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Newsy: Święto Komisji Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej, czyli polskie święto oświaty
i szkolnictwa wyższego ustanowione w 1982 roku. Upamiętnia
rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została
utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.
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Wiadomo od lat, że w swoje święto Nauczyciele:
·
·
·
·

nie robią klasówek
nie stawiają jedynek
wierzą, że w klasie są sami najlepsi uczniowie
uśmiechają się do uczniów, bo ich lubią

Z naszego podwórka:
Fotografie dziewczynek poniżej przedstawiają dwie panie pracujące w naszej szkole .
Zgadnij, kto to?

Rozwiązanie zagadki wysyłajcie na maila:
anna.witczakloboda@psp4.radom.pl
agnieszka.kapusta@psp4.radom.pl
Uczeń, który prześle pierwsze dobre rozwiązanie może zgarnąć 10 punktów z zachowania.

POPRAWNE ODPOWIEDZI OPUBLIKUJEMY W NASTĘPNYM NUMERZE
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HUMOR

Na lekcji chemii pani pyta Jasia:
- W czym rozpuszczają się tłuszcze?
- W rondlu, proszę pani.

Nauczycielka pyta dzieci, jakie zwierzęta mają w domu.
Uczniowie kolejno odpowiadają:
- Ja mam psa...
- Ja kota...
- U nas są rybki w akwarium...
Wreszcie zgłasza się Kazio:
- A my mamy kurczaka w zamrażarce...

Ostatniego dnia szkoły nauczyciel żegna się
z uczniami:
- Życzę wam wesołych wakacji oraz tego, abyście we wrześniu wrócili do szkoły mądrzejsi.
- Nawzajem, proszę pana!

Jasiu czy lubisz chodzić do szkoły?
Tak, bardzo lubię. I lubię wracać
ze szkoły. Nie lubię tylko tego czasu między pójściem a przyjściem.
W szkole pani kazała narysować dzieciom swoich rodziców. Po chwili podchodzi do
małego Jasia i pyta:
- Dlaczego twój tata ma niebieskie włosy?
- Bo nie było łysej kredki.

Na lekcji W-F nauczyciel poleca
uczniom ćwiczyć rowerek.
Pan pyta się Jasia:
- Dlaczego nie ćwiczysz?
- Bo jadę z górki.

POWIEDZIANE PRZEZ NAUCZYCIELI……..


Oszczędzę Ci chyba wrażeń związanych z przejściem do następnej klasy ....



A zeszyt gdzie masz? Na zwolnieniu lekarskim?



Po lekcji z Wami trzeba iść na reanimację…



Dlaczego jesteś spięty jak agrafka?



Kto chętny, niech podniesie rękę. Nogi też mile
widziane...
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Dobry wieczór moi drodzy! Mówię tak,
mimo że jest rano. Ale jak Was widzę, to
mi się w oczach robi ciemno…



Teraz do Was mówię, więc skierujcie na
mnie swoje radary i co tam macie..



Nie pamiętam, co powiedziałem, ale powtórzę….

Październik, listopad 2020r.

KĄCIK PUPILA
Przedstawiam moją kotkę
o imieniu Lola. Kotka ma 1,5
roku i została znaleziona jako
małe kociątko przez naszych
znajomych. Ma czarno-białe
miękkie

futerko

oraz

śmieszną plamkę obok noska.
Jej oczy mają żółty kolor,

który zmienia się na czarny
w czasie wspólnej zabawy.
Ma również bardzo ostre
pazury, które służą jej do
obrony .
Lola jest bardzo mądrym
kotem.

Rozumie

wszystkie

Puszek i Królisia

polecenia i świetnie się z na-

smakołyki i żółtko jaj-

mi komunikuje. Często mru-

ka.

czy z zadowolenia i łasi się do
wszystkich

Bardzo kocham mo-

domowników.

jego kota, jest człon-

Gdy jest zdenerwowana war-

kiem naszej rodziny.

czy i głośno miauczy. Jest też

Jeździ z nami na waka-

śpiochem jak wszystkie koty

cje i wita gości w domu.

i często chowa się do szafy.

Przy Loli nauczyłem się

Lubi biegać po podwórku

odpowiedzialności oraz

i zwiedzać okolice oraz łowić

cierpliwości.

myszy i jaszczurki. Uwielbia

powinien mieć w domu

wszelkie pieszczoty, głaskanie

jakieś zwierzątko.

i drapanie po brzuszku. Jej

Emil 6d

ulubionym

posiłkiem

Każdy

Lola

jest

świeże mięso ale uwielbia też

Dziś opiszę Wam moje dwa

wszystkich ras, więc nie jest to

ukochane zwierzaki. Są to chomiczki

najlepszy pomysł, by razem wy-

rasy Roborowskiego. Posiadam je od

ciągać je z klatki na dużą prze-

23 czerwca tego roku. Wabią się Pu-

strzeń. Puszek najbardziej gryzie,

szek i Królisia. Żyją ze sobą od uro-

a gdy jest na wysokości 5cm-6cm

dzenia, dlatego nie gryzą się nawza-

to nic mu nie przeszkadza, żeby

jem, choć czasem jest kłótnia o je-

skoczyć, a taka wysokość może

dzenie.

być niebezpieczna dla chomików.

