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Dzień Niepodległości

10 listopada
uczniowie naszej
szkoły świętowali
Narodowe Święto
Niepodległości.

Wszyscy spotkali
się na apelu, który

rozpoczął
obchody tego

święta. Odczytany
został list

marszałka Józefa
Piłsudskiego,

który „znaleziono”
w naszej szkole.

W listopadzie 
w świetlicy

szkolnej miała
miejsce

uroczystość
Pasowania na

Przedszkolaków.
Część oficjalną

poprzedziły
występy

artystyczne
zaprezentowane

przez grupę
"Tygrysków" 

i "Puchatków". 
Aktu pasowania

naszych
przedszkolaków
dokonała pani
wicedyrektor

Monika
Jurkowska.

Pasowanie na przedszkolaka

.
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Pierniczki

Składniki:

1/2 kg mąki
20 dag cukru pudru
20 dag miodu
10 dag margaryny
1 opak. przyprawy do piernika
2 łyżki kakao
3/4 łyżeczki sody
1/4 łyżeczki proszku do pieczenia
2 jajka

Lukier:
30 dag cukru pudru
1 białko
szczypta soli
Białko ubić na sztywno i dodać puder i sól.

             
Przygotowanie:

Miód, margarynę rozpuścić  i dodać do mąki oraz
jajek. Połączyć z  pozostałymi składnikami i zagnieść
ciasto. Następnie rozwałkować  o grubości  0,5 cm.
Wykrawać dowolne wzorki. Z podanych składników
wychodzi około 40 serduszek.
Pieczemy w  180 st. 8-10 min. 

Przepis zdobyty od uczniów Technikum żywienia i
gospodarstwa domowego w Rawiczu. Uczniowie pieką
pierniki pod okiem pani Iwony Kurzawy i  polecają go
innym.
W ramach nawiązanej współpracy, w każdym
numerze będziemy polecać nowe, sprawdzone przez
uczniów przepisy.
Michalina Leciejewska

.Musical.ly
Cały świat zadaje pytanie: „Co to jest to

Musical.ly?”

Musical.ly to aplikacja dostępna w Sklepie Play.
Niestety jest dostępna tylko w sytemie Android.
Obecnie z Musical.ly korzysta 1 273 123 osób. Wśród
użytkowników są nawet sławne  gwiazdy takie jak
Ariana Grande, Taylor Swift, Selena Gomez.
Korzystają z niej również polscy YouTuberzy np.
Sylwia Lipka czy J.Dąbrowski.
Polega to na ruszaniu ustami do wybranej piosenki.
Aplikacja oddaje wrażenie, jakby dana osoba śpiewała
wybrany utwór. 
Zapraszam do zainstalowania tej aplikacji. 

Aplikacja musical.ly - jak to
działa

By nagrać film wystarczy nacisnąć żółty przycisk w
panelu głównym kropkę. Później wybieramy rodzaj
nagrania: pick music (muzyka, do której nagrywamy
wideo), shoot first (najpierw nagrywamy film, potem
podkładamy muzykę) lub from library (wybieramy film
lub zdjęcie z biblioteki naszego telefonu). Jeżeli
zdecydujemy się na realizacje krótkiego klipu
muzycznego to nie musimy się martwić o to czy
znajdziemy ulubioną piosenkę. Katalog jest tak
obszerny, że możemy wybierać i wybierać.
Dodatkowo aplikacja ma kilka fajnych narzędzi do
edycji. Dostępne są filtry, spowolnione lub
przyśpieszone tempo, a także film poklatkowy.
Nagrania możemy publikować, zachować dla siebie
lub całkowicie pozbyć się ich z pamięci aplikacji.

Poleca Michalina Leciejewska z klasy 5b ;)

.
ML

ML
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Ludwik Jerzy Kern

Śnieg
Czy wam nie przyszło nigdy do głowy,

że śnieg powinien być kolorowy?
Albo zielony, albo czerwony,

liliowy albo beż.
Śnieg ten lepiłoby się wspaniale,

a bałwan biały nie byłby, ale
albo zielony, albo czerwony,

liliowy albo beż.
Śnieżki tak samo w zimowej porze

byłyby wtedy w jakimś kolorze:
albo zielone, albo czerwone,

liliowe albo beż.
Bardzo kolory by się przydały,

a tu tymczasem wciąż pada biały,
biały bielutki, miękki mięciutki,świeży, świeżutki śnieg.

