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Jesteś osobą kreatywną, twórczą...
Podziel się z nami swoimi pomysłami i
dołącz do naszego zespołu redagującego
gazetkę szkolną Życie Czwórki".

Redaktorzy "Życia Czwórki":
P. Anna Salamońska
P. Katarzyna Niwczyk
P. Karolina Samol
Michalina Leciejewska - klasa Vb
Barbara Dolata - klasa Vb
Aleksandra Lipka - klasa Vb
Aleksandra Nowak - klasa VIa
Jacek Nadrowski - klasa VIa
Jonasz Jóska - klasa VIb

Czekamy na ciebie!

Niech Ci jajeczko
dobrze smakuje,
bogaty zajączek

uśmiechem
czaruje.

Mały kurczaczek
spełni marzenia -

wiary, radości,
miłości, spełnienia!

Życzą redaktorzy
Życia Czwórki!
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Jak święta obchodzone
są w innych krajach

Europy?
Wielkanoc to najważniejsze chrześcijańskie święto,
obchodzone między 22 marca a 25 kwietnia. Z
pewnością każdy zna podstawowe polskie tradycje i
zwyczaje wielkanocne, ale jak wygląda Wielkanoc w
innych państwach Europy? Czy różnice są znaczące?
Niekoniecznie. W Czechach Wielkanoc kojarzy się
głównie z pisankami, drewnianymi figurkami, kolędami
czy... rózgami! Śmigus-dyngus na Węgrzech wygląda
zupełnie inaczej. Chłopcy oblewają dziewczyny
perfumami, dostając za to jajka lub trochę pieniędzy.
Na południu Włoch w świąteczny poniedziałek urządza
się rodzinny piknik na świeżym powietrzu, podczas
którego zjadane są pisanki.W Grecji, Szwecji i Bułgarii
istotnym kolorem świąt wielkanocnych jest czerwień.
Jajka maluje się na czerwono, co jest symbolem
nowego życia i dobrobytu. W Bułgarii panuje zwyczaj
obrzucania się jajkami. W Niemczech i Austrii można
spotkać się z tradycją Ostereiertitschen. Polega ona na
uderzaniu ugotowanymi na twardo jajkami, aż jedno z
nich pęknie. Wygrywa osoba, której jajko się zniszczy.
W Finlandii zaś Wielkanoc jest świętem świeczek.
Tego dnia całe miasta rozświetla blask tysiąca świec.

Aleksandra Nowak

Zajączek wielkanocny.
Na świątecznym stole niezwykle ważną rolę
zajmuje zajączek. W starożytności był symbolem
nieśmiertelności, odradzania się przyrody i płodności.
Do Polski zajączek przywędrował na początku XIX
wieku i zadomowił się na dobre. Przybył z Niemiec i
początkowo osiedlił się tylko na Śląsku, Pomorzu.
Na Lubelszczyznę trafił po kolejnych stu latach.
Dopiero 50 lat później pojawiły się u nas pierwsze
zajączki jadalne, które są pomysłem Niemców. Na
naszym rynku pojawiły się jako produkty z ciasta bądź
cukru. Czekoladowe zajączki to kwestia ostatnich 20
lat.

Skąd wziął się zajączek 
wielkanocny?

W okresie wielkanocnym można je znaleźć wszędzie-
w dekoracjach świątecznych, kratkach z życzeniami,
wystawach, reklamach. O kim mowa? Oczywiście o
zajączkach wielkanocnych, które na dobre wrosły już u
nas w tradycję Świąt Wielkiej Nocy. O ile jednak
wielkanocna symbolika baranka i kurczęcia raczej nie
przysparza większych problemów, to niewiele osób
zdaje sobie sprawę z tego, skąd tak naprawdę wziął
się tam zajączek. Skojarzenie zająca z Wielkanocą
sięga kilka wieków wstecz, kiedy to pojawiły się
obrazki przedstawiające te zwierzątko w sąsiedztwie
jajek wielkanocnych. Nie wiadomo jednak do końca,
gdzie jest źródło tej symboliki. Na ten temat krążą
różne teorie, spośród których najbardziej popularne są
dwie. Pierwsza mówi, że jest to nawiązanie do tradycji
składania podatków w naturze. Druga natomiast, że
pojawienie się tego zwierzęcia niejako zwiastuje
wiosnę.
Aleksandra Nowak
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Tradycyjne wielkanocne
potrawy:

1. jajka - na wielkanocnym stole królują oczywiście
jajka, które można podawać w każdej postaci: na
miękko, w koszulkach lub faszerowane. Warto
pamiętać, aby dodać do nich majonez lub sos
tatarski. Na bazie jajek można przyrządzić pastę
jajeczną lub różnorodne sałatki, np. jarzynową.
Można też je dodać do tradycyjnych
wielkanocnych zup.