Wyglądają prawie identycznie,

Królisia jednak jest troszkę inna,

ale Królisia posiada dłuższy ogon.

nie gryzie tak bardzo oraz skacze

Pustynne umaszczenie futerka oraz

z 2cm-3cm. Jak na rodzeństwo

małe, czarne błyszczące oczka doda-

w tym samym wieku niewiele się

ją im uroku. Z natury są malutkie

różnią. Odkąd czytam lekturę

oraz zwinne. Mają różowy nosek,

pamiętam, że je wyciągałam dla

z którego wyrastają piękne białe wą-

towarzystwa, a one, albo zasypia-

sy, a ich uszka, gdy śpią wyglądają,

ły przy nudnej części, lub uważnie

jak małe ruloniki zwinięte każdy

patrzyły w czcionkę przy jakiś

osobno w kształt banana. Najpraw-

interesujących momentach i śle-

dopodobniej jest to chłopiec i dziew-

dziły losy bohaterów. Są towarzy-

czynka, lecz nie do końca jestem

skie oraz aktywne nocą, lecz nie

pewna.

przeszkadza mi to.

Moje kochane maleństwa po-

Bardzo je kocham i nie

siadają naturalny dla chomików cha-

chciałabym, żeby coś im się stało

rakter.

ale na niektóre ich wady trzeba

Uwielbiają

gryźć

różne

przedmioty oraz potrafią zasnąć na-

bardzo uważać.

wet na rękach byle by tylko było tam
ciepło. Są najmniejsze i najszybsze ze
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KĄCIK PUPILA….cd…….
Pusia - tak wabi się moja kotka . Jest przybłędą, została porzucona,

gdy miała zaledwie dwa

miesiące. Obecnie ma trzy lata.
Jej

sierść

jest

puszysta

i gładka zarazem. Ma szczególne

umaszczenie, ponieważ jest czarno
-brązowo-biała. Uszka ma długie.
Jej nos jest bursztynowy, a przy
nim ma bardzo długie wąsy. Szczególną uwagę przykuwają jej duże
zielone oczy.
Kotka uwielbia bawić się wędką
dla kotów oraz małą ,wiklinową
piłeczką
z dzwoneczkami w środku .
Jej ulubionym przysmakiem jest

Pusia
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kaszanka oraz marchewka , ale

Moim zdaniem Pusia to najlep-

nie dostaje ich za często, ponie-

sze zwierzę, jakie miałam w swo-

waż w dużych ilościach mogą jej

im życiu. Jestem bardzo szczęśli-

zaszkodzić. Najczęściej je karmę

wa, że mogę się nią opiekować

suchą lub mokrą oraz kawałki

i obdarzać miłością.

zwykłego mięsa.

Sara 6b

Kotka jest łagodna. Gdy ktoś ją
przez przypadek uderzy, ona znosi to cierpliwie. Jest spokojna
i lubi pieszczoty. Często ją głaszczę i łaskoczę pod bródką.
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Wydarzyło się ostatnio….
Wygraliśmy głosowanie w Budżecie Obywatelskim na remont naszych sal gimnastycznych oraz zaplecza sportowego!!!

SUKCESY SPORTOWE
(RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY)
I miejsce dziewcząt i II
miejsce chłopców w Sztafetowych Biegach Przełajowych w kategorii dzieci

I miejsce w Sztafetowych
Biegach Przełajowych
Dziewczyn w kategorii
Młodzież
I miejsce w Sztafetowych
Biegach Przełajowych
Chłopców w kategorii
Młodzież

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
Tegoroczna X już edycja
Święta okazała się
świetną okazją do
sprawdzenia swoich
umiejętności szybkiego
mnożenia zarówno przez
uczniów, nauczycieli, jak
i pracowników szkoły
oraz wszystkich, którzy
2 października odwiedzili
nasza placówkę.

Dzień Chłopaka
Międzynarodowy Dzień Kropki
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ROZWIĄŻ I ZGARNIJ PUNKTY...
Uczeń, który prześle pierwsze dobre rozwiązanie na e-maila
anna.witczakloboda@psp4.radom.pl
do danej zagadki może zgarnąć 10 punktów z zachowania.
Uwaga zagadki się nie łączą – jedna zagadka – jedna osoba – jeden raz 10 punktów
w danym numerze gazetki.

