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Witamy Was w nowym roku szkolnym. Zapraszamy do współpracy i
oczywiście do czytania nas w wersji drukowanej i w internecie na
juniormedia.pl.

Wszystkim nauczycielom z naszej
szkoły z okazji Święta Edukacji
Narodowej  życzymy sukcesów w
dalszej pracy! Na Wasze ręce składamy
kwiaty jako nasze podziękowanie!
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Pogaduszki

Rozmowa z panem Czajką -
nauczycielem  W-F

4+Dzień dobry. Jak się panu
pracuje w nowej szkole?
P. Cz. Jestem bardzo
zadowolony z pracy w nowej
szkole. Dzieci są bardzo
zdyscyplinowane i lubią WF.
4+Ile pan lat wcześniej pracował
i gdzie? 
P. Cz. Wcześniej pracowałem pół
roku w SP92 w Krakowie i 
2 lata w gimnazjum nr 1 w
Skawinie. Poza tym jestem
trenerem piłki nożnej.
4+Jaki jest pana ulubiony sport i
dlaczego?
P. Cz. Moim ulubionym sportem
jest piłka nożna. Gram w nią od
10 roku życia aż do teraz.
4+Jak pan spędza wolny czas?
P. Cz. Mam bardzo mało wolnego
czasu, ale gdy go mam, to
spędzam go z moją 2 - letnią
córeczką Aleksandrą.

4+Jak pan ocenia
wysportowanie uczniów?
P. Cz. Na ocenę celującą.
Uczniowie w tej szkole są
bardzo wysportowani.
4+Czy lubi pan tańczyć? Jak tak
to co?
P. Cz. Tak, lubię tańczyć, a
najbardziej taniec towarzyski.
4+Czy miał pan zawsze szóstki z
W-F?
P. Cz. Tak, zawsze miałem
szóstki z Wf-u.
4+ Dziękujemy za rozmowę.

rozmawiały Alicja Rusek i
Martyna Płonka z 5b

piłka nożna pixabay.com.pl
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Beczka śmiechu
Kawały o owocach i
warzywach            
1. -Jestem Brokułem.
Wyglądam jak drzewo.
-Jestem Orzechem
Włoskim. Wyglądam jak
mózg.
-Jestem Grzybem. I nie
gram w tą głupią grę.
2. Mówi kiwi do galaretki:
-Słyszałaś? Podobno
ananas wyszedł z
puszki...
- Tak? A za co siedział?
- Podobno śmietanę
ubił.. :D
w internecie wyszukała Anna Kolberg z 5b

owoce

warzywa

3. Na lekcji:
- Jasiu gdzie są najzdrowsze 
owoce?
- Ja ich nie wziąłem. 
Zdenerwowana nauczycielka
idzie do mamy Jasia i mówi: 
- Zapytałam Jasia, gdzie są
najzdrowsze owoce, a on
powiedział, że ich nie wziął! 
- Do domu ich nie przyniósł. 
Nauczycielka idzie do dyrektora
i mówi: 
- Zapytałam się Jasia, gdzie są
najzdrowsze owoce, a on
powiedział, że ich nie wziął.
Matka mówi, że ich do domu nie
przyniósł. Co mam robić!? 
- A z której jest klasy? 
- 4d 
- To już ich nie odda.

pixabay.com.pl

pxabay.com.pl
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Wzmocnienie szarych
komórek

Zagadki logiczne

1.  Co może podróżować
dookoła świata, przez
cały czas znajdując się w
kącie?

2.  Jeśli mnie masz,
chcesz się mną
podzielić. Jeśli podzielisz
się mną, przestajesz
mnie mieć. Czym
jestem?

 Z   3. Kiedy będziesz
obdzierać mnie ze skóry,
to nie ja będę płakać,
tylko ty. Czym jestem?

     4.Co znajduje się na
końcu tęczy?

