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To znowu MY – redakcja „Czwórki z plusem” W zupełnie

innym składzie, ale nadal jesteśmy zwarci i gotowi

do dalszej pracy. Mamy nadzieję, że teraz podobnie jak w

latach poprzednich, będziemy się z Wami spotykali

regularnie raz w miesiącu. Mamy nadzieję, że w tym roku

gazetka będzie jeszcze ciekawsza i bardziej interesująca.

Czekamy oczywiście na Wasze sugestie i spostrzeżenia

dotyczące „Czwóreczki”. Obiecujemy, że każdy Wasz

pomysł w miarę możliwości postaramy się zrealizować!

W związku ze zmianami w planie lekcyjnym i brakiem

możliwości spotykania się z większą ilością uczniów naszej

szkoły chcielibyśmy, by wszyscy chętni do współpracy

z naszą redakcją przynosili swoje artykuły w postaci

cyfrowej. Najciekawsze będą opublikowane w „Czwórce

z plusem”, zainteresowanych prosimy o dostarczanie prac

do pani Anny Szostak.

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

Rozpoczynamy kolejny rok redagowania naszej gazetki szkolnej. Mamy
nadzieję, że i tym razem nie zawiedziemy Pani i uda nam się utrzymać sprzedaż
i zainteresowanie czytelników na tak wysokim poziomie jak w poprzednich
latach. Obiecujemy ciężko pracować i z wydania na wydanie ulepszać „Czwórkę
z plusem”.

Z okazji rozpoczęcia rojku szkolnego 2007/ 2008 wszystkim pracownikom
szkoły i uczniom życzymy wytrwałości w dążeniu do celu!
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SZEF KUCHNI POLECA….:)

MARSJANKI

Składniki:

 3 batony „Mars”
 5 dag masła śmietankowego
 7 dag płatków kukurydzianych

Przygotowanie:

Batony pokrój na małe kawałki i wrzuć do garnka. Rozpuść, dodając masło.
Gdy oba składniki połączą się wyłącz gaz i wrzuć płatki kukurydziane a
następnie dokładnie wymieszaj. Z powstałej masy formuj łyżka różnego kształtu
ciasteczka. Odstaw w chłodne miejsce na dwie godziny. Po upływie
wyznaczonego czasu możesz już je jeść!

Smacznego!!!
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A my siedzimy w ławkach zanurzeni, rozmarzeni patrzymy za okno, za oknem wiatr
szaleje, liście tańczą pięknie, trawa się śmieje, ptak lata, już nie długo koniec lata.

Joanna Rozbicka klasa V b

MORZE

Pewien chłopiec miał marzenie, aby pojechać nad morze. Gdy pytał mamę mówiła, że
może, gdy pytał taty mówił, że może pojedziemy nad morze. Miał problem okrutny lecz
pewnego słonecznego dnia zobaczył w telewizji konkurs, a zwycięzca otrzymać może trzy
bilety nad morze. Trzeba było wysłać sms o treści „morze”, a kto pierwszy wyśle sms wygrać
może trzy bilety nad morze. Adaś pobiegł szybko do taty i wszystko mu powiedział. Tata
wiele nie myśląc chwycił telefon i wysłał sms. Po kilku minutach dostał wiadomość:
wygrałeś trzy bilety nad morze. Adaś krzyknął: - Miałeś rację tato może pojedziemy nad
morze i pojedziemy nad Morze Bałtyckie. Trzy dni później byli już spakowani i wyruszyli
w podróż nad morze.

Marzenie chłopca spełniło się. Adaś nad morzem wymyślił sobie drugie marzenie,
aby pojechać może nad morze ale tym razem nad Morze Czarne.

Kinga Marczak kl. IV b

,,Moja magiczna myszka’’

Bardzo lubię gry komputerowe i komputer. Nie wiem dlaczego ale jeszcze bardziej lubię
myszki komputerowe. Uwielbiam zmieniać je często, naklejać różne naklejki i zmieniać
kolory. Wierzę, że myszki pomagają poruszać się po komputerze w magiczny sposób.