Jak rozwiązywać sudoku?
Rozwiązanie sudoku polega na wpisaniu do diagramu brakujących cyfr w taki sposób, aby w każdym poziomie, rzędzie i w każdej pionowej kolumnie oraz
w każdym małym kwadracie 3x3 kratki (o pogrubionych bokach) znalazły się
wszystkie cyfry od 1 do 9. Każda z cyfr w rzędzie, w kolumnie, czy w małym kwadracie może być wpisana tylko raz.

7
8 9

5 6
7

5 6
9

6
8

4
2
8
5

4 7

7
4
9 8

Marysia ma wiele zainteresowań. Ma tyle zajęć,
że nieraz już sama się w nich gubi. Czy możesz jej przypomnieć jaki jest dzień tygodnia?
W środę i sobotę Marysia ma lekcję rysunku. We wtorek
i czwartek chodzi do szkoły muzycznej. W każdy wtorek, każdą środę i sobotę gra w koszykówkę. W piątek i sobotę chodzi
na zajęcia taneczne. Dzisiaj Marysia rysowała i grała w koszykówkę. Poszła również na tańce, ale nie była
w szkole muzycznej. Jaki jest dzisiaj dzień tygodnia?
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8 2

4
6 1
7 5
6

Gdzie dołożyć jedną kreseczkę aby wynik
działania był poprawny?
Wskazówka: kreseczka może być w dowolnym kierunku
i nie musi być znakiem matematycznym zapisanym pomiędzy literami.

5 + 5 + 5 = 550

POPRAWNE ODPOWIEDZI OPUBLIKUJEMY W NASTĘPNYM NUMERZE
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ROZWIĄŻ I ZGARNIJ PUNKTY… CD..
NIEZAPRZECZALNIE UCZNIOWSKA GAZETKA

Małe świnki próbują uciec przed głodnym wilkiem.
Rozwiąż Październik
następujące
zadanie i zapisz poniżej odpowiedzi.
2020
Wilk przebiega 100 metrów w 25 sekund. Świnka nr 1 przebiega 200 metrów
w 30 sekund. Świnka nr 2 przebiega 50 metrów w 5 sekund. Świnka nr 3
przebiega 400 metrów w 80 sekund. Czy wilkowi uda się złapać jakąś
małą świnkę? Która świnka biegnie najszybciej?

Prędkość wilka: ………………………………………………..
Prędkość świnki nr 1: …………………………………………
Prędkość świnki nr 2: …………………………………………
Prędkość świnki nr 3: …………………………………………
Wilkowi uda się złapać ……. świnek. Świnka nr …… biegnie najszybciej.

Ania, Mila, Asia , Natalka, Frania i Lusia wybrały się na biwak. Wszystkie śpią w jednym namiocie. Spróbuj zgadnąć w jakiej kolejności dotarły do namiotu i napompowały swoje materace.
Mila, przyszła do namiotu po Frani. Lusia przyszła przed Anią. Natalka dotarła po Mili. Frania przyszła przed Lusią. Ania przybyła po Mili. Natalka przyszła po Frani. Lusia dotarła przed Milą. Ania
przyszła przed Natalką. Natalka przyszła po Lusi. Ania przybyła po Frani. Asia dotarła jako ostatnia.
1……………………………
2……………………………
3……………………………
4……………………………
5……………………………
6……………………………

Utwórz z liter podanego wyrazy jak najwięcej nowych wyrazów. Pamiętaj w danym wyrazie możesz użyć tylko takiej ilości liter jakie są w wyrazie podanym.

pięćdziesięciogroszówka
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ZRÓB SAM — KĄCIK ŁASUCHA
Chlebek czekoladowo-bananowy – przepis nie pachnie. Aż ma się ochotę zjeść go już teraz, natychSkładniki:
4 banany
1/3 szklanki roztopionego masła
1/2 szklanki cukru (najlepiej trzcinowego)
1 jajko
1 łyżeczka sody oczyszczonej
1,5 szklanki mąki pszennej
sól
3 łyżki kakao

miast. Super sprawdza się do kawy, a że przygotowuje się
szybko warto zrobić dla niezapowiedzianych gości. Można
go przechowywać nawet tydzień.
Polecam i smacznego.
Źródło: https://przekaskinaimpreze.pl/

dodatki dowolne: np. posiekana czekolada, rodzynki, suszona żurawina, skórka pomarańczowa, orzechy itp.