Dorota Gellner

 Prezent dla Mikołaja
A ja się bardzo, bardzo postaram

 I zrobię prezent dla Mikołaja:
 Zrobię mu szalik piękny i nowy
Żeby go nosił w noce zimowe

 I żeby nie zmarzł w szyję i w uszy
Gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć

 Niech się ucieszy Mikołaj Święty
Tak rzadko ktoś mu daje prezenty.

W tym wyjątkowym, długo wyczekiwanym czasie,
życzymy Wam dużo zdrowia, wielu powodów do

radości – tych małych i tych dużych. Życzymy Wam
także, abyście to Boże Narodzenie spędzili z

osobami, które są Wam bliskie – niech to będzie
czas pełen miłości, spędzony w rodzinnym gronie,

czas odpoczynku i refleksji. Wesołych Świąt!

Ekipa Życia Czwórki

Święta

Redakcja Życia Czwórki:
P. Anna Salamońska, P. Katarzyna Niwczyk,  P.
Karolina Samol, Michalina Leciejewska - kl. Vb,
Barbara Dolata - kl. Vb, Aleksandra Nowak - kl.
VIa, Jacek Nadrowski - kl. VIa, Mikołaj Fengler - kl.
VIb, Jóska Jonasz - kl. VIb

Mikołajki w naszej szkole
Po długim i intensywnym roku pracy, nauki i zabawy
nadszedł wreszcie ten dzień: 6 grudnia. Wraz z
pierwszym tej zimy śniegiem zawitał do naszej szkoły
nie kto inny jak właśnie On! Wyczekany i upragniony
Święty Mikołaj. Wraz z towarzyszami odwiedził tego
dnia wszystkich naszych uczniów, począwszy od
milusińskich z "zerówek", a skończywszy na
najstarszych  szóstoklasistach. Spotkał się również z
dyrekcją, pracownikami sekretariatu i nauczycielami.
Na szczęście wszyscy byli grzeczni przez ostatni rok i
zasłużyli na drobne podarki od Mikołaja. Wszyscy już
z utęsknieniem czekamy na kolejną wizytę naszego
szanownego gościa i zbieramy dobre uczynki, by móc
się nimi pochwalić za rok
Katarzyna Niwczyk.

KN

.

.
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Jonasz Jóska

Gwiazda numeru
Dzień dobry. Nazywam się Jonasz Jóska i chodzę
do klasy VIB. Czy mógłbym z Panią przeprowadzić
wywiad?
Tak, oczywiście sprawi mi to wielką przyjemność.
1. Jaki przedmiot sprawiał Pani najwięcej
trudności, gdy chodziła Pani do szkoły?
Najwięcej trudności sprawiała mi fizyka.
2.  Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy?
Lubię swoją pracę, kiedy dookoła jest wiele dzieci.
3 . Jeśli mogłaby Pani powrócić znowu do szkoły
jako uczeń, chciałaby Pani coś zmienić w swoim
życiu?
Nie chciałabym wrócić do szkoły, a zmieniłabym
miejsce zamieszkania. Chciałabym mieszkać w
dużym mieście np. Warszawie.
4. Od ilu lat Pani pracuje w szkole?
W naszej szkole pracuje od 16 lat .
5. Kiedy postanowiła Pani, że zostanie
nauczycielem ?
Zawsze marzyłam o tym zawodzie. 
6. Decyzję o wyborze zawodu podjęła Pani sama,
czy namówili Panią do tego rodzice?
Tak jak wcześniej mówiłam, to był mój wymarzony
zawód.
7. Dlaczego wybrała Pani akurat ten przedmiot
nauczania?
Ponieważ jest to moje hobby.
8. Jakie jest Pani hobby?
Moim hobby jest plastyka i technika.
9. Czy zawód nauczyciela jest trudny?
To zależy dla kogo. Mi sprawia przyjemność.
10.  Co jest najciekawszego w tym zawodzie?
Fastynacja przedmiotem i przekazywanie pasji
uczniom.
11. Jaka jest pani ulubiona książka?
Autorem moich ulubionych książek jest Dukens.
12. Czy pamięta Pani swoją pierwszą przeczytaną
książkę?
Moją pierwszą przeczytaną książką był „Pan
Tadeusz”. Miałam wtedy 9 lat.
Dziękuję za udzielenie odpowiedzi.
Czy chciałaby Pani kogoś pozdrowić?
Również dziękuje i pozdrawiam wszystkich
czytających.

