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Witamy Was w ostatnim już w tym roku szkolnym
numerze gazetki  'Czwórka z plusem'. 
Zapraszamy do współpracy w następnym roku
szkolnym przyszłorocznych szóstoklasistów.
Życzymy samych sukcesów na koniec roku
szkolnego i udanych wakacji!
                                                               Możecie nas również czytać na www.juniormedia.pl

wakacje freeimages.com



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 4 06/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLCzwórka z plusem

                          Wywiad z panią
                               Renatą Mlostek szkolną pedagog

1) Ile lat pani pracuje w naszej szkole?
Odp: Pracuję już od 10 lat. 
2) Dlaczego wybrała pani akurat zawód pedagoga?
Odp: Połączyłam 2 rzeczy, które lubię robić: być
wśród dzieci i młodzieży oraz pomagać innym.
3) Czy pedagog szkolny to trudny zawód?
Odp:To trudny zawód, gdyż zakłada silne poczucie
odpowiedzialności za wpływ na życie drugiego
człowieka.
4) Jakby nie pedagog to kto ?
Odp: Gdybym nie była pedagogiem, być może
pracowałam bym w drugim moim zawodzie jako
chemik analityk (laboratorium, doświadczenia).
5) Czym się  pani interesuje?
odp: Interesuję się światem zwierząt i roślin.
6) Czy lubi pani pracować z dziećmi?
Odp: Tak, bardzo lubię, chyba się trochę ,,zarażam''
pozytywną energią od dzieci.

                                                                     rozmawiały Wiktoria Musiał i Anna Mucha z 6b
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!Rowerowy maj!
Nasza szkoła przez cały maj uczestniczyła w akcji
„Rowerowy Maj”. Wszyscy uczniowie naszej szkoły,
którzy w tym miesiącu dotarli do szkoły ekologicznie
/nie samochodem/, ale na rowerze, deskorolce, rolkach
 lub hulajnodze otrzymywali naklejki do swoich
dzienniczków oraz do klasowych plakatów.
Najwytrwalsi zostali nagrodzeni!
A najlepszą "rowerową" klasa okazała się kl. 4b.
Gratulujemy! 

rower freeimages.com
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Wzmocnienie szarych
komórek
                     Zagadki : 
1) Idzie sobie sierotka
Marysia lasem...jak
skręci w lewo dojdzie do
mamy, w prawo do taty,
a prosto do babci. Którą
drogą ma iść sierotka
Marysia, żeby dojść do
obojga rodziców?
2)Po co produkuje się
białą czekoladę?
 3) Kto to jest kawaler?
 4)Który z dwóch łysych
jest bardziej łysy?

Sierotka Marysia nie ma rodziców.

Żeby Murzynek też mógł się wybrudzić.
To ktoś, kto codziennie do pracy przychodzi z innej
strony.
Ten, który ma większą głowę.

Wystarczy przełożyć
tylko jedną zapałkę, aby
wynik był poprawny.

zagadka z zapałkamiczekolada zagadki.websik.comfreeimages.com
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Beczka śmiechu
Wakacje 

Uczeń wraca z wakacji
do szkoły i mówi do
kolegi:
- Szkoda, ze tego nie
widziałeś, jechałem na
słoniu, a obok mnie dwa
lwy...
- I co dalej, i co dalej?...
- Musiałem zejść z
karuzeli...

Rozmawiają dwie pchły: -
Gdzie byłaś na
wakacjach? - Na krecie.

List Jasia z wakacji: Jest
pięknie. Świetnie
wypoczywam. Bądźcie
spokojni i nie martwcie
się o mnie. P.S. Co to
jest epidemia?

źródło: Internet,  wyszukała Karolina Zachara z 6a

Mały Jasio pisze: „Kochani!
Dziękuję za długi list. Wkrótce
odpiszę, jak tylko go
przeczytam”.

Agent biura podróży wynajmuje
Kowalskim apartament nad
morzem.
- A czy tu często pada deszcz? -
pyta Kowalski.
- Tu? Nigdy! Tylko na zewnątrz.

- Jak ci się podobało nad
morzem? - pyta brunetka
blondynkę.
- Strasznie się wynudziłam.
Wszystkie fale były do siebie
takie podobne...

Żona do męża:
- Co to za dziewczyny?!
- Sama chciałaś, żebym poszukał pary
Japonek na lato...

Przechwala się trzech myśliwych.
Pierwszy z nich:- Ja to bylem w Afryce i
polowałem na lwy.Drugi:- A  ja to byłem
na Alasce i polowałem na łosie.Na to
ostatni:- Hmm, a ja to panowie bylem w
Norwegii.- A fiordy to ty widziałeś?-
Fiordy?! Panowie, fiordy to mi z ręki
jadły!

Żona mówi do męża:
- Kochanie, marzy mi się, żeby założyć na
plażę coś takiego, co sprawiłoby, że
wszyscy by osłupieli.
- Łyżwy załóż.
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Wycieczka  do redakcji Gazety Krakowskiej

Dnia 23 maja uczniowie Koła Dziennikarskiego z kl.
6b oraz uczniowie klas 5, którzy chcą zostać
szkolnymi dziennikarzami, wybrali się na wycieczkę
do redakcji Gazety Krakowskiej. Dzięki panu
Marianowi Satale, dziennikarzowi GK,
zobaczyliśmy, jak wygląda redakcja. Poznaliśmy
tajniki zawodu dziennikarza prasowego oraz
uświadomiliśmy sobie, jak trudna i angażująca jest
to praca. Zobaczcie fotorelację.

W sali odpraw Koło Dziennikarskie
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