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To znowu MY – redakcja „Czwórki z plusem” !!! Co prawda w

trochę okrojonym składzie, gdyż odeszła od nas do

gimnazjum Monika Fluks, ale nadal jesteśmy zwarci i

gotowi do dalszej pracy. Na wstępie przepraszamy za

problemy techniczne, przez które witamy się z Wami

dopiero w październiku. Mamy jednak nadzieję, że teraz

podobnie jak w ubiegłym roku, będziemy się z Wami

spotykali regularnie raz w miesiącu. Jeżeli jeszcze ktoś o

tym nie wie, do naszego grona dołączyła nowa opiekunka

koła dziennikarskiego – Pani Aneta Kalinowska. 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!

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 roku
ubiegłym. Obiecujemy ciężko pracować i z wydania na wydanie ulepszać
„Czwórkę z plusem”.

Chociaż z małym opóźnieniem, prosimy o przyjęcie od Nas – Redakcji
najszczerszych życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej... Wszystkim Paniom
i Panom uczącym w naszej szkole życzymy cierpliwości, uśmiechu, dużo
zdrowia i spełnienia marzeń. 
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SZEF KUCHNI POLECA….:)

LODY Z OWOCAMI

Składniki:

 1 l lodów owocowych
 3 łyżki cukru
 Lód
 1,5 szkl. mrożonych truskawek / malin
 1 szkl. mrożonych czerwonych porzeczek
 kilka listków melisy
 polew truskawkowa

Przygotowanie:

Truskawki utrzeć z cukrem. Lód drobno pokruszyć, wymieszać z 2
łyżkami porzeczek. Do dużego pucharka włożyć mniejszą miseczkę, wsypać
między nie pokruszony lód. Do małej miseczki nałożyć kulki lodów, polać
polewą truskawkową, przybrać pozostałymi porzeczkami i melisą.
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Dnia 13.06.2006 r. o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej Nr 6

przy ul. Sienkiewicza w Siedlcach odbyła się uroczysta gala dwóch

konkursów : „Najpopularniejszy Nauczyciel roku 2006” i „Redaktor –

Uczeń”. Wszyscy laureaci obu konkursów otrzymali pamiątkowe

puchary i dyplomy, wiemy o tym, bo znaleźliśmy się w ich gronie!!!

Każdy z przedstawicieli, który został wytypowany do reprezentowania

swojej szkolnej gazetki otrzymał miłe gadżety „Tygodnika

Siedleckiego”. Po wręczeniu nagród przeszliśmy pod redakcję

„Tygodnika Siedleckiego” i zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie.

Później wyruszyliśmy autokarem do Warszawy do drukarni „Agora”,

gdzie drukowane są m.in. „Gazeta Wyborcza” i „Tygodnik Siedlecki”.

Po wejściu do drukarni zostaliśmy przywitani przez Pana Roberta

Kostka, który był przewodnikiem naszej wycieczki. Zostaliśmy

podzieleni na dwie grupy , I grupa poszła na obiad do bufetu, a II

grypa czyli – My, poszła zwiedzać drukarnię. Na początku

obejrzeliśmy zabytkową maszynę drukarską i olbrzymie belki papieru.

Uwaga...na każdej z nich nawinięte było 22 km papieru, z którego

można wydrukować 33 tysiące egzemplarzy gazet. Później krok po

kroku poznawaliśmy kolejne etapy powstawania gazety. Po godzinnej

wycieczce i poznaniu drukarni „od kuchni”, udaliśmy się na pyszny

obiad.

Zdaniem wszystkich uczniów wycieczka była bardzo interesująca i na

pewno zrobimy wszystko by powrócić tam i w tym roku. Znaleźliśmy

się tam...bo zostaliśmy laureatem konkursu - „Uczeń – Redaktor”.

Bardzo się cieszę, że jestem redaktorem tej gazetki.

Karolina Główniak
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W A L U T Y N A Ś W I E C I E

Obok podanych w diagramie nazw państw wpisz nazwy walut, które w tych
państwach obowiązują. Z nazwy waluty wybierz jedną literę (którą wybrać -
wskazuje cyfra w nawiasie) i wpisz ją w pole obok. Wybrane litery czytane

kolejno od góry do dołu utworzą rozwiązanie.

