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Ten tydzień przynosi nam dwa 

miłe dni  

11 lutego  - TŁUSTY CZWARTEK 

Ile pączusiów zjecie? Już życzymy 

smacznego, ale nie przesadzajcie! ;) 

ORAZ…… 

14 lutego – Dzień Zakochanych, czyli WALENTYNKI  

 

Życzymy całej klasie 4 b, naszej 

Pani Wychowawczyni i naszym 

Nauczycielom wielu radosnych 

chwil, gorących serc, przyjaznych 

gestów i słodkich buziaczków    

Wszystkim czytelnikom naszej gazetki 
życzę sukcesów w życiu, szczęścia w 
miłości. Dużo uścisków samych 
radości. Spełnienia marzeń, mocy 
słodyczy. W Walentynki życzy 
Martyna Micek 

Może mnie lubisz, może i nie, 
ale ja bardzo lubię cię! 
Czasami się lubimy a czasami nie, 
czasami się kłócimy a czasami nie. 
To wszystko jest czasami, 
ale i tak jesteśmy koleżankami.  
Amelia Domżalska 
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Martyna Micek 

Na kwaratannie można robić różne rzeczy.  

Podczas kwarantanny można dokończyć czytać swoją ulubioną książkę. Na 

kwarantannie można również nadrobić zalgłości z nauki. Podczas kwaranntany 

można znależć nową pasję. Można również zająć się swoim hobby. Podczas 

kwarantanny można spędzić czas ze swoim zwierzęciem (jeśli się je ma).  

 

 

Szymon Talik 

Podczas kwaranntany można słuchać muzyki i obejrzeć film  oraz przeglądć swoje stare 

zdjęcia. Podczas kwaranntany można też pozbyć się niepotrzebnych rzeczy. Przez 

kwaranntanę można nauczyć się czegoś nowego i spędzić więcej czasu z rodziną. 

 

Amelia Domżalska 

Na kwarantannie możemy próbować nowych rzeczy lub nowych sportów. Ja 
zaczęłam ćwiczyć szkicowanie. Możemy też poświęcić więcej czasu dla naszych 
zwierzaków (jeśli je posiadamy). Gdy jesteśmy na kwarantannie w domu lub w 
ogrodzie możemy rozwijać swoje pasje lub hobby; np. gdy ktoś lubi fotografię może 
ćwiczyć fotografowanie np. na podwórku. Możemy coś zmienić, może nie do końca 
siebie pod różnymi względami, ale też możemy zmienić nasz pokój. Pomyśl czy coś Ci 
w nim nie pasuje lub chcesz coś dodać. 
 

 

Jakub Wytulani 

Podczas kwarantanny jest więcej czasu na zabawę i obejrzenie ciekawego filmu, 
jest więcej czasu dla rodziny i pupila domowego np. psa. 

Na kwarantannie można poznać nowe hobby np. gotowanie, wyszywanie.  
Można również przeglądać stare zdjęcia i wiele innych rzeczy. 
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Julia Bajko 

Na kwarantannie możemy odkryć swoje talenty np. malowanie, taniec itp.  
Mamy więcej czasu na rozwijanie swoich pasji. 
 

Sofia Sokolviak 

Na kwarantannie można eksperymentować z jedzeniem, nauczyć się nowego języka np. 
włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego i tak dalej. Można nauczyć się rysowania robienia 

zdjęć. Można nauczyć się nowych sztuczek i w końcu możemy poświęcić uwagę zwierzętom. 
 
 

 
Kalina Wierdak 
Na kwarantannie mamy dosyć dużo czasu, więc możemy rozwijać swoje pasje, 
tańczyć, śpiewać. Możemy robić rzeczy, na które nie mamy czasu, jak chodzimy do 
szkoły. 
 
 

******************* 
 

Jak widzicie, czas spędzony w domu na kwarantannie może być bardzo kreatywny. 
Pomyślcie, co wy chętnie robilibyście podczas „koniecznego” siedzenia w domu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Może namaluję 

jakiś obraz? 
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Co warto przeczytać? 

