ur. 1011)
 1931 - Zygmunt Puławski, polski pilot i konstruktor lotniczy (ur. 1901)
 1936 - Aleksandr Głazunow, rosyjski kompozytor i pedagog (ur. 1865)
 1985 - Leopold Tyrmand, polski pisarz i publicysta (ur. 1920)
 1990 - Lew Jaszyn, rosyjski piłkarz (ur. 1929)

Wydarzenia w Polsce :

 1943 - Utworzono Krajową Reprezentację Polityczną.
 1945 - Wojska radzieckie wysadziły w powietrze niemiecki pancernik Schleswig-

Holstein.

Wydarzenia na świecie:

 1800 - Pius VII został papieżem.
 1918 - I wojna światowa: rozpoczęła się niemiecka ofensywa na froncie zachodnim.
 1993 - W Rosji Borys Jelcyn wprowadził rządy prezydenckie.

Pani Anna Szostak