Pewnego dnia wybrałem się od sklepu, gdzie zawsze kupuję myszki. Podeszłam do półek
z masą myszek. Długo się zastanawiałem, aż w pewnej chwili natknęłam się na dziwnie
miękką myszkę komputerową. Bez namysłu kupiłam następną. Po przyjściu ze sklepu
postanowiłam wypróbować mój nowy zakup. Podłączyłam mysz do komputera i po chwili
zobaczyłam ze strachem coś dziwnego. Moja miękka myszka zmieniła się w żywa mysz.
Nowa mysz! O dziwo powiedziała ludzkim głosem, żebym się nie bała i dodała, że jest
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czarodziejska i długo czekała na właściciela Przeprosiłam ja i powiedziałam, że jeszcze nie
widziałam takiej myszy. Moja myszka poprosiła mnie żebym jej nie zmieniała, że będzie mi
pomagała w pracy na komputerze że chce zostać ze mną na zawsze. Pomyślałam chwile
i zgodziła m się. Myszka wydawała mi się miła i spokojna. Od tamtej pory zostałyśmy
razem, a moja myszka, która zmienia się tylko pod moja ręką, często pomaga mi w wielu
problemach z komputerem.
Zrozumiałam, że nie jest ważne jak dużo posiadamy rzeczy, ale to, jak szanujemy te, które
mamy.

Dominika Ratajczyk klasa IV b

„Zamek”

Był sobie, proszę pana,
Pewien zamek do drzwi zamykania,

Co od samego rana się pysznił:

- O ja jestem najważniejszy,
Ważniejszy niż to psisko,

Ponieważ to we mnie klucz przekręcają,
Żeby nic niczego nie ukradło!

Tak pęczniał sobie co dzień z rana,
Że aż w końcu to nie był od drzwi zameczek,

Tylko potężny, warowny zamek!

Taka to była historia proszę pana!

Marek Polak, klasa IV b

Redaktor naczelna: Anna Szostak, Zespół redakcyjny: Agnieszka Jóźwik,
Klaudia Perkowska, Katarzyna Oknińska, Ania Mularzuk, Justyna Maciak,
Mateusz Myrcha, Kamil Borkowski i inni!
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Kącik hobby

Historia szachów

Jest to gra królów, fascynująca zarówno generałów, jak i prostych

żołnierzy, naukowców i robotników, księżne i pokojówki od blisko 1400 lat.

Za najwcześniejszą formę gry zbliżonej do szachów należy uznać grę

"szaturanga" z Indii (połowa V wieku), która w VI wieku w zmienionej postaci,

jako gra "szatrang", przeszła do Chin i do Iranu. W VII wieku i później chętnie

grywali w tę grę i propagowali ją Arabowie. W tym czasie dotarła do Europy,

poczynając od Hiszpanii, Portugalii i Sycylii. W XIII wieku szachownica przybrała

dzisiejszy wygląd (wcześniej była jednobarwna). W tym czasie pojawiła się

pierwsza książka o tematyce szachowej: zbiór zadań i problemów gry, znany pod

tytułem "Bonus socius", opracowany przez Alonza, króla Kastylii. W XV wieku

ustaliły się nazwy i niezmienne zasady ruchu bierek oraz wprowadzono roszadę.

W XVI wieku wprowadzono bicie piona w przelocie i przemianę pionów - reguły

gry ostatecznie przybrały formę dzisiejszą. Przepisy gry w formie dzisiejszej,

znanej na całym świecie, zostały zatwierdzone i uchwalone w 1952 roku na XXIII

Kongresie Międzynarodowego Związku Szachowego w Sztokholmie.

Uważa się, że istnieje potencjalnie więcej różnych sposobów rozegrania

partii szachowej niż atomów we wszechświecie.

Pierwszym mistrzem świata w szachach był Wilhelm Steinitz z Austrii i

dzierżył on ten tytuł od roku 1886 do 1894. Najdłużej mistrzem świata, bo przez

27 lat, był Emanuel Lasker z Niemiec w latach: 1894 - 1921. Najwięcej mistrzów

świata pochodziło z byłego ZSRR. Byli to: Alexander A. Alekhine, Michaił

Botwinik, Wasilij Smysłow, Michaił Tal, Tigran Petrosjan, Borys Spasski, Anatolij

Karpow oraz Garii Kasparow.

