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Czwórka
z  PLUSEM

Od redakcji
Witamy po raz drugi w tym roku szkolnym!

To był miesiąc pełen emocji! Pierwsze oceny, kartkówki i sprawdziany!
Dla niektórych jest to dopiero początek wielkiej, pięknej przygody, jaką jest nauka
w naszej szkole! Piątego października odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Od tego
momentu są Oni pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Witamy Was serdecznie
w naszym gronie!

Czternastego października mieliśmy okazje obchdzić Dzień Edukacji
Narodowej. Z tej okazji Dyrekcji oraz wszytkim pracownikom naszej szkoły życzymy
spełnienia marzeń, wytrwałości w dążeniu do celu i przede wszytskim anielskiej
cierpliwości do nas- uczniów.

Przypominamy, że czekamy na wasze sugestie i pomysły pod adresem
e-mail: redakcjaczworki@tlen.pl . Może chcecie się podzielić swoja twórczością?
Przysyłajcie nam swoje wiersze, opowiadania i inne prace, które chcecie opublikować
w naszej gazetce.

Zapraszamy do czytania!

REDAKCJA



nr 2 październik 2010
cena 1,00zł

2

Dzień Edukacji Narodowej

14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji
Narodowej, znany jako Dzień Nauczyciela. Z tej okazji chcieliśmy wszystkim
pracownikom naszej szkoły złożyć najserdeczniejsze życzenia! Życzymy
cierpliwości do nas, uśmiechu na co dzień i jeszcze więcej zapału do pracy!

Święto to, jest bardzo popularne wśród uczniów (głównie z powodu dnia
wolnego od zajęć  ), jednak mało kto zna jego historię. Czy wiecie, że:

 Dzień Edukacji Narodowej został ustanowiony w 1972 roku

 Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej

z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

 Inne kraje też obchodzą takie święto, np. Albania (7 marca), Brazylia (15

października), Tajwan (28 września), Meksyk (15 maja)

 5 października obchodzony jest Światowy Dzień Nauczyciela (ang.World

Teacher’s Day). W Polsce obchodzony jest w szkolnictwie wyższym.
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Co w trawie piszczy ?

1 listopada dzień Wszystkich Świętych – uroczystość
obchodzona ku czci wszystkich świętych – tych znanych i nie znanych.

Zmiana czasu już niedługo!
30 października zmieniamy czas na zimowy – czas zmieniany jest w

około 70-ciu krajach świata! Jedynym wysoko uprzemysłowionym
krajem który nie wprowadza tej zmiany jest Japonia.

Halloween
Zbliża się Halloween – zwyczaj popularny w kulturze amerykańskiej,
odnoszący się do Święta Zmarłych. Halloween obchodzi się w nocy z 31
października na 1 listopada.

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto
Niepodległości

Przemek Redesiuk
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Alfabet Życia pani Anny Dyńka – nauczyciela kształcenia
zintegrowanego

A jak ABeCaDło z pieca spadło....
B jak Balon
C jak Cukiereczki, Ciasteczka
D jak Dynia duża, pomarańczowa
E jak Ekologia
F jak Flaga, nasza biało- czerwona
G jak Globus
H jak Hiszpania i piękne plaże
I jak Igloo ciekawe czy jest w nim zimno? :P
J jak Jedynka - uczeń bez niej jest jak żołnierz bez karabinu :P

ale pamiętajmy, co za dużo to niezdrowo
K jak Kreda najlepiej Kolorowa
L jak Leniuchowanie, szczególnie w sobotę :)
M jak Mama - ona ma zawsze rację!
N jak Nowy Rok już niedługo 2011
O jak Osa - Lata osa koło nosa
P jak Pomidorówka najlepsza zupa na świecie :)
R jak Radość,
S jak Samolot i lot nad chmurami
T jak Tablica
U jak Uśmiech
W jak Wakacje, Wycieczki,Wyjazdy, Wyprawy....
X jak rzymska dziesiątka
Y jak Yeti podobno gdzieś biega i straszy...
Z jak Zebra, która biega po sawannie w Afryce

p. Anna Dyńka
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Dla moli książkowych

„Dzieci z Bullerbyn”
Książka, którą dzisiaj opiszę jest skierowana zarówno do

młodszych jak i do starszych czytelników. Została ona napisana przez
Astrid Lindgren 63 lata temu. Akcja opowieści rozgrywa się w
Szwecji, w małej osadzie Bullerbyn, na terenie trzech gospodrastw.
Główną bohaterką jest Liza, siedmioletnia dziewczynka, i jej piątka
przyjaciół. Każdego z nich spotykają nizwykłe historie. Łowią w rzece
raki, karmią jagniątko z butelki, uciekają przed złym baranem,  śpią
w sianie i przesyłają sobie listy za pomocą sznurka zawieszonego
między dwoma oknami.  Kto by tak nie chciał?!

W tej książce można znaleźć naprawdę wszystko! Ducha
walki dawnych Indian, bohaterskie czyny, podpowiedzi jak zbudować
szałas oraz przepis na szybkie i bezbolesne wyrwanie zęba! Jak to
mówią: „Dla każdego coś dobrego”. Młodsi czytelnicy, dzięki tej
książce, odnajdą w sobie żądze przygód, a dorośli z chęcią powrócą w
myślalach do lat beztroskich zabaw i wielkich problemów małych
dzieci. Przenosząc się w wyobraźni do dawnej Szwecji można na nowo
odkryć, radość i piękno dzieciństwa oraz nauczyć się cieszyć z
drobnostek.

Każdy kto lubi się bawić i śmiać powienien przeczytać tą
książkę!

p. Justyna Zawadzka
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Ze  świata  nauki ! ?
Po prostu szok…!

