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   Rozmówki    z Panią Anną Nowak, nauczycielką języka
angielskiego 
4+ Dzień dobry, cieszymy się, że wyraziła Pani zgodę na tę
rozmowę. Dlaczego wybrała Pani naszą szkołę?
A.N- Ponieważ szkoła jest na wysokim poziomie i uczniowie są mili.
4+Ile lat uczy Pani angielskiego?
A.N- 2 lata w szkole.
4+Czy j.angielski jest łatwy do nauczenia?
A.N-Trochę łatwym, jeżeli ktoś się systematycznie uczy i często
używa .
4+Czyli posługuje się Pani tym językiem  swobodnie na co dzień ?
A.N - Tak.
4+ Dlaczego chciała Pani zostać nauczycielką?
A.N -Ponieważ mogę przekazać uczniom to , czego sama się
nauczyłam i wciąż się uczę.
4+Jak Pani podoba się praca  nauczyciela? 
A.N - Daje mi dużo satysfakcji i różnorodnych doświadczeń.
4+Czy lubi Pani naszą szkołę? 
A.N - Bardzo lubię przebywać w szkole, ponieważ panuje tu dobra
atmosfera .
4+Jak się Pani czuje w naszej szkole?
A.N - Poczułam się bardzo ciepło przyjęta przez nauczycieli , Panią
Dyrektor oraz uczniów.
4+Jaki jest Pani ulubiony kolor ? 
A.N - Czerwony.
4+Jakie inne języki obce Pani zna?
A.N - Niemiecki oraz włoski.
4+Jaki sport  uprawiała Pani w dzieciństwie?
A.N-Często byłam bramkarzem.
4+Dziękujemy za rozmowę. 
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Wzmocnienie szarych komórek
1.
Urodziny
Urodziny Marka, Stefka, Felka i Michała przypadają
w następujące dni (kolejność przypadkowa): 23
czerwca, 7 stycznia, 8 stycznia, 8 grudnia. Marek i
Michał urodzili się w tym samym miesiącu. Michał i
Felek urodzili się tego samego dnia miesiąca. Podaj
dzień i miesiąc urodzin każdego chłopca.
2. 
Zwierzątko
Każda z dziewcząt: Zosia, Marysia, Julia i Ada
hoduje w domu jedno zwierzątko spośród
następujących: kot, papużka, kanarek, wąż boa.
Jakie zwierzątko hoduje każda z dziewcząt jeśli
wiadomo, że: Marysia nie lubi ptaków. Julia nie
hoduje kanarka. Zosia ma zwierzątko o największej
liczbie nóg. Wiadomo również, że każda z
dziewcząt ma inne zwierzątko.

źródło: http://www.cauchy.pl

omlet

Kulinaria 
Omlet z warzywami
Składniki : 
4 szt. jajka, ok. 100 g brokuła, 8-10 szt.
pomidorków koktajlowych, 2 garście
świeżego szpinaku, ok. 3 cm pora, 1 łyżka
oliwy, sól, pieprz

Do podania :
5-6 liści szpinaku , 3-4 pomidorki
koktajlowe , kilka płatków parmezanu lub
innego twardego sera.
Jajka ubijać przez kilka minut, aż będą
puszyste. Pokroić warzywa: brokuł
podzielić na małe różyczki, pomidorki
koktajlowe przeciąć na pół, a pora
pokroić w plasterki. Na patelnię wlać
oliwę, wrzucić pora i króciutko
podsmażyć, dodać różyczki brokuła, a
potem świeży szpinak, dodać pomidorki.
Na patelnię wlać ubite jajka, doprawić
świeżo mielonym pieprzem, solą i bardzo
delikatnie pomieszać, aby połączyły się z 
warzywami. Omlet smażyć na niewielkim
ogniu ok. 3 minut bez przykrycia i kolejne
3-4 minuty pod przykryciem.

smacznego Dominika Grajny 6b

doradcasmaku.pl
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Joanna Kaczor

Na sportowo
Joanna Kaczor

Urodzona: 16 września 1984
Wzrost ; 1,91 m
Waga : 72 kg
Pozycja : atakująca
KARIERA
Polska siatkarka, reprezentantka Polski,
grająca na pozycji atakującej. Brązowa
medalistka mistrzostw Europy 2009,
dwukrotna mistrzyni Polski (2009,
2011). Karierę rozpoczęła w Gwardii
Wrocław. Potem przez kilka lat uczyła się
i trenowała w USA, najpierw w College of
Southern Idaho, gdzie zdobyła tytuł
Mistrza USA i tytuł najlepszej siatkarki
kraju w swojej kategorii. Potem trafiła do
University of South California, gdzie jej
trenerem były szkoleniowiec reprezentacji
USA, M. Haley.
Po trzech latach wróciła do rodzimej
Gwardii i wraz z tym klubem awansowała
do PlusLigi Kobiet. Po sezonie przeniosła
się do Muszynianki, z którą zdobyła swój
pierwszy tytuł Mistrza Polski.

informacje zebrała Wiktoria Musiał 6b

sport.interia.pl
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Beczka śmiechu
 o..... Świętym
Mikołaju

Pani pyta dzieci , kim chcieliby
zostać jak dorosną. Prawie
wszystkie dzieci chcą być
biznesmenami , aktorami , tylko
Jasiu oświadcza, że będzie Św.
Mikołajem. 
A to czemu ? - pyta pani .
Bo będę pracować jeden dzień w
roku.