     5. Co zawsze
nadchodzi, ale nigdy nie
odchodzi?

     6. Co waży więcej:
kilogram pierza czy
kilogram kamieni?

     7. Mężczyzna po raz
pierwszy przyszedł do
pewnej restauracji.
Kelner wita go: „Dzień
dobry, panie generale”.
Dlaczego kelner nazwał
go generałem?

w internecie wyszukała Zofia Bobak z 5b 
(www.party.pl)tęcza zdjęcie własne
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Aktualności

Wybory do samorządu
uczniowskiego.

 10 października w
naszej szkole odbyły się
wybory do samorządu
uczniowskiego.
Kandydaci: Anna
Kolberg, Veronika Kania,
Aleksandra Ziarko i
Amelka Giemzik. Wybory
wygrała Veronika Kania
która miała 67 głosów, a
zastępcą została Anna
Kolberg z 24 głosami.
Gratulujemy
zwycięzcom!

W następnym numerze rozmowa
z przewodniczącą Veroniką
Kanią.

                                                
                                                

                                                       Zosia Bobak

Co za nami?

- 18 września do naszej szkoły
zajechało Mobilne Laboratorium.
Mogliśmy poznać zasady
działania różnych pieców
węglowych i na własne oczy i
nosy przekonać się, na czym
polega smog. Dowiedzieliśmy
się także, co to jest fotowoltaika.
- 29 września odbył się próbny
alarm pożarowy. Znów pobiliśmy
własny rekord w szybkości
ewakuacji. odbyło się także
spotkanie z panami strażakami,
którzy opowiadali nam o szeroko
pojętym bezpieczeństwie.
- 

Mobilne Laboartorium SP4
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Sport

Awans Polski do Mistrzostw Świata w piłce nożnej
w Rosji w 2018 roku. 
Po wygranej w meczu z Czarnogórą 4-2 polska
drużyna awansowała z pierwszego miejsca w
grupie do Mistrzostw Świata. Nasi piłkarze spisali
się na medal. Cieszymy się ze zwycięstwa i
kibicujemy dalej.

                                                                                                                                    Alicja Rusek 5b

kadra Polski łaczy nas piłka
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                        Wspomnień czar

Pokusiliśmy się o to, aby sprawdzić, gdzie
uczniowie naszej szkoły spędzili wakacje. Okazało
się, że wielu z nasz wylegiwało się na nadmorskiej
plaży w Polsce lub zagranicą (głównie w Chorwacji i
Grecji). Niestety, nadeszła już jesień, a do
następnych wakacji musimy poczekać prawie cały
rok szkolny. 

Bałtyk zdjęcie własne
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Zajęcia koła dziennikarskiego
odbywają się w środy na 6 lekcji,
czyli o 12.45 w s.22. Zapraszamy
uczniów od klasy 5.

Rozwiązania zagadek logicznych

1.  Znaczek pocztowy
2.  Tajemnica
3.  Cebula
4.  Litera „a”
5.  Jutro
6.  Oba ważą tyle samo
7.  Mężczyzna był ubrany w mundur

Uwaga- ogłoszenie!

Jeśli piszesz wiersze lub
opowiadania, a może
rysujesz i uważasz, że
Twoje prace są warte
zaprezentowania, to
zgłoś się do nas!
Opublikujemy Twoją
twórczość w gazetce
"Czwórka z plusem".
Zapraszamy!

ołówek

Ciekawostki

W ostatni weekend października
zmieniamy czas z letniego na
zimowy i śpimy godzinę dłużej!

21 października obchodzimy
Dzień Bez Skarpetek, a 24
października Święto Roweru.

W numerze:
Rozmowa z p. Czajką
Aktualności
Beczka śmiechu
Wzmocnienie szarych komórek
Sport

Redakcja numeru:
Zofia Bobak, Anna Kolberg, Martyna
Płonka, Alicja Rusek z 5b

Możecie nas czytać w kolorze na juniormedia.pl.

pixabay.com
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