 
Holly Webb, Zaopiekuj się mną. Kto przygarnie Nutkę? 
 
Bohaterką jest Łucja, która po przeprowadzce do nowego domu 
czuje się bardzo samotna i przygnębiona. Pewnego dnia mała 
dziewczynka napotyka na ulicy rodzinę bezdomnych kotów. Dzięki 
nim Łucja znowu zaczyna się uśmiechać – szczególnie dzięki jednej, 
najmilszej kici, którą nazywa Nutka. Czy Łucji uda się przekonać tatę 
i babcię do nowego zwierzaka? Czy ktoś inny przygarnie kotkę? 
Tego dowiecie się w tej książce. 
 

       Amelka Domżalska 

Minifigurki LEGO. Ilustrowana kronika 

W książce zostały pokazane figurki LEGO wyprodukowane od 

1970 do 2013 roku. Niektóre figurki są dokładnie opisane, z 

jakich składają się elementów. Książkę polecam fanom Lego i 

kolekcjonerom Lego. A jeśli chcecie się dowiedzieć, kim jest 

figurka pan Złotko, zajrzyjcie do tej książki. To wyjątkowa 

figurka, którą trudno zdobyć! 

       Weronika Hałubiec 

 
Edmund Niziurski, Sposób na Alcybiadesa 

 

Po maturze Marcin Ciamciara znajduje w swojej szafie różne 
zeszyty, a w jednym z nich znajduje napis „SPONAA" i przypomina 
sobie czasy ze swoimi kolegami: Słabińskim, Pędzlem, oraz 
Zasępą. Razem z kolegami próbują znaleźć sposób, żeby wszystko 
zdać, ale się nie uczyć. Przez to wpakowali się w niezłe kłopoty 
np: zagranie w występie. W końcu udaje im się kupić sposób na 
nauczyciela tak zwanego „Alcybiadesa ". Jak potoczą się ich losy 
przeczytajcie sami. 

 
          Martyna Micek 
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J.K Rowling, Harry Potter i kamień filozoficzny 

Harry Potter i kamień filozoficzny jest pierwszą częścią 
sześciotomowego cyklu, opowiadającego o przygodach młodego 
czarodzieja Harrego Pottera. Autorką powieści jest J. K. Rowling, 
angielska pisarka, nauczycielka literatury, która stworzyła jedną z 
najbardziej poczytnych i fascynujących książek dla młodzieży.  
 

Jakub Wytulani 

Julie Sykes, Izabela i Chmura Akademia Jednorożców 

Izabela uwielbia się ścigać na swoim wspaniałym jednorożcu, 
Chmurze. Nie można sie doczekać , kiedy Chmura odkryje w sobie 
magiczną moc. 
Ktoś rzucił zły czar i nieustanie pada deszcz. Izabela, jej przyjaciółki 
oraz ich jednorożce wyruszają na niebezpieczną wyprawę aby ocalić 
szkołę. 
 

Kalina Wierdak 

 
Megan McDonald, Wielka księga przygód. Hania Humorek 

„Wielka księga przygód. Hania Humorek” to kolejne spotkanie z 
przezabawną trzecioklasistką. Tym razem Hania będzie chciała 
zostać najprawdziwszą wróżką, a także sprawdzić się w roli lekarza. 
A że jest dziewczynką nie tylko pomysłową, lecz także niezależną – 
ogłosi niepodległość! 

 

              Sofia Sokolviak 
 

Edmund Niziurski, Niewiarygodne przygody Marka Piegusa 

Powieść opowiada o przygodach trzynastoletniego chłopca, Marka 

Piegusa. Ma on ogromnego, niewytłumaczalnego pecha, przez 

którego ciągle przydarzają mu się dziwne przygody – zarówno w 

szkole, jak i w domu. Nie może na przykład bez przeszkód odrobić 

lekcji, bo przeszkadzają mu coraz dziwniejsi goście. Najdziwniejsza 

historia przytrafia mu się, gdy zostaje porwany przez największą warszawską szajkę 

bandytów.  

