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Rozmówki  z ...
przewodniczącą naszej
szkoły  Veroniką Kanią

4+Co Cię skłoniło do
startowania w
wyborach?
V.K.Zawsze podobały mi
się uroczystości
prowadzone przez
przewodniczącą
samorządu szkolnego.
4+Jakie masz plany na
to, aby uprzyjemnić czas
uczniom w szkole?
V.K. Przede wszystkim
chciałabym, aby
urozmaicić czas
spędzony w szkole.

4+Co jest najtrudniejsze w byciu
przewodniczącą?

V.K. Przemowy publiczne, ze
względu na nerwy i stres. 

4+Czym się interesujesz?
V.K. Interesuję się fotografią.

4+Jaka jest twoja szkoła
marzeń?
-

V.K. Szkoła, w której jest wolne
słowo.

4+Dziękuję za rozmowę. 
rozmawiała Anna Kolberg z 5b

szkoła pixabay.com
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pierniczek

Kulinaria
Świąteczne pierniczki

Składniki
30 dkg mąki żytniej
3/4 szklanki płynnego miodu
50 g miękkiego masła
jajko, sól
łyżeczka sody oczyszczonej
łyżeczka przyprawy do piernika
łyżka powideł śliwkowych

pierniczkowa choinka

źródło: www.babyonline.pl       
wyszukała 
Wiktoria Nowak z 5b

 Sposób przygotowania
Mąkę wymieszaj z przyprawą do
piernika i sodą. Wysyp na
stolnicę, dodaj masło, powidła,
miód, jajko i wszystko posiekaj
nożem. Dokładnie wyrób ciasto,
rozwałkuj je, wykrawaj
pierniczki. Piecz w 180°C przez
ok. 20 minut (uważaj, by nie
spiec ich zbyt mocno). Gdy
ostygną, włóż do puszki i
trzymaj w niej, aż będą miękkie.
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 4. Nauczycielka do Jasia:
- Jasiu dlaczego nie było Cię
wczoraj w szkole? 
- Bo mama wyprała mi
skarpetki. 
- I to był powód, żeby nie iść na
sprawdzian? 
- Nie, proszę pani, ale na tych
skarpetkach miałem ściągę.
5. Jasiu przychodzi ze szkoły do
domu i mówi: 
- Cześć mamo.
- Jasiu jak się czujesz w szkole? 
- Jak na komisariacie! Ciągle
mnie pytają a ja o niczym nie
wiem.
         
 

Beczka śmiechu
O szkole   

1. Bliźniaki wracają ze szkoły i
od progu wołają: 
- Mamo, mamo! Wygrałaś
konkurs klasowy "Czyja mama
jest najpiękniejsza?". Wszyscy
głosowali na swoje własne
mamy, a Ty dostałaś dwa
głosy....

2. Nauczyciel języka polskiego
pyta się uczniów: 
- Jak brzmi liczba mnoga do
rzeczownika "niedziela"? 
- Wakacje, proszę pani!

                

skarpety

Źródło: kawały.tja.pl         
       
wyszukała Zosia Bobak z 5b

3. Pani pyta dzieci: - Jakie macie
zwierzątka w domu? 
- A mam kota - mówi Zuzia. 
- A ja mam psa- mówi Wojtek. 
Jasio mówi zadowolony: 
- A ja mam kurczaka w
zamrażalniku!
                                     

pixabay.pl
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Wzmocnienie szarych
komórek
1.Wybrałem się łódką na jezioro. W kieszeni miałem
ciężki kamień. W pewnym momencie wyrzuciłem
kamień "za burtę", a ten opadł na dno jeziora. Czy
zmieni się poziom wody w jeziorze, a jeśli tak to czy
podniesie się czy obniży?

2. Pewien mieszkaniec nadoceanicznej
miejscowości kupił dwie piły. Po roku miał ich już
wiele więcej. Jak to się stało?
Oczywiście nie dokupił więcej, ani nie znalazł/
dostał/ ukradł/ wygrał.

3. 3 żółwie idą przez pustynię jeden za
drugim. Pierwszy żółw mówi: "Przed sobą
widzę pustynię, za sobą widzę żółwia".
Drugi z nich mówi: "Przed sobą widzę
żółwia, za sobą widzę żółwia". Trzeci żółw
mówi: "Przed sobą widzę żółwia, za sobą
widzę żółwia"
Jak to możliwe?

4. Mariusz, Ania, Kacper i Zosia mają
wspólny ogródek. Każdy z nich na
osobnej grządce sadzi swoje ulubione
warzywa, pomidory, sałatę, marchew i
pietruszkę. Trzecia grządka należy do
Zosi. Sadzi tam marchewkę. Grządka Ani
znajduje się między grządka Zosi, a
Mariusza. Kacper nie lubi pietruszki ani
sałaty. Mariusz z kolei uwielbia sałatę.
Do kogo należą poszczególne grządki i co
tam uprawia?

