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Cześć wszystkim !!!
Rozpoczynamy nowy rok szkolny z gazetką
,,Czwórka z plusem".  
Zachęcamy do czytania nas w wersji drukowanej i w
internecie na juniormedia.pl.

Bądźcie z nami !                                                 Redakcja
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                                           Rozmówki
               Wywiad z przewodniczącą szkoły, uczennicą kl. 6a
                                                    Hanną Bołoz 

  4+Cześć!! Haniu, bardzo się cieszę, że mogę zadać ci parę pytań
dotyczących prawdziwej ciebie!!!!
4+ Jak się czujesz w roli przewodniczącej szkoły?
H.B. Czuję się szczęśliwa, bo zawsze marzyłam o takim stanowisku.
4+Co zamierzasz w najbliższym czasie zorganizować w naszej
szkole?
H.B. Razem z samorządem uczniowskim zorganizowaliśmy dzień
nauczyciela. Niedługo również będzie dzień pokemonów i Mam
talent.
4+ Jaka jest Hania Bołoz?
H.B. To osoba kreatywna, która lubi angażować się w życie szkoły
oraz zawsze wyciąga pomocną dłoń do osób, które tego
potrzebują.
4+Gdybyś mogła, to co byś zmieniła w naszej szkole, aby była to
szkoła marzeń każdego ucznia?
H.B. Nie znam poglądów uczniów, ale myślę, że moje pomysły umilą
czas uczniom w szkole. Na pewno wprowadzę więcej konkursów,
dyskotek i zabaw.
4+ Czym się interesujesz?
H.B. Interesuję się sportem (uwielbiam grać w siatkówkę) oraz 
w piłkę nożną, kocham tańczyć i lubię śpiewać.
4+Jakie jest twoje największe marzenie?
H.B. Pójście na casting do You Can Dance oraz zostać policjantką 
i ukończyć szkołę z wysoką średnią.
4+ I tego właśnie ci życzymy.
                                                        Rozmawiała:  Anna Mucha z kl. 6b
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Składniki:                                                 Nadzienie:
2 jaja                                                          1 żółtko
1 szklanka wody                                     1/2 cukru waniliowego
1 szklanka mleka                                    3 łyżki cukru
11/2 szklanki mąki                                   śmietana
1 łyżeczka cukru
1/2 cukru waniliowego
2 łyżki oleju
Przygotowanie:
1. Wymieszać mleko, jaja, cukier i cukier waniliowy. Dodawać stopniowo i na przemian
mąkę i wodę. Odstawić na 10 minut.
2. Przygotować nadzienie z sera białego i pozostałych składników. Śmietany dodać
ok. 2 łyżki, w zależności od sera. Nadzienie nie może być zbyt rzadkie, aby nie
wypływało podczas smażenia. 
3. Na patelni rozgrzać olej i dodać go do ciasta naleśnikowego. Szybko zamieszać.
Wlewać ciasto na patelnię łyżką i smażyć z obu stron.
4. Na gotowe naleśniki nakładać nadzienie, składać w trójkąty i obsmażyć na
rozgrzanym tłuszczu.
5. Ciepłe naleśniki podawać ze śmietaną i cukrem.
                                                                                                                         Wiktoria Musiał, kl. 6b

naleśniki

                                  Kulinaria
                           Naleśniki z serem

http://pl.freeimages.com/
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Europejski Dzień Języków
Obcych: wspólna zabawa i
konkursy na temat języków
europejskich - 26 września 2016.

                                                                               
                    Aktualności               

 - Akcja sprzątania świata            
 (zbiórka makulatury i zużytego
sprzętu elektronicznego).
Wszystkie klasy oczyszczały ze
śmieci obszar wokół szkoły i w
sąsiedztwie -  16 września 2016. 

 

- Pokaz tańca grupy ELITA: 29
września 2016.

- Wybory do samorządu
uczniowskiego: 27 września
2016. Przewodniczącą szkoły
została wybrana Hanna Bołoz z
6a, a jej zastępcą Karolina
Zachara z 6a.

- " Jak Sobieski pod Wiedniem
wojował "- żywa lekcja historii:
27 września 2016.

SKAWIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DLA
ZWIERZĄT i SP 4 w Skawinie przeprowadziły akcję
"Wrzuć piataka dla zwierzaka"
W dniach 3-28 października 2016r. w naszej szkole
 przeprowadzono akcję pomocy dla bezdomnych
zwierząt, koordynowaną przez uczniów kl. 5b
Dominikę Bularz i Dawida Panka.

SKAWIŃSKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY DLA ZWIERZĄT i SP 4 w
Skawinie przeprowadziły akcję "Wrzuć
piątaka dla zwierzaka"
W dniach 3-28 października 2016r. w
naszej szkole  przeprowadzono akcję
pomocy dla bezdomnych zwierząt,
koordynowaną przez uczniów kl. 5b
Dominikę Bularz i Dawida Panka.

Wiadomości zebrały: Dominika Grajny i Anna
Mucha z 6b

- Dzień Edukacji Narodowej: 14
października 2016. Uczniowie
rysowali karykatury nauczycieli,
przedstawiali scenki z ich
udziałem, śpiewali piosenki.
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Michał Pazdan
Data urodzenia: 
1987-09-21 
Miejsce urodzenia:
Kraków, Polska
Wzrost: 180cm
Waga: 78kg
Pseudonim  Pazdi,
Pazdek, Pirania
Pozycja: obrońca
Obecny klub:  Legia
Warszawa
Numer:  2

Michał Pazdan

              Sport
Kariera klubowa
Pazdan jest wychowankiem Hutnika
Kraków, z którego przed rozpoczęciem
sezonu 2007/2008 przeniósł się do
Górnika Zabrze. 14 września 2007
zadebiutował w Ekstraklasie, zaliczając
pełne 90 minut podczas wygranego 4:0
spotkania z Polonią Bytom. 21 maja 2012
podpisał umowę z Jagiellonią Białystok.
25 czerwca 2015 przeszedł do Legii
Warszawa, podpisując 4-letni kontrakt. W
sezonie 2015/2016 zdobył z Legią
mistrzostwo i Puchar Polski. Był także
drugim kapitanem drużyny.
                            
Kariera reprezentacyjna
W reprezentacji Polski zadebiutował 15
grudnia 2007 podczas wygranego 1:0
towarzyskiego spotkania z Bośnią i
Hercegowiną, przebywając na boisku
przez 68 minut. 16 kwietnia 2008 został
powołany do kadry na Mistrzostwa
Europy 2008. 28 maja 2008 Leo
Beenhakker oficjalnie powołał go do
składu na mistrzostwa Europy. Jednak
jako jeden z nielicznych podczas samego
turnieju nie rozegrał ani minuty.
Holenderski szkoleniowiec określał
Pazdana mianem Pirania. 12 maja 2016
został powołany przez selekcjonera
Adama Nawałkę do szerokiej kadry na
Mistrzostwa Europy 2016 we Francji. 
30 maja 2016 Adam Nawałka oficjalnie
powołał go do ścisłego składu na
mistrzostwa Europy.

                               
                         Kacper Paciorek, kl. 6a

źrodło: Wikipedia
PZPN
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Sekretne życie
zwierzaków domowych
  
 Jeżeli ktoś myśli, że kiedy zostawia
swoje ukochane zwierzaki w domu, one
zajmują się wyłącznie tęsknotą za nim,
cóż, jest w błędzie. Zwierzaki prowadzą
swoje własne, osobne życie, pełne
przygód, intryg i zabawy. A ich główne
zmartwienie polega na tym, aby ludzie nie
dowiedzieli się o ich sekretnych
poczynaniach. Kiedy tylko zamykamy za
sobą drzwi… wreszcie mogą być sobą.
Odpowiedzialny za „Sekretne życie
zwierzaków domowych” reżyserski super
duet  Renaud-Cheney jest twórcą wielkich
przebojów filmowych – „Jak ukraść
księżyc” i „Minionki rozrabiają”.