Aforyzmy arcymistrza Ksawerego Tartakowera

W szachach istnieje tylko jeden rodzaj błędu: to przesadne mniemanie o swym

przeciwniku.

Szachy są nauką o własnych błędach.

Partia szachów jest zwykle opowieścią o 1001 omyłkach.

Partia bez pomyłek, czy spotkaliście kiedyś taką?

Poświęcenie w szachach przedstawia w najbardziej elegancki sposób, że

poprzedziła ją pomyłka.

Ponoś ofiary, abyś sam nie stał się ofiarą.

Niektóre skoczki nie skaczą, lecz kuśtykają.
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DEUTSCHE SITE
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1. Rozwiąż krzyżówkę:

Trudniejsze słówka:
staffroom

playground
cloakroom

crayon
office
gym
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Co piszczy na
wielkim ekranie…?

OSTATNIM HITEM LATA BYŁ SHREK TRZECI !!!

DUBBING:

SHREK: Zbigniew Zamachowski

FIONA: Agnieszka Kunikowska

OSIOŁ: Jerzy Stuhr

KOT W BUTACH: Wojciech Malajkat

STORY: Historii zielonego ogra ciąg dalszy. Ojciec Fiony zaakceptował
ostatecznie swojego zięcia, zdecydował nawet, że Shrek i Fiona mają pełnić
obowiązki panującej pary królewskiej. Oboje nie czują jednak się w tej roli
najlepiej, a Shrek z miłą chęcią wróciłby na swoje bagno. Król postanawia więc,
że jeśli odnajdą następcę tronu, który obejmie rządy i godnie ich zastąpi, będą
mogli opuścić królestwo i żyć własnym życiem. Odpowiednim kandydatem na
króla jest siostrzeniec królowej Lilian, książę Artie. Shrek wyrusza, razem ze
swoimi wiernymi druhami – Osiołkiem i Kotem w butach, w daleką podróż, aby
odnaleźć i przekonać zbuntowanego Artiego, że powinien zasiąść na tronie.
Tymczasem, podczas nieobecności Shreka w królestwie, Książę z bajki
przeprowadza zamach stanu. Fiona organizuje ruch oporu, który ma
przeciwstawić się uzurpatorowi do czasu, aż Shrek, Osiołek, Kot w butach
i przyszły król Artur powrócą z podróży.

Klaudia Perkowska kl.5b

Odpowiedzi do testu: Co wiesz o Smreku?: Fiona, bagna, osioł, był żabą, Zasiedmiogórogrodzie
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Co wiesz o Shreku?
1.Jak nazywa się ukochana Shreka?
-Hermiona
-Fiona
-Iwona

2.Ulubionymi miejscami Shreka są?
-bagna
-góry
-plaża

3.Najwierniejszym przyjacielem Shreka jest?
-żubr
-bawół
-osioł

4.Jaką tajemnicę skrywał ojciec ukochanej?
-był ogrem
-był żabą
-był czarnoksiężnikiem

5.Królowa Lilian panuje w?
-Zasiedmiogórogrodzie
-Nibylandi
-Czarodziejogrodzie

Uczniowskie zeszyty głoszą, że…

 Kasia jest moją siostrą cioteczną, a Jurek też.

 Wiatr wiał tak silnie, że powywracał dzwony na drugą stronę.

 Jeżeli jesteśmy nieszczęśliwi ze swojego powodu, to tylko

z własnej winy.

 Duży wpływ na kulturę miał Cyryl i jego metody.
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O SŁODYCZACH
Słodycze sprawiają, że czujemy się dobrze, poprawiają nam nastrój. Nie należy jednak dawać
się temu zwieść; nadmiar słodyczy może mieć szkodliwy wpływ na wiele organów, np. na
naczynia krwionośne – ostrzegał słuchaczy dr Robert Jarzyna z Wydziału Biologii
Uniwersytetu Warszawskiego podczas wykładu w ramach X Festiwalu Nauki

