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Szaszłyki imprezowe

                       Szaszłyki imprezowe :
Źródło :http://dompelenpomyslow.pl/               Dominika Grajny 6B 

Składniki : 
Nutella
truskawki
ciasto na naleśniki
banany
wykałaczki do szaszłyków

Wykonanie:
Zaczynamy od usmażenia małych naleśniczków. Ciasto powinno być
dość gęste aby wyszły nam z tego takie małe placuszki.Gdy naleśniczki
mamy już usmażone kroimy truskawki i banany w plasterki. Będziemy
też potrzebować wykałaczek do szaszłyków. Smarujemy naleśnik
Nutellą i nabijamy na wykałaczkę. Następnie dodajemy banana i
truskawkę i kolejny naleśnik posmarowany Nutellą i tak aż do końca :)
Nasza przekąska jest już gotowa :) Jest przepyszna! 
 

http://dompelenpomyslow.pl/
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        Beczka śmiechu

1.
Zima, las, pada śnieg. Po lesie chodzi
podenerwowany niedźwiedź. To złamie
choinkę, to kopnie w drzewo, to pogoni
wilka - ogólnie - mocno wściekły! Chodzi i
gada:
- Po co ja  piłem tę kawę we wrześniu..

2.
Wysoko w powietrzu spotykają się dwa
płatki śniegu. Pierwszy pyta: - gdzie
lecisz? - lecę w tatry, na skocznię
narciarską. - a ja na autostradę, zrobię
jakiś karambol samochodowy! 

3.
Eskimos ciągnie na sankach lodówkę.
Widzi go drugi i pyta się:
- Po co Ci ta lodówka, jest minus 20
stopni?
- A niech się dzieciaki trochę ogrzeją.

4.
Sekretarka mówi do szefa:
- Panie prezesie, zima przyszła!
- Jestem zajęty, powiedz jej żeby przyszła
jutro! Albo najlepiej niech wcześniej
zadzwoni, to umówisz ją na konkretną
godzinę.

5.
Zima jest piękna... przez pierwsze 20-30
minut.

Wiktoria Musiał 6b

Eskimosi

niedźwiedź

wikipedia

pl.freeimages.com
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 Aktualności 

1. 23 lutego odbyła się w
naszej szkole dyskoteka
karnawałowa dla klas 4-
6.
Z okazji Tłustego
Czwartku każdy
uczestnik dostał
wielkiego słodkiego
pączka .

2. 21 lutego w
Międzynarodowym Dniu
Języka Ojczystego odbył
się  konkurs Kocham Cię
Polsko. Wygrała klasa
6a.

 3. 23 lutego rozdano
nagrody w Gminnym
Konkursie
Polonistycznym
organizowanym przez
naszą szkołę. 
Wiktoria Musiał 6b

Pączek

W dniu 15.01.2017 r. po raz
kolejny, u serdecznych Księży
Guanellianów ze Zgromadzenia
Sług Miłości w Korabnikach, odbył
się Koncert Noworoczny
przygotowany przez uczniów
naszej szkoły.

uczestnicy
koncertu

uczestnicy koncertu

Lesaffre Polska SA

SP4

SP4
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                 Hity Ari : 
 Side to Side
One last time
Focus 
Problem 
Break Free 
 

Gwiazdozbiór
Ariana Grande
Zaczęła karierę
występami podczas
lokalnych imprez
sportowych na Florydzie.
W 2008 r. zagrała w
musicalu 13, rok później
wcieliła się w rolę
Cateriny  w serialu
młodzieżowym "Victoria"
, co przyniosło jej
największa sławę.
Urodziła się 26
czerwca 1993 w Boca
Raton w stanie Floryda–
Amerykańska
wokalistka R&B i pop,
kompozytorka oraz
aktorka .
w internecie wyszukała
Anna Mucha

Ariana Grande People Great Ideas



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 3 03/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLCzwórka z plusem

Wzmocnienie szarych
komórek
Trojaczki
  Trzy siostry są identycznymi
trojaczkami. Najstarsza o minuty jest
Sarah i ona zawsze każdemu mówi
prawdę. Następna pod względem wieku
jest Sue i ona każdemu mówi nieprawdę.
Sally jest najmłodszą i ona czasami
kłamie, a czasami mówi prawdę. Victor,
stary przyjaciel rodziny, przyszedł
pewnego dnia w odwiedziny i jak zwykle
nie mógł odróżnić kto jest kim, dlatego
każdej siostrze zadał jedno pytanie.
  Victor spytał się siostry siedzącej
po lewej stronie: „Która siostra siedzi
pośrodku was trzech?”, a odpowiedź, 
którą otrzymał brzmiała: „Oh, to Sarah”
Następnie Victor spytał się siostry
siedzącej pośrodku: „Jak się nazywasz?”.
Odpowiedź brzmiała: „To ja, Sally”.
  I wreszcie Victor spytał się siostry
siedzącej po prawej: „Kto siedzi was
pośrodku?” Otrzymał odpowiedź: „To jest
Sue”.
  Victor był teraz całkiem skonfundowany;
zadał to samo pytanie trzy razy i otrzymał
trzy różne odpowiedzi.
Kto jest kim?