2. zupy -w całej Polsce na Wielkanoc przygotowuje
się barszcz lub żurek. Tradycyjny żur można
podać z białą kiełbasą lub jajkiem. W wielu
miejscach Polski zamiast żuru podaje się barszcz
biały z dodatkiem chleba. Na świątecznym stole
często pojawia się także zupa chrzanowa

3. mięsa i wędliny - na stole wielkanocnym nie
powinno zabraknąć białej kiełbasy, szynki oraz
schabu faszerowanego, pieczeni i pasztetów.
Pieczoną lub gotowaną białą kiełbasę można
dodać do jednej z tradycyjnych wielkanocnych
zup.

4. majonez -można go użyć do ozdabiania jajek lub
do przyrządzenia sałatki.

5. chrzan - nie może go zabraknąć na wielkanocnym
stole, obowiązkowo razem z buraczkami w
postaci ćwikły.

6. ciasta - wielkanocna uczta następuje pa 40-
dniowym poście, w związku z tym to czas dla
wszystkich amatorów słodkości. Wielkanocna
baba drożdżowa, pascha, makowce i mazurki to
ciasta, które są symbolem świąt Wielkiej Nocy,
dlatego zajmują honorowe miejsce na
wielkanocnym stole.

Aleksandra Nowak

Zrób to sam!
Jak zrobić zajączka z rolki po papierze

toaletowym?
Rzeczy, których potrzebujesz:
rolka po papierze toaletowym, trzy rodzaje papieru
scrapbookingowego w zabawne wzory (możesz go
zastąpić zwykłym, jednolitym papierem kolorowym):
jeden na tułów, drugi na uszy z zewnątrz, trzeci na
uszy od wewnątrz, pianka dekoracyjna (na stopy -
możesz ją zastąpić papierem kolorowym), plastikowe
oczka, guzik, czarna żyłka plastikowa, pompon
(możesz kupić w sklepie lub zrobić z wełny) klej lub
taśma dwustronna, nożyczki.
Wykonanie:
Tułów
Arkusz papieru przeznaczony na tułów zajączka
przytnij do odpowiedniego rozmiaru i oklej nim dookoła
rolkę po papierze toaletowym.
Uszy
Z jednego arkusza wytnij uszy zająca, z drugiego ich
wewnętrzne części. Sklej je ze sobą, po czym przyklej
od wewnętrznej strony rolki papieru.
Oczy
Przyklej zającowi plastikowe oczy.
Wąsy
Plastikową żyłkę potnij na trzy kawałki o odpowiedniej
długości. Skrzyżuj je ze sobą i przymocuj tam, gdzie
potem będzie znajdował się nosek zajączka zrobiony z
guzika.
Nos
Za pomocą kleju na środku rolki przymocuj guzik (tak,
by wąsiki znajdowały się pod nim).
Stopy
Przytnij kolorową piankę albo papier kolorowy na
kształt łapek zajączka.
Ogon
Z tyłu przyklej pompon, czyli puszysty ogonek.
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Zwierzęta
Antylopa - antelope 
Baran - ram
Niedźwiedź czarny - black bear 
Bawół - buffalo 
Bizon - bison 
Bóbr  - beaver 
Borsuk -  badger 
Byk - bull 
Chomik - hamster 
Ciele - calf 
Daniel - fallow deer
Delfin - dolphin
Diabeł tasmański - tasmanian devil 
Pies Dingo - dingo dog 
Wielbłąd - camel 
Dzik - wild boar
Dziobak - platypus
Fenek - fennec fox
Foka - seal  
Fretka - ferret 
Gazela - gazelle 
Gepard - cheetah 
Goryl - gorilla      Jeż - hedgehog
Kangur - kangaroo 
Kapibara - capybara 
Kaszalot - sperm whale
Koala - koala bear
Kojot - coyote 
Koń - horse 
Kot - cat
Koza - goat
Kozioł - billy-goat 
Kret - mole 
Krokodyl - crocodile 
Królik - rabbit 
Krowa - cow 
Kuna - marten 
Kundel - mongrel 
Lama - llama

Szlifuj Swój Angielski

  PIZZA Z KUBECZKA
Składniki:

4 łyżki mąki,
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
szczypta sody,
szczypta soli,

Wykonanie:
Wszystkie składniki mieszamy i dodajemy kolejne:

3 łyżki mleka,
1 łyżka oliwy z oliwek.