źródło: www.kinoscenakultura.pl

Sekretne życie zwierzaków domowych

Na afiszu

"Sekretne życie
zwierzaków
domowych"
         

To film animowany bez
ograniczenia wiekowego,
każdemu dziecku i rodzicowi ten
film przypadnie do gustu.
               Polecam                        
serdecznie !!    Anna Mucha 6b

     

Odpowiedzi do zagadek matematycznych:
   Jest 20 psów i 15 właścicieli. Pięciu właścicieli, z
których każdy przywiózł po dwa psy, ma łącznie 50
nóg. Ze 110 nóg pozostanie jeszcze 60. Pies ze
swoim właścicielem to razem sześć nóg, czyli 60 : 6
= 10 właścicieli z jednym psem.       

 Nie dwanaście tylko cztery myszki. Każda
siedzi przecież na własnym ogonku.

 Niezależnie od tego, jaką ośmiocyfrową liczbę
wybierzemy, wynik będzie wynosił 2.

Nic. Błąd w rozumowaniu polega na dodaniu
sumy zatrzymanej przez gońca do 270
złotych, zapłaconych przez trzech panów.
Początkowo pokój kosztował ich 300 złotych.
Goniec zwrócił 30 złotych, obniżając koszt do
270 zł. Zatrzymał 20 zł, które, jeśli odejmiemy
ód 270 zł, otrzymamy właściwą cenę pokoju,
tj. 250 zł

Pięciorgu dzieciom dajemy po jednym jabłku, a
szóstemu wręczamy jabłko... w koszu! I wszystko
się zgadza: każde dziecko dostaje po jabłku i jedno
jest w koszu.

filmweb.pl
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Wzmocnienie szarych komórek

Zagadki matematyczne

Policz psy i ich właścicieli

 W Pcimiu Dolnym odbywa się wielka wystawa
psów. Z najodleglejszych zakątków kraju
przyjechali właściciele ze swoimi czworonogami.
Jeden z widzów chciałby wiedzieć dokładnie, ilu
jest właścicieli i iłe psów. Policzył więc wszystkie
nogi: 110 nóg krąży wokół wybiegu, a pięciu
właścicieli prowadzi na smyczy po dwa psy.
 
Pytanie: Ile psów i właścicieli bierze udział w
wystawie? Nie zapominajcie, że właściciele
także mają nogi.

 3 koty złapały 3 myszy w ciągu 3 minut. 

Pytanie:Jak długo 999 kotów złapie 999 myszy?

Dlaczego zawsze znasz wynik?

 Zabaw się z przyjaciółmi w następującą grę.
Niech każdy z nich wymyśli i zapisze
ośmiocyfrową liczbę. Potem niech ją podwoi i
doda 4. Od uzyskanej w ten sposób sumy trzeba
odjąć połowę, a następnie raz jeszcze pierwotną
liczbę. Twoi koledzy będą bardzo zajęci
skomplikowanymi obliczeniami i zużyją być
może kilka kartek papieru. Ale ty od razu
będziesz znał wynik. 

 Pytanie: Dlaczego?

Odpowiedzi szukajcie w numerze!

źródło: adonai.pl

,

Hotel

 Trzech panów na delegacji służbowej wynajęło
w hotelu apartament. Ponieważ panowie mieli
szeroki gest, zostawili portierowi w recepcji 300
złotych. Ale apartament kosztował tylko 250

złotych.
 Portiera zaczęło gryźć sumienie, wezwał więc
gońca, wręczył mu 50 złotych i kazał odnieść na
górę. Ale goniec miał swoje sumienie, które
kazało mu odnieść tylko 30 złotych, a 20
schować dla siebie.

 Pytanie: Skoro trzej panowie zapłacili za pokój
270 (300 - 30), a goniec zainkasował
(niezupełnie legalnie) 20 złotych - co się stało z
pozostałymi 10 złotymi?