Czy słodycze są szkodliwe?
Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Powszechnie uważa się, że słodycze tuczą,
jednak jest to pewne uproszczenie. Słodycze, oczywiście, zawierają dużo "pustych" kalorii
i nie posiadają prawie żadnych wartości odżywczych. Dotyczy to nie tylko klasycznego,
białego cukru, ale także cukierków, ciast, pączków, bitej śmietany, galaretek, dżemów, soków
czy tortów. Tyjemy wówczas, gdy spożycie kalorii przekracza nasze potrzeby energetyczne.
Można zatem czasami skusić się na coś słodkiego, ale później należy to "odpokutować"
zwiększoną aktywnością fizyczną. Jeżeli nie możemy powstrzymać się przed słodką
przekąską, zdecydowanie lepiej będzie, gdy zjemy ją rano (ale nie na czczo) niż późnym
wieczorem. Przed południem organizm pracuje na najwyższych obrotach i najszybciej spali
przyswojone kalorie. Słodkości powodują szybkie tycie ze względu na swą dużą "gęstość"
energetyczną (dużo kalorii w małej objętości). Mają też wysoki indeks glikemiczny, tzn.
powodują uwolnienie do krwi dużej ilości insuliny, w skutek czego wkrótce po ich spożyciu
najczęściej znowu jesteśmy głodni. Jeżeli zjadamy dużo słodyczy, rozregulowuje się nasz
wewnętrzny mechanizm głodu i sytości, słabnie wrażliwość komórek na insulinę. Słodycze
często powodują nadkwaśność (zgagę). Cukier jest również świetną pożywką dla bakterii,
m.in. tych zamieszkujących jamę ustną. Bakterie te produkują kwasy, które uszkadzają
szkliwo nazębne. Dlatego częste jedzenie słodyczy (i nie mycie po ich spożyciu zębów)
sprzyja próchnicy i rozwojowi chorób grzybiczych jamy ustnej.
Częste jedzenie słodyczy nie jest wskazane ze względów stomatologicznych, jak również
ogólnoustrojowych. Spożywanie dużych ilości cukrów prostych może wywołać cukrzycę.
Wiadomo natomiast z życia codziennego, że są dzieci, którym słodyczy nie powinno się
dawać pod żadnym pozorem, bo każda ich ilość, nawet najmniejsza, grozi próchnicą. A są
i takie, którym słodycze, aż tak na zęby nie szkodzą. Ogólnie rzecz ujmując, im rzadziej takie
pożywienie kontaktuje się z zębami, tym lepiej. Jeśli dziecko lubi słodycze można
zaproponować mu tzw: słodką niedzielę. Znaczy to, że przez jeden dzień w tygodniu może
jeść słodycze do woli, za to w pozostałe dni obowiązuje zakaz spożywania słodyczy. Co do
rodzaju słodyczy, to na pewno nie polecałbym dziecku lizaków, landrynek, toffi, marsów,
snickersów, ciągutek - wszystkich tych kleistych słodyczy, które długo się ssie, narażając
zęby na przedłużony kontakt z cukrami i żywiącymi się nimi bakteriami. Ze słodyczy
najbardziej wskazana jest już czekolada. Po pierwsze, tabliczkę szybko można schrupać, a po
drugie, pewne składniki zawarte w ziarnie kakaowym w pewnym stopniu chronią przed
próchnicą oraz poprawiają koncentrację.

Dzienne zapotrzebowanie kaloryczne

Dzieci 7-9 lat 2100kal. Klasy 1-3
Chłopcy 10-12 lat 2600kal. Klasy 4-6
Dziewczęta 10-12 lat 2300kal. Klasy 4-6
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Wartość kaloryczna (kcal) jeśli nie podano inaczej, dotyczy 100 g (100 ml) produktu