Źródło: mózgowiec.pl      wyszukała Alicja Rusek z 5b

żółw

kamienie

pixabay.pl

pixabay.pl



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 6 12/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLCzwórka z plusem

Gwiazdozbiór

 Ed Sheeran 

właściwie Edward
Christopher Sheeran.
Brytyjski piosenkarz i
gitarzysta. Urodził się 17
lutego w 1991 r. w
Hebden Bridge, West
Yorkshire w Anglii. W
wieku czterech lat
Sheeran zaczął śpiewać
w lokalnym chórze
kościelnym. W młodym
wieku nauczył się grać
na gitarze. Swoje
pierwsze teksty
piosenek zaczął pisać w
trakcie nauki w Liceum
im. Thomasa Millsa w
Framlingham.

 Mając jedenaście lat,
razem z ojcem poszedł
na koncert Damiena
Rice'a w Irlandii, który
zainspirował go do
dalszego tworzenia
muzyki.

Źródło - Ed Sheeran - Wikipedia

Alicja Rusek z 5b

Ed Sheeran Wikipedia
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Międzynarodowe Dni
Tolerancji
W dniach 23, 24 i 27 listopada odbyły się w naszej
szkole obchody Międzynarodowego Dnia
Tolerancji. Z tej okazji odwiedziła nas pani Nubia
Iveth Rodriguez z Salwadoru, która opowiedziała o
swoim kraju oraz przedstawiła prezentację
multimedialną. Do tego spotkania przygotowali nas
uczniowie Szkolnej Rady Wolontariatu. Dzieci
opracowały i przedstawiły scenkę sytuacyjną, która
przybliżyła nam tematykę tolerancji i akceptacji.
                Nubia jest studentką dziennikarstwa na
Uniwersytecie Papieskim  Jana Pawła II w
Krakowie. Przyjechała do Polski dwa lata temu.
Przez ten czas nauczyła się mówić po polsku oraz
poznała naszą kulturę. Podczas spotkania dzieci
miały możliwość zapoznania się z ciekawostkami
na temat przyrody, historii, kultury oraz kuchni
odległego Salwadoru, a także zobaczyły jak
wygląda strój regionalny. Dzieci miały możliwość
zadawania ciekawych pytań.
                W drugiej części spotkania każda klasa
przedstawiała wybrany region świata. Uczniowie
wraz z wychowawcami i rodzicami  z
zaangażowaniem opracowywali  plakaty,
prezentacje multimedialne, tańce, stroje regionalne,
zdjęcia, a także prezentowali pamiątki i rekwizyty
pochodzące z  prezentowanych krajów. 
                Dzięki tym spotkaniom uczniowie
doświadczyli bezpośredniego kontaktu z osobą o
innej kulturze, wyglądzie i zwyczajach. 

sp4skawina.szkolnastrona.pl

Wieczornica
W czwartek 9 listopada 2017 r. o godz. 16.00 w naszej
szkole odbyła się już po raz dziewiąty Wieczornica
Niepodległościowa, której towarzyszyło motto „…
Polsko, Ty zawsze wiernych miałaś synów…”. 
Swoją obecnością zaszczyciło uroczystość wielu
szacownych gości,
Kiedy już zapełniła się sala gimnastyczna uczniowie z
klasy 3c zagrali na flażoletach piękną pieśń „Płonie
ognisko i szumią knieje”.
Dyrektor Anita Karczewska serdecznie przywitała
wszystkich przybyłych na uroczystość gości i
wprowadziła w atmosferę tego patriotycznego święta. 
Punktem kulminacyjnym uroczystości była
inscenizacja wg pięknego, wzruszającego autorskiego
scenariusz przygotowanego przez nauczycielkę
historii Renatę Gubałę. W przedstawieniu wzięli udział
uczniowie z klas 4- 7.
W czasie uroczystości slajdy prezentacji zmieniały się,
dopasowując do odpowiednich fragmentów akademii i
tak obrazem, wierszem, piosenką i scenkami
teatralnymi występujący uczniowie przepięknie
przeprowadzili wszystkich przez meandry historii.

Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to
przykład jednego z najpiękniejszych świąt narodowych
i dało się to odczuć, gdyż na sali panował pełen powagi
i refleksji nastrój,  a na twarzach wszystkich zebranych
można było dostrzec pełne skupienie i chwilami nawet
wzruszenie.

sp4skawina.szkolnastrona.pl
wyszukała Zofia Bobak z 5b

Wieczornicap.Nudia SP4sp4
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Łamigłówki
Odpowiedzi:
1.  Poziom wody obniży się.
2. Kupił ryby piły które się rozmnożyły.
3. Trzeci żółw kłamie
4. Mariusz ma I grządkę, na której sadzi sałatę.
-Ania ma grządkę II na której sadzi pietruszkę.
-Kacper ma grządkę IV na której sadzi pomidory.
-Zosia ma grządkę III na której sadzi marchew.

Spis treści:
Rozmówki     s.2
Kulinaria         s.3
Beczka śmiechu     s.4
Wzmocnienie szarych
komórek      s.5
Gwiazdozbiór       s.6
aktualności     s. 7

choinka

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego
Narodzenia szczęścia,
zdrowia i wielu łask
życzy Redakcja 4+

Czytajcie nas również na
juniormedia.pl

pixabay.com
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