Jasio do mamy : 
-Mamusiu , to prawda że dzieci przyniósł
bocian ? 
- Tak synku .
-A Św. Mikołaj przynosi prezenty?
-Tak Jasiu .
-A ty gotujesz , sprzątasz i robisz zakupy
?
-Tak Skarbie .
-To właściwie po co trzymamy tatę
 w domu ? 

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje
prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu
jednego z nich mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. -
Nie masz mi za co dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała.

kawały zebrała Aleksandra Romankiewicz 6a
źródło: dowcipnastrona.republika.pl

Święty Mikołaj pl.freeimages.com
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Wieczornica

                          Aktualności
W środę 9 listopada 2016 r. o godz. 16.00 w naszej szkole odbyła się po raz ósmy
Wieczornica Niepodległościowa, której mottem były słowa: „…Tych dni nie
zapomnimy nigdy…”.  „O tych dniach będziemy pamiętać zawsze. Wiele radości daje
uczniom możliwość aktywnego udziału w życiu szkoły. I tę aktywność szczególnie
dostrzegamy w uczestniczeniu w obchodach Święta Niepodległości. Jest to dla
uczniów „czwórki” wyjątkowa i niezapomniana lekcja patriotyzmu i
historii". – podkreśla koordynator uroczystości p. Renata Gubała. 
W „spotkaniu pamięci” uczestniczyło jak co roku wielu wspaniałych gości, których
przywitała p. dyr. Anita Karczewska. Przedstawienie zostało osadzone w
przedwojennej kawiarni, gdzie wybuch I wojny światowej zakończył pewien etap życia
Polaków. Aktorzy - amatorzy pięknie przeprowadzili zebranych gości przez pewien
okres w dziejach historii państwa polskiego tj. od dni poprzedzających wybuch I
wojny światowej do odzyskania przez Polskę niepodległości.

żródło: http://www.sp4skawina.szkolnastrona.pl

SP4
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Wieczornica

Wieczornica - obietnica zuchowa

SP4

SP4
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Redakcja numeru:
Dominika Grajny
Wiktoria Musiał
Aleksandra Romankiewicz
Maja Sikora
Hanna Bołoz

Spis treści:
Rozmówki z .......    s.2
Kulinaria      s.3
Na sportowo     s.4
Beczka śmiechu     s.5
Aktualności - Wieczornica       s.6-7
Z ostatniej chwili     s.8

Odpowiedzi do zagadek:
 Michał urodził się 8 stycznia. Marek urodził się 7
stycznia. Felek urodził się 8 grudnia. Stefek urodził się
23 czerwca.
Dziewczęta hodują następujące zwierzątka: Zosia
kota, Marysia węża boa, Julia papużkę oraz Ada
kanarka.
źródło: www. cauchy.pl

Z ostatniej chwili:   

1.Dyskoteka Andrzejkowa
odbyła się 23.11.16.
2.Uczniowie brali udział w
zbiórce pieniędzy dla dzieci z
Hospicjum im. Królowej
Apostołów w Mławie poprzez
pieczenie i rozprowadzanie
ciasteczek. Zebrano kwotę 300
zl. i 17 groszy.
3.Szkoła bierze udział w akcji "
Szlachetna Paczka "

4. Szkolne kolo Caritas zachęca
uczniów do wzięcia udziału w
akcji  '' Marzycielska Poczta " .
Wiecej na
www.marzycielskapoczta.pl
5.Dnia 6 grudnia naszą szkołę
odwiedził Św..Mikołaj  , który
wraz ze swoimi pomocnicami
przygotował pytania i słodkie
upominki dla uczniów .
6. Klasy 4-6 uczestniczyły w
lekcjach muzealnych w Muzeum
Narodowym w Krakowie w
ramach realizacji innowacji
'Selfie ze Sztuką" .

informacje zebrały: Hanna Bołoz
i Maja Sikora z 6a choinka pl.freeimages.com
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	Składniki :  4 szt. jajka, ok. 100 g brokuła, 8-10 szt. pomidorków koktajlowych, 2 garście świeżego szpinaku, ok. 3 cm pora, 1 łyżka oliwy, sól, pieprz
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	Beczka śmiechu  o..... Świętym Mikołaju
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	Pani pyta dzieci , kim chcieliby zostać jak dorosną. Prawie wszystkie dzieci chcą być biznesmenami , aktorami , tylko Jasiu oświadcza, że będzie Św. Mikołajem.  A to czemu ? - pyta pani . Bo będę pracować jeden dzień w roku.
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	w domu ?
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