Wszystko ugniatamy w kulkę i wkładamy do kubka.
Na górę dajemy sos pomidorowy i potarty ser. Można
dodać dodatkowo oregano, szynkę lub pieczarki.
Wkładamy do mikrofalówki na najwyższą moc i
pieczemy 1,5 minuty.
SMACZNEGO !

Michalina Leciejewska

JN
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Wenecja- miasto na
wodzie

Wenecja to miasto znajdujące się w północnych
Włoszech nad Adriatykiem. Starsza część miasta
(tzw. Wenecja właściwa) położona jest na 118
wyspach, m.in.: San Giorgio Maggiore, Giudecca,
Murano, rozdzielonych licznymi kanałami (ok. 150),
np.: Canale Grande, Canale della Giudecca, Canale di
San Marco. Druga część miasta leży na lądzie. Obie
części połączone są groblą, przez którą
przeprowadzono linię kolejową i drogową. Miasto to
zwane inaczej miastem na wodzie posiada ponad 400
mostów. Najsłynniejsze to Ponte Rialto i Most
Westchnień (Ponte dei Sospiri). Poruszanie się po
Wenecji jest możliwe spacerem lub za pomocą
gondoli, łodzi, tramwajów wodnych lub motorówek.
Jest to miejsce przepełnione małymi sklepikami oraz
klimatycznymi restauracjami. Większość sklepów
oferuje maski, różnrodne torebki oraz buty z
prawdziwej skóry. Tradycją, z której słynie Wenecja to
karnawał. Początki jego odbywania siêęgają XI wieku,
jednak prawdziwy rozkwit można wpisać w XVIII
wieku. W trakcie karnawału wszyscy jego uczestnicy
bawią się incognito – z maskami na twarzy. Maski
karnawałowe wykonywane są z papieru, gazy lub
gipsu. Następnie są malowane i dekorowane piórami,
koronkami, czy też koralikami. Oficjalnie karnawał w
Wenecji zaczyna się w sobotę poprzedzającą tłusty
czwartek, kończy zaś dzień przed środą popielcową.
Tradycyjnie na zakończenie karnawału zabrzmią
dzwony na bazylice Placu Świętego Marka. Przed
północą odbędzie się jeszcze ostatni pokaz
sztucznych ogni, a Kanałem Grande przepłyną z
pochodniami w rękach gondolierzy.
Zabytki, które warto zobaczyć:
PIAZZA SAN MARCO (PLAC ŚW. MARKA)
BASILICA DI SAN MARCO (BAZYLIKA ŚW. MARKA)
PALAZZO DUCALE (PAŁAC DOŻÓW)
PONTE DEI SOSPIRI (MOST WESTCHNIEŃ)
ONTE DI RIALTO (najstarszy most w Wenecji)

Wenecja jest najchętniej odwiedzanym przez turystów
włoskim miastem. To stolica wszystkich zakochanych,
którzy tylko czekają, żeby odbyć rejs gondolą po
wspaniałych, zalanych wodą uliczkach.
Pojedź do Wenecji i przekonaj się sam. :)

Michalina Leciejweska

SP4 W FINALE
WOJEWÓDZKIM

SP4 zdobyła Mistrzostwo Rejonu Leszczyńskiego w
piłce siatkowej, co jest historycznym wydarzeniem i
największym osiągnięciem naszej szkoły w tej
dyscyplinie sportowej.
Nasze siatkarki zostawiły na leszczyńskim parkiecie
nie tylko serce, ale i duszę, ponieważ pokonały dwie
świetne szkoły, które prowadzą szkolenie siatkarskie,
a mianowicie SP nr 9 z Leszna i SP ze Śmigla. To,
czego dokonały jest  niesamowite. Dzięki zwycięstwu
nasze dziewczęta zapewniły sobie awans do Finału
Wojewódzkiego w piłce siatkowej.
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Pizza z patelni 
(bez drożdży)