kalorie Nazwa produktu kalorie

babeczka śmietankowa, 1 sztuka (40 g) 135 draże arachidowe Wedel 547

baton Bounty, 1 szt 145 drops owocowy, 1 szt 18

babka piaskowa 432 drożdże prasowane 130

babka polska 368 drożdże suszone, 1 paczka 26

bajaderka, 1 sztuka (80 g) 317 drożdżówka z makiem 345

baton Duplo, 1 szt 100 drożdżówka z marmoladą 323

baton Kitekat, 1 szt 85 eklerka z kremem (40 g) 120

baton Mars, 1 szt 275 faworki 476

baton Milky Way, 1 szt 135 galaretka owocowa w proszku 316

baton Snickers, 1 szt 310 herbatnik, 1 szt 45

beza, 1 szt 110 herbatniki w czekoladzie 462

chałwa 531 irysy 420

ciastka delicje szampańskie 400 lody bakaliowe 216

ciastka markizy 358 lody Magnum w czekoladzie, 1 szt 304

ciastko karpatka 442 lody mleczne 110

ciastka tortowe z galaretką 311 miód pszczeli 320

ciasto drożdżowe ze śliwkami 178 miśki żelatynowe 390

ciasto kruche ze śliwkami 218 Nutella 580

croissant, 1 sztuka (60 g) 282 pączek, 1 szt 200

crunchips 51 ptasie mleczko 473

cukier biały, 1 łyżeczka (10 g) 40 ptysie ze śmietaną, 1 szt 100

cukierki M&M's 490 torcik czekoladowy 401
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kalorie Nazwa produktu kalorie

cukierki 390 torcik waflowy 580

czekolada, 1 kostka
22

czekolada do picia w proszku, 1
filiżanka

140

czekolada kremowa, 1 tabliczka 560 czekolada gorzka, 1 tabliczka 520

czekolada Milka mleczna, 1 tabliczka 539 tort orzechowo-śmietankowy 475

czekolada mleczna, 1 tabliczka 560 wafle 457

czekoladowa posypka do deserów 421

czekoladowy mus 219

Justyna Maciak klasa IVa

materiały ze stron: www.wikipedia.pl, www.zdrowezywienie.interia.pl

RUSZ MAKÓWKĄ!!!

 Trzynaście kamieni ułożono w okrąg i ponumerowano je od 1 do 13. Potem

zaczęto usuwać co drugi kamień zaczynając od numeru 1 (to znaczy, że

zabrano nr 2, 4, 6 itd. ) aż pozostał tylko jeden. Który to kamień?

 Uzupełnij brakująca liczbę:

1 2 3 4 5 6 7 8

1 9 7 5 1 ? 6 9

3 2 0 9 7 6 4 7
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SPRAWDŹ CZY ODŻYWIASZ SIĘ PRAWIDŁOWO

Zastanów się nad własnym sposobem żywienia i odpowiedz na podane poniżej
pytania -wstaw X w jedną kratką przy każdym pytaniu. Arkusz ten wypełniasz

tylko dla siebie.

TAK NIE

1. Czy spożywasz posiłki regularnie, co najmniej trzy w ciągu dnia,
o tych samych godzinach?

2. Czy codziennie jadasz rano śniadanie przed wyjściem z domu?

3. Czy utrzymujesz prawidłową wagę ciała?

4. Czy zwracasz uwagę aby Twoje posiłki były urozmaicone
tzn. zawierały wiele różnych produktów?

5. Czy jadasz przynajmniej raz dziennie ciemne pieczywo lub musli?

6. Czy wypijasz codziennie około 2 szklanek mleka
(lub jogurtu, kefiru) i zjadasz biały ser?

7. Czy przynajmniej 2 razy w tygodniu przygotowujesz
posiłki z ryb zamiast mięsa?

8. Czy jesz codziennie owoce i warzywa?

9. Czy więcej jadasz tłuszczów roślinnych (margaryny, oleje)
niż zwierzęcych (masło, smalec)?

10. Czy starasz się ograniczać spożycie słodyczy i słodkich napojów?

11. Czy ograniczasz spożycie soli kuchennej ?
12. Czy unikasz picia alkoholu?

Podlicz liczbę odpowiedzi TAK = |__| punktów

12-10 punktów - Możesz sobie pogratulować: odżywiasz się prawidłowo, chroniąc w ten
sposób swoje zdrowie
9-7 punktów - Świadczy o tym, że starasz się podchodzić racjonalnie do żywienia, lecz może
warto zrobić pewne korekty
6 i mniej punktów - Powinieneś uzupełnić swoją wiedzę, a co najmniej zgłosić się po poradę
do dietetyka, gdyż Twój sposób odżywiania może sprzyjać chorobom
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ALFABET ŻYCIA PANI
AGNIESZKI GADOMSKIEJ

– NAUCZYCIELA MATEMATYKI

A jak

B jak

C jak

D jak

E jak

F jak

G jak

H jak

I jak

J jak

K jak

L jak

Ł jak

M jak

N jak

O jak

P jak

R jak

S jak

T jak

U jak

W jak

X
Y jak

Z
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Ciekawostki i nowiny ze
współczesnej medycyny

Nazwy niektórych specjalizacji lekarskich niekiedy mogą sprawiać kłopot. Chyba

każdy wie, czym zajmuje się pediatra, ale kim jest patomorfolog? Poniżej

zamieszczamy opis mniej (lub bardziej:) znanych dziedzin medycyny.

