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O nas
Cztery Strony Czwórki to zgrana paczka super redaktorek,
które porównać można do postaci Atomówek. Poznajcie
nas: Brawurka, Bójka, Bajka, Bombka, Mojo Jojo i Princess
Morbucks. Nasze wiadomości, zarówno te całkiem serio, jak i
z przymrużeniem oka, piszemy pod pseudonimem, bo i tak
już jesteśmy sławne, ha, ha, ha!

Znamy wszystkie plotki "Czwórki" i nie zawahamy się ich
napisać!
Wasza Atomowa Redakcja!
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BEZPIECZNE FERIE

Walentynki w "Czwórce"

Horoskop

Tłusty czwartek

Wybieramy patrona – konkurs
kaligraficzny

Strach się bać, czyli krótki przegląd
wychowawców!

Co warto robić w ferie

WALENTYNKI, a może DZIEŃ SINGLA?
Walentynki to święto zakochanych, w którym dzielimy się
miłością. Zwykle tego dnia wysyłamy liściki miłosne do osób,
które darzymy uczuciami lub spędzamy czas z naszymi
sympatiami. A co, jeśli drugiej połówki brak? Spokojnie! Bycie
singlem też jest fajne. A miłość przyjść może do nas
niespodziewanie w odpowiednim momencie. Dzień singla, który
przypada 15 lutego, zaraz po Walentynkach, to równie fajny
powód do świętowania. Spędźcie go sami na robieniu tego, co
kochacie lub na spotkaniu z przyjaciółmi. Wyjdźcie np.do kina,
teatru, muzeum, na długi spacer, zorganizujcie wypad na narty,
basen. Najważniejsze, to robić to, co kochacie!
                                                                                         BÓJKA
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TŁUSTY CZWARTEK
Tłusty czwartek obchodzimy 24 lutego. Jest to ostatni
czwartek przed wielkim postem i tym samym ostatnim
tygodniem karnawału. To idealny dzień na zajadanie
się słodkościami bez wyrzutów sumienia.

CIEKAWOSTKA
Istnieje przesąd, że jeśli ktoś nie zje chociaż jednego
pączka lub faworka tego dnia będzie mieć pecha, więc
przypominamy o zjedzeniu przynajmniej jednego!!!!!

Pączki

Przepis na
pączki:  
Składniki:
500 g mąki
pszennej
50 g świeżych
drożdży lub  
 14 g drożdży
instant, 
100 g masła
(lub
margaryny), 
100 g cukru
4 żółtka, 1
jajko, 250 ml
mleka,
 1 łyżka

spirytusu (wódki
lub rumu)

Dodatkowo: 
 dżem lub
powidła (u mnie
powidła
śliwkowe),
 olej do
smażenia (1-
1,5 litra)
1.Lekko ciepłe
mleko

wymieszać z 1
łyżeczką
cukru,
pokruszonymi
drożdżami i ok.
5 łyżkami
mąki. Przykryć
ściereczką i
odstawić w
ciepłe miejsce
do wyrośnięcia
na ok. 10- 15
minut.

To lubimy w SP 4

Przepis na doskonałe pączki: 
Składniki: 
500 g mąki pszennej, 
50 g świeżych drożdży lub 14 g drożdży instant, 
100 g masła, 
100 g cukru, 
4 żółtka, 
1 jajko, 
250 ml mleka, 
1 łyżka spirytusu
dżem lub powidła, 
olej do smażenia (1- 1,5 litra)

(zaczyn)

Lekko ciepłe mleko wymieszać z 1 łyżeczką cukru i drożdżami (ok. 5 łyżeczek). Przykryć ścierką i odstawić w
ciepłe miejsce na 10-15 min. 

Roztopić masło. 

Żółtka, jajka i resztę cukru ubijamy na parze w kąpieli wodnej. 
Pozostałą część mąki wsypać do miski. 

Dodać zaczyn i masę jajeczną. 

Zacząć wyrabiać ciasto, a podczas wyrabiania dodawać rozpuszczone masło. 

Na koniec dodać spirytus (ciasto wyjdzie klejące, nie dodawać mąki). 

Miskę z ciastem odstawić na 40-60 min. w ciepłe miejsce. Ciasto wyłożyć na grubo posypany mąką blat i
rozwałkować na grubość ok, 1 cm. wykrawać z niego krążki o średnicy 7 cm. Na połowę krążków nałożyć
marmoladę i dobrze skleić z resztą krążków. Ciasto wyłożyć na grubo posypany mąką blat i rozwałkować na
grubość ok. 1 cm. wykrawać z niego krążki o średnicy 7 cm. 

Na połowę krążków nałożyć marmoladę i dobrze skleić z resztą krążków. Pączki ułożyć na posypanym mąką
blacie na 30 min i przykryć ścierką. Powinny być puszyste. 