Wykonanie:
Banany obieramy ze skórki i rozgniatamy widelcem. Dodajemy cukier i dalej rozgniatamy. Dolewamy roztopione i ostudzone masło, a następnie roztrzepane jajko. Mąkę i kakao
mieszkamy z sodą i szczyptą soli, dodajemy do masy bananowej i mieszamy do połączenia składników. Na koniec dodajemy dowolne dodatki smakowe tj. bakalie czy płatki czekoladowe (obowiązuje dowolność, ale z umiarem).
Ciasto wylewamy do formy keksowej (polecam foremki silikonowe) i pieczemy około 60 minut w temperaturze 170°C.
Chlebek podczas pieczenia i po wyjęciu bardzo aromatycz-

Kurczaki Crunchy – przepis Kurczaki Crunchy układamy na blaszce wyłożoSkładniki:
4 filety z kurczaka
1 jajko
pół szklanki mąki
szklanka płatków kukurydzianych z miodem
szczypta soli
2 łyżeczki musztardy francuskiej
1 łyżeczka mielonego czosnku
1 łyżeczka ostrej papryki w proszku
szczypta pieprzu
Wykonanie:
Kurczaka oczyszczamy z błonek. Kroimy na
mniejsze kawałki i lekko rozbijamy. Wkładamy do
miski. Dodajemy musztardę francuską, sól, pieprz, mielony czosnek i paprykę. Mieszamy dokładnie i odstawiamy do lodówki na minimum
godzinę.
Teraz potrzebujemy 3 misek. W jednej rozbijamy
jajko z odrobiną wody, w drugiej wsypujemy mąkę a w trzeciej kruszymy płatki kukurydziane z
miodem. Następnie wyciągamy nasze kurczaki
z lodówki obtaczamy w mące, następnie w jajku i
na końcu w płatkach tworząc pyszną chrupiącą
skórkę.
Str. 9

nej papierem do pieczenia. Wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni na około 40 minut (jeśli mniejsze kawałki kurczaka to krócej).
Wyciągamy i podajemy tą pyszną przekąskę np.
z domowym sosem czosnkowym.
Smacznego.
Źródło: https://przekaskinaimpreze.pl/
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BIBLIOTEKA
Biblioteka szkolna rozpoczyna realizację
ogólnopolskiej akcji

THE TOP OF THE TOP:
SERIAL:
FILM:

APLIKACJE:
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MUZYKA:
Jan-rapowanie & NOCNY feat. Vito Bambino - Co ja wiem?

Powfu - death bed (coffee for your head) (Official Video) ft. Beabadoobee

YOUTUBER:

WAKSY

KENDAMA
Kendama jest tradycyjną zabawką z Japonii. Jest
wariacją "cup and ball" oraz zabawki hiszpańskiego pochodzenia balero. Niektórzy mówią, że jest to "japońskie jojo". Pierwszy
raz pojawiała się
w Japonii około 1777 roku.
Przez lata zmieniała się budowa kendamy. Teraz składa się
z dwóch elementów kena (trzonek) oraz tamy czyli kuli połączonych ze sobą sznurkiem. Pierwszy element posiada cup-y czyli
miseczki oraz spike'a - smukłe, ostre zakończenie. Tama jest
okrągła z dziurą do której trafiamy spikem. Kendama jest robiona z różnego rodzaju drewna w zależności od wagi, wytrzymałości
np.
klonu,
buku
czy
nawet
wiśni.
Kiedy mamy już wymarzoną kendamkę zaczynamy grę. Trzymając za ken staramy się aby wisząca na sznurku tama trafiła na
cupy lub dziura na bolca. Po jakimś czasie można zaczniemy
robić bardziej skomplikowane tricki np. trzymając za tamę i próbując trafić w odwrotną
stronę.
Źródło: https://miejskiesporty.pl/

Podstawowe tricki możecie zobaczyć na filmikach dostępnych na stronach:
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GRY:
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Twórczość naszych uczniów:

Maja 5a
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. ŚW. KAZIMIERZA
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Podstawowy adres służbowy
2. wiersz adresu
3. wiersz adresu
4. wiersz adresu

NIEZAPRZECZALNIE UCZNIOWSKA GAZETKA
Tel.: 555 55 55
Faks: 555 55 55
E-mail: osoba@example.com

Wykorzystaną grafikę i teksty zaczerpnięto z Internetu. Materiały i teksty w gazetce szkolnej wyszukują i redagują uczniowie klas 4– 8 pod nadzorem nauczycieli.

Chcielibyśmy umieszczać w naszej gazetce Wasze prace...

Jeśli chcecie podzielić się Waszymi
pasjami z innymi. Pochwalić się — przesyłajcie nam swoje propozycje (zdjęcia prac
plastycznych, obrazy, teksty, żarty, przepisy, recenzje, inne).
Wszelka pozytywna aktywność nagradzana będzie punktami dodatnimi!

Adresy e-mail do kontaktu:
anna.witczakloboda@psp4.radom.pl
agnieszka.kapusta@psp4.radom.pl