Wywiadu udzieliła mi pani Wiesława Pospiech,
nauczycielka plastyki i techniki.
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Mąka do zgniatania -
czyli jak zrobić gniotka

Siłę piąstek trzeba ćwiczyć. Najlepiej nie na starszym
bracie. Zdecydowanie bardziej wytrzymałym obiektem
szczypania i skręcania jest gniotek, zrobiony z mąki i
balona, albo raczej z mąki w balonie.
A wygląda to tak:

Jak się je robi? Potrzebujesz:
mąkę (ziemniaczana jest najlepsza, ale może być
też pszenna),
balony,
lejek.

Balony najlepiej mocno nadmuchać, żeby się
naciągnęły. Po spuszczeniu powietrza włóż lejek do
ustnika i powoli wsypuj mąkę. Ważne, żeby wsypywać
małe ilości, ponieważ bardzo łatwo zablokować szyjkę
balona i niestety bardzo trudno ją odblokować. Jak
balon jest pełny, można ugnieść zawartość i
przesuwać palcami mąkę w dół, dzięki temu
zmieścimy jej więcej. Kiedy gniotek jest zadowalającej
wielkości, zawiąż końcówkę i zabawka gotowa.
Myślę, że każdy chętnie "poznęca" się nad kolorowym
gniotkiem. Zgniatanie świetnie stymuluje rozwój mięśni
dłoni. Jeśli ktoś ma artystyczną duszę, może gniotka
spersonalizować doklejając włosy, oczy, itp. To jednak
już dla starszych czytelników:)
Uwaga! Młodsze dzieci mogą uszkodzić balon, jeżeli
będą zbyt mocno skręcały lub gryzły.
Mikołaj Fengler

.

Bałwanki z kapsli
Boże Narodzenie to szczególny czas. Wszystko jest
wyjątkowe: rodzinne spotkania, świąteczne dekoracje,
smaczne jedzenie  i oczywiście prezenty! Jest to
również doskonała okazja, aby w prosty i niedrogi
sposób wykonać własnoręczne ozdoby, które mogą
nadać świąteczny klimat naszemu otoczeniu.

Wystarczy przykleić do wstążki trzy kapsle. Na
górnym narysować twarz bałwanka, na środkowym
domalować guziczki, a następnie ozdobić go na
przykład kokardką.
Mikołaj Fengler

.

.

.
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Tenis z Agnieszką
Radwańską

Najlepszą polską tenisistką jest Agnieszka
Radwańska. Jako jedyna polka doszła do finału
Wielkiego Szlema, który niestety przegrała. Była też
jedyną polką, drugą w rankingu WTA, lepsza od niej
była tylko Serena Williams. Wygrała ona 20 turniejów
pojedynczych oraz 2 podwójne .
Jonasz Jóska

Zainteresowanych grą w tenisa ziemnego prosimy o
zgłoszenie się do p. Artura Kwiecińskiego -
nauczyciela wychowanie fizycznego.

JJ

JJ

JJ

Tenis z Wojtkiem
Fibakiem

Jednym z najlepszych polskich tenisistów jest
Wojciech Fibak. Jako jedyny dotarł 4 razy do
ćwierćfinału Wielkiego Szlema. Pan Wojciech
był też  jedynym polakiem, który znalazł się w
pierwszej dziesiątce rankingu ATP. Miał on wtedy 10
lokatę. Fibak wygrał w grze pojedynczej 15 turniejów, a
podwójnej 52 turnieje, z czego jeden to
wielkoszlemowy w Australii.
Jonasz Jóska