Smażyć partiami na oleju w dużym garnku (by pączki swobodnie pływały). Temperatura oleju powinna mieć ok.
175°C. Smażyć ok. 2 min. z każdej strony. Odkładać na ręczniki papierowe by tłuszcz ociekł. Posypać pudrem.
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                                                                 Horoskop na luty 2022
Baran - W tym miesiącu będzie sprzyjać Wam szczęście. Barany będą miały dużo energii i siły.
Byk - Świetny miesiąc dla Byków. Przygotuj się na miłe niespodzianki. Relaks plus obsypywanie
błyszczącymi prezentami (może kolczyki?) po prostu Ci się należą!
Bliźnięta - Bliźnięta będą bardzo dociekliwe, a chęć do nauki sprawi, że materiał, z którym miały
trudność teraz będzie dla nich jak bułka z masłem.
Rak - Ten miesiąc to czas inwestycji. Zainwestuj w swoją relację z Bykiem, obsypując go/ją prezentami i
komplementami. Wasza relacja rozkwitnie, a w domu zapanuje harmonia. 
Lew - Lwy w tym miesiącu będą bardzo energiczne, a ich umysł w końcu będzie mógł odpocząć.
Panna - Będziecie miały wreszcie wiele czasu dla siebie i sprzyjać będzie Wam szczęście.
Waga - Wadze dopisze humor i będzie czuła się wyśmienicie. Będzie bardzo życzliwie nastawiona do
świata i do ludzi.
Skorpion - W lutym Skorpiony tryskać będą zdrowiem i inteligencją. Żadna zagadka nie sprawi im
trudności!
Strzelec - Strzelce w tym miesiącu zregenerują swoje mięśnie i stawy co sprawi, że w marcu będą
bardzo wypoczęte.
Koziorożec - Koziorożce będą miały mniej czasu na wypoczynek niż w styczniu, ale za to opłaci im się
to w marcu.
Wodnik -  Będziecie relaksować się podczas ferii, więc nauka nie sprawi później żadnej trudności!
Ryby - Luty przyniesie Wam wiele nowych zawodowych propozycji, a także okazji do nauki i spotkań z
ciekawymi ludźmi. 

Nasi wychowawcy, czyli strach się bać! - cz. 1

Joanna Tomaszewska - Kreatywność to jej drugie imię. Pani Asia zawsze ma głowę pełną pomysłów, a swoją
energią zaraża innych. Uwielbiana przez dzieci i rodziców, za optymizm i pasję!

Sylwia Owczorz - Pozytywnie zakręcona i nakręcona jak katarynka. Uwielbia Lego i Ozoboty, zawsze gotowa na
kodowanie z klasą. Swoją i każdą, którą napotka na swojej drodze.

Anna Gaszka - Uwielbia rebusy. Jej ozdóbki świąteczne, to prawdziwy hicior. Z panią Ania nigdy nie ma nudy!

Izabela Głowacka - Nauczyciel z tysiącem pomysłów w głowie. Przez życie i lekcje przechodzi tańcząco, a jej
motto brzmi: Niech moc i zumba będą z Tobą!

Mariusz Syzdek - Ćwiczy z uczniami od rana do wieczora. Raz ciało, raz umysł, a raz uśmiechy. Z nim każda
lekcja jest naprawdę świetna.

Ksymena Frelich-Sygacz - Uwielbia kolor zielony. Zgodnie z opinią pytanych uczniów, lekcje z Panią Ksymeną
należą do jednych z najciekawszych i najbardziej wciągających...

Urszula Kołodziejska - Zawsze miła i uśmiechnięta. Matematyka nie ma przed nią tajemnic.

Monika Szostak - Spokój i pozytywne nastawienie do ludzi. Każdego dnia zachwyca coraz celnymi ripostami ;)

Lucyna Rybak-Wojaczek - prawdopodobnie najweselszy spośród wychowawców. Tryska pozytywną energią i
rozdaje uśmiechy na lewo i prawo! Do przodu i do tyłu z resztą też!

Ewa Socha- Nauczyciel z zasadami i dużym poczuciem humoru. Przed Panią Ewą świat nie utrzyma żadnych
tajemnic.
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Plotki i ploteczki z "Czwóreczki"

Zawsze patrz pod nogi i miej przy sobie telefon komórkowy wychodząc na spacer, bo inaczej możesz pójść w
ślady pani pedagog!* Patrząc pod nogi nie znajdziesz pieniędzy (no, może czasami), ale może unikniesz
nieszczęśliwego wypadku. Aż chce się rzec, gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. Naszej kochanej
pani pedagog życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i mocno ściskamy. A przy okazji bardzo, bardzo
tęsknimy!

*Imię i nazwisko do wiadomości Redakcji

--------

Nasza szkoła znalazła się na liście miejsc godnych polecenia w mieście. Krąży legenda, iż każdy, kto zostawi
tutaj element stroju, czy inną rzecz ze swojego wyposażenia (bidon, gumka, worek z butami, etc.), po
ukończeniu szkoły, kiedyś jeszcze tu wróci. Tak, jak wraca się np. do Rzymu po wrzuceniu monety do
Fontanny di Trevi. Sytuacja z pozostawianymi rzeczami mocno komplikuje pracę szkoły i sukcesywnie
pracownicy obsługi starają się zwracać je właścicielom. Jednak w przypadku niektórych uczniów, miłość do
szkoły jest silniejsza, niż przywiązanie do rzeczy materialnych.