Liczba porcji:3 pizze

Składniki:
ciasto na pizze:

300 g mąki pszennej
200 ml wody
3 łyżki oliwy
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka ziół prowansalskich
sól do smaku

sos i dodatki:
puszka przecieru pomidorowego
1 łyżka oliwy
zioła prowansalskie, sól pieprz - po szczypcie
100 g wędliny drobiowej
200 g mozzarelli

Przygotowanie:
Wszystkie składniki na ciasto mieszamy, a potem
wyrabiamy (konsystencja powinna przypominać ciasto
pierogowe). W tym czasie robimy sos podsmażając
przecier pomidorowy z oliwą i przyprawami.
Ciasto dzielimy na 3 części, bo będą z tego 3 pizze.
Wałkujemy na blacie podsypanym mąką.
Patelnię (zimną) smarujemy lekko olejem lub oliwą i
kładziemy rozwałkowany płat. Stawiamy na ogniu i
podsmażamy, aż od spodu będzie zrumieniona. Wtedy
obracamy i smarujemy sosem.
Nakładamy dodatki i przykrywamy pokrywą. Tak
smażymy, aż roztopi się ser, a dół będzie rumiany.
Podajemy na gorąco!
Smacznego!

Bezpieczne korzystanie
z zasobów internetu

przez uczniów.
Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki
dla dzieci i młodzieży. Mogą wspierać rozwój
poznawczy, emocjonalny i społeczny. Wpływają
pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce,
zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz
koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację
wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność
współdziałania w grupie.
Jednak nadmierne granie może powodować problemy
z koncentracją uwagi przez dłuższy czas,
zaniedbywanie nauki, aktywności fizycznej, kontaktów
z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do
rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet
zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen.
W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do
uzależnienia.

Poznaj zasady bezpiecznego
korzystania z Internetu

1. Nigdy nie podawaj osobom poznanym w
Internecie swojego adresu domowego, numeru
telefonu i innych tego typu informacji. Nie możesz
mieć pewności, z kim naprawdę rozmawiasz!

2. Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. Nie
wiesz, do kogo naprawdę trafią.

3. Nie spędzaj całego wolnego czasu przy
komputerze. Ustal sobie jakiś limit czasu, który
poświęcasz komputerowi i staraj się go nie
przekraczać.

4. Pamiętaj, że nigdy nie możesz mieć pewności, z
kim rozmawiasz w Internecie. Ktoś kto podaje się
za twojego rówieśnika w rzeczywistości może być
dużo starszy i mieć wobec ciebie złe zamiary.

5. Internet to skarbnica wiedzy, ale pamiętaj, że nie
wszystkie informacje, które w nim znajdziesz
muszą być prawdziwe! Staraj się zawsze
sprawdzić wiarygodność informacji.

6. Szanuj innych użytkowników Internetu. Traktuj ich
tak, jak chcesz żeby oni traktowali Ciebie. 

7. Szanuj prawo własności w Sieci. Jeżeli
posługujesz się materiałami znalezionymi w
Internecie zawsze podawaj ich źródło
pochodzenia.
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Gwiazda numeru
Wywiad przeprowadziłem z Panią Katarzyną Piętą,
nauczycielką Historii w naszej szkole.

Dzień Dobry, nazywam się Jonasz Jóska. Czy mogę
przeprowadzi z Panią wywiad?

Tak bardzo chętnie.

1. Jakie jest Pani hobby?
Podróże.

2. Lubi Pani czytać książki?
Tak, bardzo.

3. Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela?
Zawsze chciałam pracować z dziećmi.

4. Lubi Pani swoją pracę?
Tak, bardzo ją lubię .

5. Ile lat pracuje Pani w naszej szkole?
Pracuje już 7 lat .

6. Dlaczego wybrała Pani akurat ten przedmiot
nauczania?
Ponieważ historia zawsze mnie interesowała.

7. Do zawodu nauczyciela zachęcali Panią rodzice,
czy wybrała go Pani sama?
Sama wybrałam  prace nauczyciela.

8. Lubi Pani zwierzęta?
Tak.

9. Gdyby mogła Pani cofnąć czas, zmieniłaby Pani
coś w swoim życiu?
Raczej nie.

10. Uprawia Pani jakiś sport?
Nie.

Dziękuje za udzielenie wywiadu. Czy chciałaby
Pani kogoś pozdrowić?
Pozdrawiam wszystkich moich uczniów.