Szymon Talik  
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                         Przerwa na uśmiech  

 

Fot. z Ministerstwo 

Komiksu 
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Opracowała: Weronika Hałubiec 

Tomasz Rożek, dziennikarz popularnonaukowy otworzył kanał 

naukowy dla dzieci:  Nauka To Lubię Junior. Można tam znaleźć 

materiały naukowe, edukacyjne, ciekawostki. Autor czeka na 

uwagi i propozycje: junior@naukatolubie.pl 

 

Zamieszczamy kilka linków, które mogą się przydać przy powtórce materiału z 

przyrody o organizmie człowieka.   

Jak działa serce? 

https://www.youtube.com/watch?v=ELqp2ZoSoE4 

Mózg jak komputer 

https://www.youtube.com/watch?v=_waW5Tan0xs 

Po co jemy? 

https://www.youtube.com/watch?v=jp6lptW55Y8 

Szkielet jak rusztowanie 

https://www.youtube.com/watch?v=xiRWRZGeMuw 

Jak działają mięśnie? 

https://www.youtube.com/watch?v=jsY_BX8-QJs 

Płuca jak drzewa 

https://www.youtube.com/watch?v=I_RqUFNA7YY 

 

 

mailto:junior@naukatolubie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=ELqp2ZoSoE4
https://www.youtube.com/watch?v=_waW5Tan0xs
https://www.youtube.com/watch?v=jp6lptW55Y8
https://www.youtube.com/watch?v=xiRWRZGeMuw
https://www.youtube.com/watch?v=jsY_BX8-QJs
https://www.youtube.com/watch?v=I_RqUFNA7YY
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Opracowała: Weronika Hałubiec 

Lekcje języka angielskiego i niemieckiego możecie uzupełnić z naszym 

pisemkiem na poważnie i na wesoło  

A wiecie, kto to jest POLIGLOTA? 

 

Angielski na wesoło ;) 

This, that, these czy those? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Weronika Hałubiec 

 

That is the 

FOCH! 
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Język niemiecki. Sprawdź się! 

Uzupełnij zdania 

1. Das Bad ist  ……………………………………………….…………… 
2. Der Garten ist  ………………………………………………………. 
3. Die Küche ist ……………………………………………………………….. 
4. Das Arbeitszimmer ist……………………………………………. 
5. Das Schlafzimmer ist……………………………………………… 
6. Das Wohnzimmer ist …………………………………………………. 
7. Der Abstellraum ist  ……………………………………………………. 

 

 

 

 

Wybierz pasujące zwroty lub przymiotniki 

 

sehr schön 

gemütlich 

nützlich 

groß 

praktisch 

nicht sehr groß 

klein 
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Polska miała wielu królów. Właśnie poznajemy 

pierwszych z nich. Jeśli chcecie wszystkich 

dobrze „poukładać” polecam „Poczet królów  

i książąt polskich” z rysunkami Jana Matejki. 

Znamy już tego malarza. Pamiętacie  

z podręcznika obraz „Bitwę pod Grunwaldem” 

albo „Astronom Kopernik, czyli rozmowa  

z Bogiem”? 

Weronika Hałubiec 

 

 

 

 

Jan Matejko 
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Prace plastyczne uczniów klasy IV b 

 

        Sofia Sokolviak Weronika Hałubiec 

 

        Martyna Micek                  Julia Bajko 
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   Martyna Micek 

 

     

      Amelia Domżalska 

 

 

 

 

 

 

  

        Weronika Hałubiec 

                                                             

 

 

Zapraszamy do przesyłania prac 

plastycznych do kolejnego 

numeru na Teams – zespół 

Gazetka klasowa 

 