URUGWAJ (1) BAHT

HAITI (2) BALBOA

NIGERIA (4) GOURDE

BIRMA (4) JEN

MOZAMBIK (1) KWACHA

PANAMA (5) KIAT

JAPONIA (3) ŁAT

ALBANIA (2) LEK

TAJLANDIA (4) METICAL

MALAWI (1) NAIRA

ŁOTWA (2) PESO

Na kupony z prawidłowymi odpowiedziami czekamy do10 listopada 2006 roku
(pudełko na kupony znajduje się w bibliotece). Wśród autorów poprawnych
odpowiedzi zostaną rozlosowane cenne nagrody!!!

KUPON KONKURSOWY
Imię i nazwisko……………………………………
Klasa………………………………………………
ROZWIĄZANIE..…………………………………



CZWÓRKA Z PLUSEM

Poszła sobie kurka
w ciemny róg podwórka.
Tam ja złapał lisek,
Rzucił na półmisek
I zjadł na obiadek,
Skosztował też dziadek.
A z tej bajki morał krótki,
Wy nie bądźcie głupie ludki
I nie chodźcie tam gdzie nie każą,
Bo Was na tłuszczu usmażą.

Paweł Błaszczak kl. VI b

„ŻUBRZA FERAJNA”

Za górami za lasami
Mieszkał w borze starym żubr z kolegami.
Tańczyli, hulali na całego,
Zamieszania zawsze narobili wielkiego.
Pod ogromnym ich wrażeniem,
Podziwiał żubry zza krzaków jeleń.
Odwagi i śmiałości nabrał jelonek i myśli sobie:
Zaśpiewami im jak skowronek...
Niezwłocznie to rogaty uczynił
I tym się do żubrów przymilił.
Do żubrzej grupy jeleń dołączył
I na zawsze nie zerwane więzi załączył.

Mateusz Janusiewicz kl. VI a

Wiewióreczka zwinna, miła
Całe dnie nic nie robiła.
Przyszła jesień, potem zima,
A wiewiórka głodna była.

Milena Zoruk klasa VI a
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„Samotność mnie pogłębia. Szczególnie nocą gnębi” – tak dumał Kłapouchy zmartwiony
wręcz do głębi. „Coś by mi się przydało, najlepiej cos żywego, miłego, przytulnego, a
zwłaszcza zaś mojego!” I wyśnił Kłapouszek papugę, psa i kota, ale na jawie przeszła mu
ochota. Przypadkiem znalazł w lesie zieloną gąsienicę „To Ona!!! Wiem na pewno! Ach!!!
Wdzięk Jej mnie zachwyca!” Nie koniec tej historii, dopiero jej początek...Przemiana
Gąsienicy zmieni bajki wątek.

Kamil Chmielak kl. VI a

Czerwonooki królik chciał iść do lasu,
Lecz niestety pewnego czasu,
Zwierzę inne tam pognało
I już znaleźć się go nie dało.
Ojciec i matka królika,
Wiedzieli, że syn dostanie bzika,
Jeżeli prędko do lasu
Po przygodę nie pobryka.
- Synu, nie idź do lasu,
Tam wilk buszuje,
Gdy cię zaatakuje,
Żadnych szans nie będziesz miał,
Nie idź tam, będę płakał!
Lecz króliczek znany zuch
Choć wiedział, że wilk w lesie grasuje,
Nie posłuchał rady ojca
Pobiegł tam, gdzie szatan buszuje.
Idzie, idzie cicho sza...
Może wilka juz nie ma?
Lecz tu nagle jak zza krzaka,
Nie wyskoczy bestia taka,
Że przysłoni i pół świata,
Cap! Zagryzła królika,
Już w żołądku królik kwika.
Matka siwa, ojciec siwy,
Nie ma nie ma syna już dwie zimy.
Lecz synowi nie wybaczą,
Że słuchać ich późno zaczął!

Maksymilian Olszewski kl. VI a
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„PORZĄDKI ZAJĄCA”

Raz pewien nieważny zając kosmaty,
Porozwalał w norce wszystkie swoje graty,
I gdy nic nie widząc prócz nosa swojego,
Zasnął, gdy zona dała mu trochę wolnego.
A gdy wilk to zobaczył mijając domek jego,
Pomyślał „Jak można zostawić kąska takiego?!”
Więc wprowadzając swoje myśli w czyny,
Po zajączku zostały tylko łzy dziewczyny.
A więc morał z ej bajki jest taki”
Zawsze jedno oko miej otwarte,
Bo cię los może spotkać owaki.