"Nela Mała Reporterka"
Kim est Nela, bohaterka serii książek?
Pozwólcie, że się sama przedstawi:
„Cześć, nazywam się Nela. Gdy miałam pięć lat,
zaczęłam podróżować po świecie i nagrywać filmy.
Moim idolem jest Steve Irwin i pragnę zostać
prezenterką podróżniczą. Byłam w wielu ciekawych
krajach na różnych kontynentach (…) Zapraszam cię
w niezapomnianą podróż. Opowiem o pięknych
miejscach, które poznałam i fascynujących
zwierzętach, które zobaczyłam. Świat jest cudowny i
możesz oczami wyobraźni podróżować ze mną oraz
przeżywać wspaniałe przygody.” (s. 6)

Nela Mała Reporterka ma zaledwie 10 lat, a na swoim
koncie dorobek godny najwyższego uznania. Warto
podkreślić, że w  pierwszą podróż wyruszyła jako
pięciolatka. Od tego czasu, ta mała podróżniczka
zwiedziła między innymi: Etiopię, Zanzibar, Kenię,
Tanzanię, Mauritius, Tajlandię, Kambodżę, Malezję,
Indonezję, Filipiny, Wietnam, Sri Lankę, Peru, Boliwię,
Chile, Kostarykę, Panamę, a ostatnio również Mjanmę
i Japonię. Jej podróże są pełne przygód i
niespodzianek. 

Książki wydane przez National Geographic to kopalnia
inspirujących wiadomości i orientalnych opowieści.
Całość dopełniają piękne zdjęcia, na których widzimy
Nelę w różnych miejscach świata. Jest ona naszą
przewodniczką po tych miejscach, a najchętniej
opowiada o swoich obserwacjach zwierząt,
napotkanych w dżungli czy na pustyni.
Z Nelą nie można się nudzić, ponieważ jej przygody
zainspirują cię do różnych podróży, niekoniecznie tak
odległych jakie odbywa Nela. Książka oprócz bogatych
fotografii zawiera przejrzyste mapy, słowniczek pojęć
oraz rysunki, które tłumaczą działanie niektórych
zjawisk. Nela to młodsze wcielenie Martyny
Wojciechowskiej czy Beaty Pawlikowskiej i na pewno
jest ich godną następczynią.

Oto kilka tytułów z tej serii:
- "NELA I TAJEMNICE ŚWIATA"
- "NELA NA TROPIE PRZYGÓD"
- "NELA I TAJEMNICE ŚWIATA"
- "NELA NA KOLE PODBIEGUNOWYM"
- "10 NIESAMOWITYCH PRZYGÓD NELI"

Zachęcamy do lektury :)
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Jesteśmy na TAK
Uczniowie klas: I a, II a, II b, II f i III c biorą udział w
projekcie edukacyjnym „Soki i musy- witaminy w
smart formie”. Celem programu jest przede wszystkim
motywowanie uczniów i ich rodziców do zdrowego
trybu życia. Wprowadzenie do codziennej diety
warzyw i owoców, naturalnych soków i musów
owocowo-warzywnych.

Wolontariusze dla kobiet
W marcu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień
Kobiet! Święto wszystkich pań to idealna okazja, aby
złożyć życzenia i podarować kwiaty.
Wolontariusze z naszej szkoły również o tym dniu
pamiętali i doskonale się do niego przygotowali.
W środę, 8 marca z gotowymi kartkami, pojawiliśmy
się na rawickim deptaku. Tutaj każda napotkana przez
nas osoba płci pięknej otrzymała kartkę z życzeniami.
Jednak to nie wszystko. Nasze najbardziej
rozśpiewane wolontariuszki, Marzena Walszewska
oraz Kornelia Kowalska wyposażone w mikrofon i
głośnik pięknie zaśpiewały polskie piosenki o
kobietach.
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Zachęcamy do rozwiązania krzyżówki. 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 19.04.2017 r. do 21.04.2017 r. Losowanie odbędzie się 24.04.2017 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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