Wychodzimy, bowiem z założenia, że lepiej wiedzieć więcej niż za mało;)

Anestezjologia zajmuje się przygotowaniem chorego do operacji,

przeprowadzaniem i kontrolą znieczulenia. Ponadto anestezjolodzy prowadzą

oddziały intensywnej terapii, oddziały ratunkowe, oraz terapię przeciwbólową.

Chirurgia plastyczna (kosmetyczna lub estetyczna) to specjalność chirurgiczna,

zajmująca się korektą rzeczywistych lub odczuwanych defektów ciała.

Diabetologia - dział medycyny zajmujący się badaniem przyczyn powstawania

i przebiegiem cukrzycy oraz jej leczenia.

Endokrynologia - dział medycyny zajmujący się leczeniem chorób spowodowanych

zaburzeniami czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego.

Epidemiologia - dział medycyny zajmujący się chorobami zakaźnymi, ich leczeniem

i profilaktyką

Foniatra (dział otolaryngologii) to nauka o głosie człowieka, jego zaburzeniach i

jego leczeniu.

Gastrologia - dział medycyny zajmujący się fizjologią oraz rozpoznawaniem

chorób żołądka i jelit.

Geriatria - dział medycyny zajmujący się profilaktyką oraz rozpoznawaniem

chorób charakterystycznych dla ludzi w podeszłym wieku.
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Hematologia – nauka o krwi, jej składzie morfologicznym i biochemicznym,

funkcjach, powstawaniu a także o chorobach krwi i ich leczeniu.

Histopatologia – nauka o budowie czynnościach i rozwoju tkanek.

Immunologia – nauka o odporności zajmująca się komórkowymi i hormonalnymi

mechanizmami odporności organizmu wobec zagrożeń infekcyjnych oraz

procesami nadzoru prawidłowości tkanek ustroju.

Interna - dział medycyny zajmujący się chorobami wewnętrznymi.

Kardiologia - dział medycyny zajmujący się chorobami serca i naczyń

krwionośnych, fizjologią i patologią układu krążenia.

Neurochirurgia – dział medycyny klinicznej obejmujący diagnostykę i leczenie

chirurgicznie niektórych chorób układu nerwowego.

Neurologia - dział medycyny klinicznej i nauka o układzie nerwowym, jego

chorobach oraz o ich rozpoznawaniu i leczeniu.

Ortopedia - dział medycyny zajmujący się rozpoznawaniem, zapobieganiem

i leczeniem schorzeń, urazów i wad układu kostno – mięśniowo – stawowego.

Patomorfologia - dział medycyny zajmujący się rozpoznawaniem, klasyfikacją

oraz leczeniem chorób na podstawie zmian morfologicznych w tkankach

i narządach.

Pulmonologia - dział medycyny zajmujący się anatomią, fizjologią i chorobami

układu oddechowego.

Radiologia - dział medycyny zajmujący się stosowaniem promieni rentgenowskich

i izotopów radioaktywnych do celów diagnostycznych i terapeutycznych.

Reumatologia - dział medycyny zajmujący się chorobami gośćcowymi

(reumatycznymi).
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MOWA KWIATÓW

Co prawda sezon kwiatowy dobiega końca, ale...Wiedzy na ten temat nigdy nie

jest za dużo...