Żarcik arytmetyczny
 W koszyku jest sześć jabłek. W jaki sposób
można je rozdać sześciorgu dzieciom, aby każde
z nich dostało po jednym jabłku i by jedno
zostało w koszyku?

pl.freeimages.com
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                     Co przed nami?

jesień

1. 9 listopada uroczysta Wieczornica.
2. Rozpoczęcie etapów szkolnych konkursów kuratoryjnych:
    Małopolski Konkurs Matematyczny 24 października 2016 r.
    Małopolski Konkurs Humanistyczny 7 listopada 2016 r
    Małopolski Konkurs Języka Angielskiego 15 listopada 2016 r. 
3. Listopad: wycieczki kl. 4-6 do Muzeum Narodowego w ramach
realizacji innowacji "Selfie ze sztuką".
4. Listopad: Święto Patrona Szkoły Stanisława Wyspiańskiego.
5. 1 grudnia 2016r. etap szkolny Gminnego Konkursu
Polonistycznego.
6. 6 grudnia Mikołajki.
7. Październik - maj: comiesięczna akcja rozwoju i
upowszechniania czytelnictwa.

książka

pl.freeimages.com

pl.freeimages.com
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	4+Cześć!! Haniu, bardzo się cieszę, że mogę zadać ci parę pytań dotyczących prawdziwej ciebie!!!! 4+ Jak się czujesz w roli przewodniczącej szkoły? H.B. Czuję się szczęśliwa, bo zawsze marzyłam o takim stanowisku. 4+Co zamierzasz w najbliższym czasie zorganizować w naszej szkole? H.B. Razem z samorządem uczniowskim zorganizowaliśmy dzień nauczyciela. Niedługo również będzie dzień pokemonów i Mam talent. 4+ Jaka jest Hania Bołoz? H.B. To osoba kreatywna, która lubi angażować się w życie szkoły oraz zawsze wyciąga pomocną dłoń do osób, które tego potrzebują. 4+Gdybyś mogła, to co byś zmieniła w naszej szkole, aby była to szkoła marzeń każdego ucznia? H.B. Nie znam poglądów uczniów, ale myślę, że moje pomysły umilą czas uczniom w szkole. Na pewno wprowadzę więcej konkursów, dyskotek i zabaw. 4+ Czym się interesujesz? H.B. Interesuję się sportem (uwielbiam grać w siatkówkę) oraz  w piłkę nożną, kocham tańczyć i lubię śpiewać. 4+Jakie jest twoje największe marzenie? H.B. Pójście na casting do You Can Dance oraz zostać policjantką  i ukończyć szkołę z wysoką średnią. 4+ I tego właśnie ci życzymy.                                                         Rozmawiała:  Anna Mucha z kl. 6b
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	Składniki:                                                 Nadzienie: 2 jaja                                                          1 żółtko 1 szklanka wody                                     1/2 cukru waniliowego
	1 szklanka mleka                                    3 łyżki cukru
	11/2 szklanki mąki                                   śmietana
	1 łyżeczka cukru
	1/2 cukru waniliowego
	2 łyżki oleju
	Przygotowanie:
	1. Wymieszać mleko, jaja, cukier i cukier waniliowy. Dodawać stopniowo i na przemian mąkę i wodę. Odstawić na 10 minut.
	2. Przygotować nadzienie z sera białego i pozostałych składników. Śmietany dodać ok. 2 łyżki, w zależności od sera. Nadzienie nie może być zbyt rzadkie, aby nie wypływało podczas smażenia.
	3. Na patelni rozgrzać olej i dodać go do ciasta naleśnikowego. Szybko zamieszać. Wlewać ciasto na patelnię łyżką i smażyć z obu stron.
	4. Na gotowe naleśniki nakładać nadzienie, składać w trójkąty i obsmażyć na rozgrzanym tłuszczu.
	5. Ciepłe naleśniki podawać ze śmietaną i cukrem.
	Aktualności
	- Akcja sprzątania świata              (zbiórka makulatury i zużytego sprzętu elektronicznego). Wszystkie klasy oczyszczały ze śmieci obszar wokół szkoły i w sąsiedztwie -  16 września 2016.
	- Pokaz tańca grupy ELITA: 29 września 2016.
	Europejski Dzień Języków Obcych: wspólna zabawa i konkursy na temat języków europejskich - 26 września 2016.
	- Dzień Edukacji Narodowej: 14 października 2016. Uczniowie rysowali karykatury nauczycieli, przedstawiali scenki z ich udziałem, śpiewali piosenki.
	- Wybory do samorządu uczniowskiego: 27 września 2016. Przewodniczącą szkoły została wybrana Hanna Bołoz z 6a, a jej zastępcą Karolina Zachara z 6a.
	SKAWIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DLA ZWIERZĄT i SP 4 w Skawinie przeprowadziły akcję "Wrzuć piątaka dla zwierzaka" W dniach 3-28 października 2016r. w naszej szkole  przeprowadzono akcję pomocy dla bezdomnych zwierząt, koordynowaną przez uczniów kl. 5b Dominikę Bularz i Dawida Panka.