Cezary Michalski kl. VI a

Z ostatniej chwili…

…dnia 11.10.2006 r. w naszej szkole odbyło się ślubowanie uczniów

pierwszych klas. Wszyscy " pierwszacy " byli bardzo zainteresowani

uroczystością. Pani Dyrektor pasowała każdego ucznia ogromnym

piórem. Każdy z uczniów dostał tarczę szkolną i dyplom wstąpienia

społeczności szkolnej. Jak zwykle w akademii uczestniczył sztandar

szkoły, któremu dogrywali rytmem świetni werbliści. Po uroczystości

w klasach odbył się poczęstunek.

…ogłaszamy, że możecie oddawać do biblioteki szkolnej życzenia dla

kolegów, przyjaciół, itd...-Jeśli mają urodziny, imieniny i bez okazji-

jednym słowem na jaką okazję chcecie!!! Pamiętajcie, aby napisać imię

i klasę swoją i tej osoby do której piszecie!!!

Mendi i Karolina Główniak
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Zaproszenie do Łeby

Tegoroczne wakacje mamy już za sobą, lecz chętnie wracamy do
nich wspomnieniami. Jest wiele pięknych miejsc, które chciałoby się
znów zobaczyć. Jednym z nich jest na pewno Łeba.

Jest to piękne miasteczko leżące nad samym morzem. Można tu
wspaniale odpocząć i dobrze się bawić. Pełno w nim różnorodnych
atrakcji. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Miłośników opalania i morskich
kąpieli zadowoli piękna plaża i czyste morze. Można też popłynąć
statkiem w rejs, aby obejrzeć zachód słońca. Jest to niezapomniane
przeżycie. Wczasowicze mogą skorzystać z restauracji, w których zjedzą
pyszne, smażone ryby, a ci, którzy lubią gry- z licznych salonów gier.
Łebę można zwiedzić i to nawet za darmo, podróżując kolejką – „Bajka”.
Dzieci duże i mała także dorośli mogą wyszaleć się w wesołym
miasteczku i ogromnym lunaparku.

Odwiedzając Łebę nie można przegapić obejrzenia ruchomych
wydm, które znajdują się w Słowińskim Parku Narodowym. To jedna z
najciekawszych atrakcji tego miejsca. Ogromne wrażenie robi na
zwiedzających oceanarium, w którym są żywe rekiny, piranie i inne
egzotyczne ryby. Spacerującym po Łebie towarzyszą mewy, które turyści
chętnie dokarmiają.

Byłam tam i polecam to miejsce innym. Sama wybieram się do
Łeby w następne wakacje.

Ania Mularzuk klasa IV b

Redaktorzy naczelni: Anna Szostak, Aneta Kalinowska Zespół redakcyjny:
Karolina Główniak, Krzysztof Gołąbek, Kuba Kruk, Jędrzej Kupiec, Mateusz
Mendza, Maja Przybyłowska i inni!
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DEUTSCHE SITE
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Powrót Króla - Małysza!!!

Nowy trener, nowa pozycja najazdowa, nowe nadzieje. Adam Małysz

znów deklasuje rywali. Wystartował tylko w połowie turniejów

letniego Grand Prix, a wygrał ją bez trudu. Znowu, tak jak kilka lat

temu, rywale walczyli tylko o drugie i trzecie miejsca. Adam

wygrywał z nimi jak chciał. I właśnie o to chodzi. Nie do końca o

zwycięstwa. W przeszłości zdarzało się, że Małysz wygrywał Letnią

Grand Prix, a zimą mu jakoś nie szło. Chodzi o styl, a ten jest taki,

jak w latach największych triumfów mistrza. Uśmiech pod wąsem i

dalekie skoki. Już teraz nie mogę się doczekać zimy!!!!!!!

Krzysiek

Największe..

Największym dzwonem na świecie jest „Car Kołokoł” w Moskwie na

Kremlu. Dolny jego obwód wynosi prawie 68 stóp, wysokość zaś ponad

21 stóp. Największa grubość jego ściany wynosi prawie 23 cale, jego

wagę zaś obliczono na 196 732,96 kg. Nie był on zawieszany.