1. Do tej pory znanych jest 280 obcych systemów planetarnych!
2. W naszym układzie planetarnych jest 8 planet, ale w samej Drodze

Mlecznej mogą ich być setki miliardów.
3. Amerykańscy naukowcy stworzyli opakowanie do pakowania jedzenia

które jest… jadalne.
4. W nocy z 12 na 13 października nad centralną Polską pojawił się jasny i

wolny bolid - meteor o dużej jasności.
5. Paski u zebry są jak odciski palców u ludzi – nie ma dwóch identycznych

układów.
6. Uważana za wymarłą od 160 lat mucha Thyreophora cynophila żyje i ma

się dobrze

Rekordy Guinnessa:
1. Najdłuższy kot na świecie ma aż 1,23 metra długości!
2. W tym roku powstała największa tabliczka czekolady.5,6 metra długości,

2,75 metra szerokości oraz 25 centymetrów grubości.
3. Cztery tony mąki, 1500 litrów sosu pomidorowego, 1600 kg mozzarelli –

te składniki zostały wykorzystane w czasie przygotowywania najdłuższej
pizzy świata – miała aż 1100 metrów długości.

4. Największy królik świata ma na imię Darius i waży 22 kg

Przemek Redesiuk
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Practice your English!

p. Justyna Zawadzka
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Smile! 
*

What is the longest word in the English language?
SMILES - there is a mile between the first and last letters!”

*

A: Did you hear that a baby was fed on elephant's milk
and gained twenty pounds in a week.

B: That's impossible. Whose baby?
A: An elephant's.

*

-If you drop a white hat into the Red Sea,
what does it become?
-Wet.

*

-What do you call a boomerang that
won't come back?

- A stick.

Word bank:
Letter – litera
Mile – mila (1,6 km)
Pound = 453 gramy
Wet – mokry
Stick - patyk

p.Justyna Zawadzka
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Do stołu podano…

„ Ciasteczka ’’

Składniki :

3 jajka

1 szklanka cukru

1 szklanka mąki pszennej

1 cukier waniliowy

Smacznego ! ! !
Ola Rak

Przygotowanie:
1. Jajka utrzyj z cukrem.

Ucierając dodawaj
stopniowo mąkę
pszenną oraz cukier
waniliowy.

2. Ciasto kładź małą
łyżeczką na
wysmarowaną
tłuszczem blachę.

3. Piecz około 10 minut w
temperaturze
160-170 °C. Ciepłe
ciasteczka należy
delikatnie wyjąć z
formy przy pomocy
np. plastikowego noża.

4.    Podane składniki
wystarczą na około 70
ciasteczek :)



nr 2 październik 2010
cena 1,00zł

10

Gry i zabawy

Uzupełnij puste pola kwadratów tak by suma rzędów i kolumn wynosiła 10.

p. Justyna Zawadzka
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Zamek w Niedzicy
Zamek Dunajec – średniowieczna warownia, która znajduje się na prawym brzegu Jeziora
Czorsztyńskiego we wsi Niedzica Zamek [Pieniny Spijskie]. Zamek ten został wzniesiony
najprawdopodobniej w początkach XIV wieku przez wegierskiego kolonizatora Rykolfa
Berzericzego.

Dzisiaj spełnia on funkcje muzealno-hotelowo-gastronomiczne. Jest jedną z największych
atrakcji historycznych. W obrębie zamku znajdują się pokoje gościnne oraz restauracja.
Można zwiedzać wyremontowane komnaty z oryginalnym wyposażeniem i podziemia z salą
torur.

Na dziedzińcu znajduje się studnia wykuta w wapiennej skale, głęboka na 60 metrów. Z nią
wiąże się legenda, która głosi, że jeżeli ktoś wymówi imię swojej ukochanej nad studnią, a ma
coś na sumieniu obudzi się następnego dnia łysy.

Zamek był plenerem seriali telewizyjnych „Janosik” oraz „Wakacje z duchami”. Obiekt jest
również miejscem akcji w książce przygodowej Agi Paszkot „Ciotka, licho i Niedzickie
zamczycho”.

Ostatnimi właścicielami był węgierski ród Salomonów. Ostatni spadkobiercy tego rodu
przekazali zamek na własność państwa. W zamian za to mogą przyjeżdżać corocznie do
zamku na wakacje. Są wtedy serdecznie goszczeni, a zamek jest zamknięty dla
zwiedzających.

Magda Krzymowska
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Pokoloruj
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Pokoloruj
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Śmiechu warte

Z zeszytów szkolnych:

Mówi że nie umie mówić.
*

Staś strzelił do lwa a ten ryknął jak zabity.
*

Pomimo, że na niebie świecił księzyc, dzień był ponury i smutny.
*

Adam Mickiewicz wykończył szkołę w Nowogródku.
*

Na ukształtowanie powierzchni Ziemi, wielki wpływ mają jej trzęsienia i wulkanizacja.
*

Pożyczyłam książke od koleżanki, która była zniszczona.
*

Stolicą polski przeważnie jest Warszawa.
*

W naszej szkole jest dziewczęcy chór mieszany.

Pani pyta Jasia:
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi?

- Missisipi.
- Dobrze, Jasiu. A o ile jest dłuższa?

- O sześć liter.

Ojciec pyta syna:
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.

- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też
nikt go do tej pory nie znalazł...
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KALENDARIUM

ŚWIĘTA
01 listopada Wszystkich Świętych

02 listopada Dzień Zaduszny

11 listopada Narodowe Święto
Niepodległości

16 listopada Dzień Tolerancji

30 listopada Andrzejki

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: Przemysław Redesiuk, Arkadiusz Mężyński, Aleksandra Rak,
Marysia Łuszczyk, Natalia Szulawa, Magda Krzymowska, p. Justyna Zawadzka
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