źródło: internet

Rozwiązanie:
  Pierwszą osobą nie może być Sarah, gdyż wtedy
ta osoba byłaby kłamcą. Drugą osobą nie może być
Sarah z tej samej przyczyny. Tak więc trzecia
siostra musi być Sarah. Oznacza to, że środkowa
osoba to Sue, a jedyną pozostałą osobą  siedzącą
po lewej stronie jest Sally.

owce

Szybkie zagadki

1.Pasterz miał 20 owiec.
Wszystkie oprócz 9 odeszły. Ile
owiec zostało?
2. Który z polskich królów wstawał
w czwartek głową do góry?
3. Jakie zwierzęta zabrał Mojżesz
na arkę?
4. Na dachu było 10 gołębi. Ile
zostało?
5. Co oznacza, gdy o 8 twój
zegarek wskazuje 21?

odp. 9
odp. każdy
odp. Żadne, to był Noe
odp. 1 (martwy), bo reszta odfrunęła
odp. Że jest popsuty.

pl.freeimages.com
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Nasze orły
kl. 4a
Walczyńska Zofia (5.10), Głowacz Martyna
(5.09), Wink Zuzanna (5.09), Wójciak
Zuzanna (5.09), Szymon Wójciak (4,91),
Krawczyk Stanisław (4,90), Dusak Igor
(4,82), Ojczyk Lena (4,82), Wątor
Radosław (4,82), Słota Franciszek (4,80)

kl. 4b
W. Zawada 5,09, Z. Bobak 5,0, A. Rusek
5,0, J. Ożóg 4,91, F. Bołoz 4,82, A.
Poniedziałek 4,82, K. Rydlewicz  4,73

kl. 5a
Aleksandra Ziarko 5,35,  Oliwia Odziomek
5,0, Róża Ostrogórska 4,90, Kamil
Szczypczyk 4,81 

kl. 5b
Michał Janek( 5,36) , Michał
Ptaszyński(5,36), Marta Kurowska( 5,18) ,
Liliana Pławecka (5,18),Weronika Wink
(5,1), Maciej Czochrowski (4,9),Dominika
Bularz (4,9) ,)  Zuzanna Walczak (4,8).

kl. 6a
Zachara Karolina 6,63, Sikora Maja 5,36,
Bołoz Hanna 5,27, Czopek Nina 5,18,
Bartuś Aleksandra 5,09, Ciejka Jagoda
5,09, Królik Oskar 5,09, Wróblewska Maja
5,0, Wrzoszczyk Anna 4,9, Paciorek
Kacper 4,81.

kl. 6b
Aleksandra Ochmańska 5,27, Anna
Mucha 4,82,  M. Gwoździkowski  5,18,
Oliwier Kotula 4,82

Gratulujemy!

26 stycznia 2017r. na krytej
pływalni  „Camena”  w Skawinie
odbyły się Powiatowe Zawody
Pływackie .
W zawodach wystartowało 8 szkół
podstawowych.
W pływaniu indywidualnym Anna
Wrzoszczyk zajęła 2 miejsce w
stylu dowolnym , Antoni Wnęk
zajął 3 miejsce w stylu klasycznym
:)
Uczniowie awansowali do
zawodów wojewódzkich.

najlepsi pływacy SP4
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Redaktorzy numeru:
Wiktoria Musiał 6b,
Dominika Grajny 6b,
Anna Mucha 6b

Drodzy czytelnicy!
Piszecie wiersze? A może opowiadania?
Dostaliście ostatnio 6 za jakieś
wypracowanie? Podzielcie się swoimi
pracami pisemnymi z uczniami naszej
szkoły. Najciekawsze i najlepsze
umieścimy w naszej gazetce i
nagromadzimy. Zgłaszajcie się do
członków koła dziennikarskiego lub p. L.
Bargiel-Łuszcz.

Redakcja numeru:
Wiktoria Musiał 6b, Dominika
Grajny 6b, Anna Mucha 6b

dziennikarz

Informacja
Znajdziecie nas również na
stronie internetowej pod
adresem: juniormedia.pl.
Wpiszcie w wyszukiwarkę tytuł
naszej gazetki, czyli Czwórka z
plusem. Zachęcamy was do
czytania nas online, w kolorze.
                                                           
     Redakcja
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