----------------

Już niedługo do szkoły mają trafić pomoce naukowe zakupione w ramach dwóch projektów: Kompetentne
Szkoły oraz Laboratoria Przyszłości. Uczniowie i nauczyciele już zacierają ręce, na myśl o drukarce 3D,
magicznych dywanach, czy zestawach Lego! Będzie się działo. Bo najlepszy sposób na naukę, to nauka
poprzez zabawę.

POMYSŁY FERIE 2022
Ferie zbliżają się wielkimi krokami, to dwa tygodnie odpoczynku na które wszyscy czekamy. W tym roku
spodziewamy się niewielkich opadów śniegu, dlatego warto wymyślić rozrywki do których nie jest on potrzebny.
Oto kilka pomysłów:
WIECZÓR FILMOWY – skoro odpoczynek to i dobry film. Ferie to świetny czas na nadrobienie kinowych
zaległości.
KURS KULINARNY - każdy z nas lubi dobrze zjeść, lecz nie każdy potrafi gotować. Te dwa tygodnie to idealny
czas na podszkolenie swoich umiejętności nie zapominając o dobrej zabawie.
HOBBY – wszyscy mamy inne zainteresowania i gdy chodzimy do szkoły mamy na nie mało czasu. Ta przerwa
to świetny czas, by rozwijać je dalej.
KONDYCJA– warto zadbać o kondycję i zdrowie fizyczne. Idź na siłownię, wyjdź na spacer z rodziną.
LEKTURY – jeśli wolisz samotne wieczory, książka będzie dobrym pomysłem. Biblioteki będą czynne, a w nich
na pewno znajdziesz książkę, która Cię zainteresuje.
PORZĄDKI -ferie to to też dobry czas, by posprzątać i pozbyć się niepotrzebnych rzeczy zagracających Twój
pokój.
                                                                                                                                                     Bajka
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Kilka słów o nas

BEZPIECZNE FERIE
Zbliża się okres ferii zimowych. Aby ten czas był
dla nas niezapomniany i pełen pozytywnych
wrażeń, pamiętajmy o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa.
1. Pamiętaj o odpowiednim ubiorze
dostosowanym do pogody.
2. Zawsze bądź widoczny na drodze dzięki
elementom odblaskowym.
3. Nie wchodź na zamrożone zbiorniki wodne.
4. Zjeżdżaj z górki położonej z dala od jezdni i
samochodów.
5. Nie zbliżaj się do obcych zwierząt.
6. Wychodząc z domu miej przy sobie telefon, by
w razie potrzeby wezwać pomoc.

Bójka: uwielbia ludzi, książki i dobrą herbatę. Jest
dość zwariowana lecz bardzo pogodna i wyrozumiała
niczym druga mama. Kocha rozmawiać i pomagać a
przy tym jest bardzo odpowiedzialna. Nie podnoś na
nią głosu bo wtedy zacznie się prawdziwa bójka.
Bajka - zabawna, wrażliwa i urocza. Bardzo lubi
tańczyć, spać oraz jeść. Ma w sobie energię do pracy
i jest bardzo ambitna. Lubi poznawać nowe osoby.
Jest szczera i trochę naiwna ale w tym wszystkim
bardzo miła i ciepła.
Brawurka:- szczera i z poczuciem humoru. Lubi spać i
jeść. Można powiedzieć że jest leniwa, ale gdy
przyjdzie co do czego można na nią liczyć. Jest
szalona i ma głupie pomysły. Gdy coś ja zdenerwuje
jest cyniczna i robi się nieprzyjemna. Lepiej z nią nie
zadzierać.
Bombka - ta dziewczyna wybucha bez ostrzeżenia.
Może wybuchnąć śmiechem lub płaczem! Ma włoski
temperament i niespożytą energię do pisania. 
Princess Morbucks - najmłodsza w naszej ekipie,
uczennica klasy 3. Jej pasja to malowanie i
akrobatyka. To nasz nadworny wywrotowiec!
Mojo Jojo - Trzyma w ryzach niesforne Atomówki.
Czasem tupie nogą, czasem grozi palcem.
Najczęściej jednak pęka z dumy.

KKFerie, bałwan
.

Redakcja

We Wtorek 1 Lutego w naszej szkole odbył się
konkurs kaligraficzny " Poznajmy Kandydatów na
patrona". W konkursie udział wzięli uczniowie klas 1-3.
Organizatorki konkursu p. Izabela
Głowacka i p. Ewa Kliś zgodnie przyznają, że
zainteresowanie konkursem przerosło ich
oczekiwania! Cieszymy się, że dzieci chcą pisać i
robią to pięknie! Zwycięzców poznamy 10.02.2022 r.
Tymczasem trzymamy za wszystkich kciuki!

                                                                   BOMBKA
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