JJ

JJ

Redaktor

Redaktor

Redaktor

Redaktor

Redaktor
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Zabawa czy pasja?
Tenis, to dyscyplina sportowa polegająca na przebijaniu rakietą tenisową piłki ponad lub obok siatki na pole
przeciwnika, zwane kortem tenisowym. Początki tenisa wiążą się ze średniowieczną grą uprawianą przez
mnichów w europejskich klasztorach. W tej wersji tenisa piłkę uderzano ręką, stąd grę nazywano JEU DE
PAUME. Piłka ta była drewniana. Wkrótce wprowadzono do użytku skórzane rękawice, natomiast w XVI w.
prototypy pierwszych rakiet tenisowych. Gra szybko zyskiwała na popularności zwłaszcza we Francji i Anglii.
Turnieje tenisowe są zazwyczaj organizowane przez stowarzyszenie jednej płci . W tenisie ziemnym są cztery
wielkie turnieje zwane wielkoszlemowymi: Australian Open rozgrywany w Australii w Styczniu, grany na twardej
nawierzchni; French Open rozgrywany w Francji na przełomie maja i czerwca, grany na ziemistej nawierzchni;
Wimbledon (najpopularniejszy turniej wielkoszlemowy) rozgrywany w Anglii na przełomie czerwca i lipca, grany
na trawiastej nawierzchni i kończący sezon Szlemowy US Open rozgrywany w Stanach Zjednoczonych, grany
na twardej nawierzchni. Turnieje kończące sezon (kobiecy) nazywamy WTA Tour, a (męski) ATP World Tour.
Mecze tenisowe mogą być rozgrywane 1 na 1 (singiel) lub 2 na 2 (debel), mieszanej płci (miks). Każdy tenisista
lub tenisistka posiada rakietę tenisową, owijkę (nakłada się ją na rączkę rakiety) , tłumik (uspokaja rakietę przed
drganiem po uderzeniu strunami o piłkę). Żeby grać w tenisa trzeba nauczyć się podstawowych uderzeń
zwanych forchendem, backchendem, smatch, voley i service.

Na koniec jeszcze jedna drobna ciekawostka. Podczas oglądania meczu, często spotkamy się z tym, że sędzia
określa zero punktów jako love (na przykład, podając punktację 30:0, nie mówi „thirty zero”, tylko „thirty, love”). To
kolejna naleciałość z j. francuskiego – we Francji zero tenisowe określane było mianem l’oeuf, czyli po
prostu„jajo”.

Mam nadzieję, że zachęciłem do gry w tenisa ziemnego.
Za pomoc przy tworzeniu tego artykułu bardzo serdecznie dziękuję panu Arturowi Kwiecińskiemu, mojemu
trenerowi .
Jonasz Jóska

JJ Redaktor
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trainers –buty sportowe
jeans – dżinsy
coat – płaszcz
top – bluzka, koszulka
bez rękawów
sweater– sweter
T-shirt – koszulka  
shirt – koszula
jacket – kurtka,
marynarka 
hoodie– bluza
trousers – spodnie
hat – kapelusz
skirt – spódniczka
shoes – buty
underwear - bielizna  

.

Święty Mikołaj - poznaj
jego prawdziwą

historię! 
Mikołaj, nazywany biskupem Miry urodził się
w Patarze na terenie obecnej Turcji około 270 roku.
Od najmłodszych lat biskup był bardzo pobożny i
chętnie pomagał ubogim. Jego rodzice byli
bardzo zamożnymi ludźmi. Gdy został biskupem
zasłynął wśród biednych jako dobroczyńca i
gorliwy duszpasterz.
Aleksandra Nowak

Dokąd trafiają listy
napisane do Świętego

Mikołaja?
Wioska Świętego Mikołaja na Kole Podbiegunowym w
Rovaniemi jest malutka, przytulna i przez cały rok
panuje tam świąteczna atmosfera. Renifery biegają tuż
obok, kiedy on urzęduje w swoim biurze i chętnie
spotyka się ze swoimi gośćmi. W tutejszym urzędzie
pocztowym można zobaczyć pełne życzeń, marzeń i
nadziei stosy listów, które przychodzą do św. Mikołaja
z całego świata. Na każdy z nich Święty odpowiada.
Do pomocy ma całe rzesze elfów, które spotkać tu
można na co dzień ;)
Aleksandra Nowak

GAZETKA
.ZAPRASZA
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Kolorowanka

.
.
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KUPON 2/SP4 HASŁO..............................................
Imię i nazwisko ........................................................
Klasa ..................................