	- " Jak Sobieski pod Wiedniem wojował "- żywa lekcja historii: 27 września 2016.

	Sport
	Michał Pazdan Data urodzenia:  1987-09-21  Miejsce urodzenia: Kraków, Polska Wzrost: 180cm Waga: 78kg Pseudonim  Pazdi, Pazdek, Pirania Pozycja: obrońca Obecny klub:  Legia Warszawa Numer:  2
	Kariera klubowa Pazdan jest wychowankiem Hutnika Kraków, z którego przed rozpoczęciem sezonu 2007/2008 przeniósł się do Górnika Zabrze. 14 września 2007 zadebiutował w Ekstraklasie, zaliczając pełne 90 minut podczas wygranego 4:0 spotkania z Polonią Bytom. 21 maja 2012 podpisał umowę z Jagiellonią Białystok. 25 czerwca 2015 przeszedł do Legii Warszawa, podpisując 4-letni kontrakt. W sezonie 2015/2016 zdobył z Legią mistrzostwo i Puchar Polski. Był także drugim kapitanem drużyny.                              Kariera reprezentacyjna W reprezentacji Polski zadebiutował 15 grudnia 2007 podczas wygranego 1:0 towarzyskiego spotkania z Bośnią i Hercegowiną, przebywając na boisku przez 68 minut. 16 kwietnia 2008 został powołany do kadry na Mistrzostwa Europy 2008. 28 maja 2008 Leo Beenhakker oficjalnie powołał go do składu na mistrzostwa Europy. Jednak jako jeden z nielicznych podczas samego turnieju nie rozegrał ani minuty. Holenderski szkoleniowiec określał Pazdana mianem Pirania. 12 maja 2016 został powołany przez selekcjonera Adama Nawałkę do szerokiej kadry na Mistrzostwa Europy 2016 we Francji.  30 maja 2016 Adam Nawałka oficjalnie powołał go do ścisłego składu na mistrzostwa Europy.
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	Sekretne życie zwierzaków domowych
	"Sekretne życie zwierzaków domowych"
	Jeżeli ktoś myśli, że kiedy zostawia swoje ukochane zwierzaki w domu, one zajmują się wyłącznie tęsknotą za nim, cóż, jest w błędzie. Zwierzaki prowadzą swoje własne, osobne życie, pełne przygód, intryg i zabawy. A ich główne zmartwienie polega na tym, aby ludzie nie dowiedzieli się o ich sekretnych poczynaniach. Kiedy tylko zamykamy za sobą drzwi… wreszcie mogą być sobą. Odpowiedzialny za „Sekretne życie zwierzaków domowych” reżyserski super duet  Renaud-Cheney jest twórcą wielkich przebojów filmowych – „Jak ukraść księżyc” i „Minionki rozrabiają”.
	To film animowany bez ograniczenia wiekowego, każdemu dziecku i rodzicowi ten film przypadnie do gustu.                Polecam                         serdecznie !!    Anna Mucha 6b
	Odpowiedzi do zagadek matematycznych:
	Jest 20 psów i 15 właścicieli. Pięciu właścicieli, z których każdy przywiózł po dwa psy, ma łącznie 50 nóg. Ze 110 nóg pozostanie jeszcze 60. Pies ze swoim właścicielem to razem sześć nóg, czyli 60 : 6 = 10 właścicieli z jednym psem.         Nie dwanaście tylko cztery myszki. Każda siedzi przecież na własnym ogonku.  Niezależnie od tego, jaką ośmiocyfrową liczbę wybierzemy, wynik będzie wynosił 2.
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	Żarcik arytmetyczny  W koszyku jest sześć jabłek. W jaki sposób można je rozdać sześciorgu dzieciom, aby każde z nich dostało po jednym jabłku i by jedno zostało w koszyku?
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