Akacja - zapewnienie o przyjaźni

Aster - jestem wiecznym optymistą

Bez - podziwiam Twą piękność

Bluszcz - przyjaźń, wierność

Bławatek - miłość

Bratek - bądźmy przyjaciółmi

Chryzantema - stara miłość nie rdzewieje

Fiołek - skromność i wierność

Frezja - uznanie i radość

Gerbera - wyrazy najwyższego szacunku

Goździk biały - czystość uczuć

Goździk czerwony - gorące podziękowania

Bukiet wielobarwnych goździków - znak odmowy

Groszek pachnący - tęsknię za Tobą

Hiacynt biały - jestem szczęśliwy, ponieważ Cię kocham

Hiacynt żółty - jestem szczęśliwy, bo mnie kochasz

Irys - uwierz mi

Jaskier - jesteś niewdzięczna

Jaśmin - dobrze, bądźmy przyjaciółmi

Jemioła - pokonam wszelkie trudności, aby Cię zdobyć

Kolejne nazwy kwiatów i ich mowa…w następnych numerach „Czwórki z plusem”!!
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Dobrze nam wszystkim wiadomo, jak cudownym wynalazkiem jest telefon.

Możemy go wykorzystać do wielu celów m.in. kupić pralkę, bilety do kina, umówić

się na randkę czy złożyć życzenia babci. Jednak, choć ułatwia on nam życie, może

stać się niekiedy przeszkodą w kontaktach międzyludzkich.

Jak zacząć rozmowę?

Na początku przedstaw się, potem powiedz "dzień dobry", zapytaj czy nie

przeszkadzasz (zwłaszcza, jeśli dzwonisz na numer komórkowy, a nuż jego

właściciel właśnie wskakuje do basenu). Nigdy nie powinieneś zaczynać od słów

"kto mówi?", ponieważ to Ty pierwszy powinieneś się przedstawić.

Kiedy dzwonić?

Najlepszy czas na telefon to: 9.00 - 22.00. Naturalnie, jeśli znajomy

uprzedził Cię, abyś dzwonił do niego po 23.00, wówczas nie ma problemu. Nie

należy tez dzwonić podczas niedzielnego obiadu świąt oraz gdy leci w TV jakiś hit

- wyobraź sobie, że James Bond szykuje się do jakiejś brawurowej akcji, a tu

właśnie Kazki dzwoni, żeby dowiedzieć się, co było zadane z matmy. Kiedy

wracasz do pokoju, na ekranie "wisi" już "THE END". Każdy by się zdenerwował.

Uwaga dla zakochanych!!! Nie należy dzwonić po piętnaście razy na dzień do

swojej ukochanej zwłaszcza, kiedy wiemy, że telefon najczęściej odbiera tata. I

jeszcze dwie sprawy: pamiętaj, że Twoi rodzice pracują nie tylko po to, by płacić

za rachunki telefoniczne!! Nie wypada dawać znajomym numeru telefonu innych

bez ich wiedzy!

Wszystkie powyższe uwagi dotyczą również rozmów przez telefon komórkowy.

Zasady poprawnej rozmowy telefonicznej:

1. Na początku rozmowy przedstaw się.

2. Zacznij od zwrotu "dzień dobry" lub "cześć", gdy dzwonisz do kolegi.

3. Mów wyraźnie, wolno i wprost do słuchawki.
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4. Mów miłym, o jeden ton bardziej uprzejmym głosem, gdyż nie widzisz, jak

Twoje słowa odbiera rozmówca.

5. Uważnie słuchaj i dawaj temu świadectwo.

6. Nie przedłużaj rozmowy.

7. Nie telefonuj bez uzasadnienia poza ustalonymi godzinami.

8. Nie przekazuj przez telefon informacji poufnych.

9. Rozmowę kończy osoba, która ją rozpoczęła.

10. Odbieraj telefon po dwóch dzwonkach, nie później niż po pięciu (podnieś

słuchawkę możliwie szybko, aby dzwoniąca osoba nie musiała czekać).

WYKREŚLANKA

J U W R U Z C Z S Ń

C M E L U Ż T N A O

I E L Y S O E G W Ł

L D Ż D K E Ę Ł O S

K Y B O U Ś I G R K

O W R K R W A P K I

M A T O P O P I H M

P P K R G A S C J O

Ę Ń O K A C W O E H

S !!! A G U P A P N C

Wykreśl 19 nazw zwierząt. Pozostałe litery utworzą rozwiązanie, na które

czekamy do 15 października.

Rozwiązania należy przynosić do Pani Anny Szostak