Zachęcamy do rozwiązania krzyżówki o Bożym Narodzeniu. Nagroda główna: bon o wartości 5 zł do
wykorzystania na zakupy w naszym sklepiku szkolnym. Kupon z hasłem można wrzucać do urny w sali nr 13 u
p. Anny Salamońskiej od dnia 02.01.2017 r. do 05.01.2017 r. Losowanie odbędzie się 09.01.2017 r o godz. 12.00.
Imię i nazwisko oraz klasa zwycięzcy zostanie wywieszone na naszej stronie internetowej w zakładce Życie
Czwórki.

. .
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	Tak, oczywiście sprawi mi to wielką przyjemność. 1. Jaki przedmiot sprawiał Pani najwięcej trudności, gdy chodziła Pani do szkoły? Najwięcej trudności sprawiała mi fizyka. 2.  Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy? Lubię swoją pracę, kiedy dookoła jest wiele dzieci. 3. Jeśli mogłaby Pani powrócić znowu do szkoły jako uczeń, chciałaby Pani coś zmienić w swoim życiu? Nie chciałabym wrócić do szkoły, a zmieniłabym miejsce zamieszkania. Chciałabym mieszkać w dużym mieście np. Warszawie. 4. Od ilu lat Pani pracuje w szkole? W naszej szkole pracuje od 16 lat . 5. Kiedy postanowiła Pani, że zostanie nauczycielem ? Zawsze marzyłam o tym zawodzie.  6. Decyzję o wyborze zawodu podjęła Pani sama, czy namówili Panią do tego rodzice? Tak jak wcześniej mówiłam, to był mój wymarzony zawód. 7. Dlaczego wybrała Pani akurat ten przedmiot nauczania? Ponieważ jest to moje hobby. 8. Jakie jest Pani hobby? Moim hobby jest plastyka i technika. 9. Czy zawód nauczyciela jest trudny? To zależy dla kogo. Mi sprawia przyjemność. 10.  Co jest najciekawszego w tym zawodzie? Fastynacja przedmiotem i przekazywanie pasji uczniom. 11. Jaka jest pani ulubiona książka? Autorem moich ulubionych książek jest Dukens. 12. Czy pamięta Pani swoją pierwszą przeczytaną książkę? Moją pierwszą przeczytaną książką był „Pan Tadeusz”. Miałam wtedy 9 lat. Dziękuję za udzielenie odpowiedzi.
	Czy chciałaby Pani kogoś pozdrowić? Również dziękuje i pozdrawiam wszystkich czytających.
	Wywiadu udzieliła mi pani Wiesława Pospiech, nauczycielka plastyki i techniki.

	Mąka do zgniatania - czyli jak zrobić gniotka
	Bałwanki z kapsli
	Tenis z Agnieszką Radwańską
	Najlepszą polską tenisistką jest Agnieszka Radwańska. Jako jedyna polka doszła do finału Wielkiego Szlema, który niestety przegrała. Była też jedyną polką, drugą w rankingu WTA, lepsza od niej była tylko Serena Williams. Wygrała ona 20 turniejów pojedynczych oraz 2 podwójne .

	Tenis z Wojtkiem Fibakiem
	Jednym z najlepszych polskich tenisistów jest Wojciech Fibak. Jako jedyny dotarł 4 razy do ćwierćfinału Wielkiego Szlema. Pan Wojciech był też  jedynym polakiem, który znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu ATP. Miał on wtedy 10 lokatę. Fibak wygrał w grze pojedynczej 15 turniejów, a podwójnej 52 turnieje, z czego jeden to wielkoszlemowy w Australii.
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	Zabawa czy pasja?
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	Święty Mikołaj - poznaj jego prawdziwą historię!
	jeans – dżinsy coat – płaszcz top – bluzka, koszulka bez rękawów sweater– sweter T-shirt – koszulka
	shirt – koszula jacket – kurtka, marynarka
	Dokąd trafiają listy napisane do Świętego Mikołaja?
	hoodie– bluza trousers – spodnie hat – kapelusz skirt – spódniczka shoes – buty underwear - bielizna
	Kolorowanka
	KUPON 2/SP4 HASŁO.............................................. Imię i nazwisko ........................................................ Klasa ..................................

