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Nr 6 – IV/V 2017/2018 

Zespół Szkół nr 4 w Jarocinie 

http://www.sp4jarocin.pl 

 

MIESIĘCZNIK 

 

W numerze: 

Mówią wieki- s. 2 

Co piszczy w trawie – s. 3 

Wieści szkolne – s. 3 

Warto wiedzieć – s. 4 

Połam sobie język – s. 5 

Mól książkowy – s. 5 

Filmoteka – s. 7 

Kącik porad - 8 

Zwierzyniec -  – s. 8 

Angielski w pigułce - 9 

Humor – s. 10 

Muzykomania – s. 10 

Palce lizać – s. 11 

Sport – s.12 

Zrób to sam – s. 13

 

 

https://pm10kg.files.wordpress.com/2016/03/wiosna.png 

 

Jeśli chcesz się z nami czymś podzielić, masz problem lub jest coś, co Cię cieszy w szkole – 

poinformuj „Luzaka”. Postaramy się napisać o wszystkim!!! 

  
Aleksandra Tomczak (redaktor naczelna), Weronika Kałuża, Zuzanna Wojcieszak. Opiekun: p. B. Jóskowiak 
 

http://www.sp4jarocin.pl/
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ŚMIGUS-DYNGUS 

 
 

ŚMIGUS-DYNGUS (znany także jako: lany poniedziałek) – zwyczaj pierwotnie słowiański, a 

wtórnie związany z Poniedziałkiem Wielkanocnym.  

 

Pojęcie dyngus najprawdopodobniej wywodzi się z języka niemieckiego od słowa dingen. 

Geneza ludowych zwyczajów obchodzonych w Poniedziałek Wielkanocny jest związana z 

praktykami Słowian, którzy czcili radość po odejściu zimy i przebudzeniu się wiosny. Śmigus i 

dyngus przez długi czas były odrębnymi obyczajami.  

Śmigus głównie polegał na symbolicznym biciu witkami wierzby lub palmami po nogach 

i oblewaniu się zimną wodą, co symbolizowało wiosenne oczyszczenie z brudu i chorób, a w 

późniejszym czasie także i z grzechu.  

Na śmigus nałożył się zwyczaj dyngusowania (dyngowanie), dający możliwość 

wykupienia się pisankami od podwójnego lania. Dyngus związany był z folklorystycznymi 

praktykami Słowian poświęconym ekspedycji. Polegał na odwiedzaniu znajomych i 

przypadkowych osób. Wizytom zazwyczaj towarzyszył poczęstunek, bądź darowizna z 

zaopatrzeniem na drogę. 
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Dawniej zwyczaj polewania się wodą znany był głównie na wsi, zwyczaj tam był huczniej 

obchodzony. Polewanie perfumami nie było jeszcze znane, a do praktyk stosowano m. in. 

cebrzyki z wodą. Polewaniu się wodą towarzyszyło często wielkanocne smaganie.  

O znaczącej obrzędowości śmigusa-dyngusa w dawnych czasach świadczą gdzieniegdzie 

zachowane tradycje z urodzajem, m. in. związane z kultem palm wielkanocnych. Oprócz tego 

obchodzone są także obrzędy takie jak: śmiergust, kurek dyngusowy, dziady śmigustne czy 

przywołówki. 

https://pl.wikipedia.org                                         (weronia04)                                                                   

______________________________________________________________________________

      

 

 

Ważne daty…   

Kwiecień 

 

23 –konsultacje z rodzicami 17.00-18.00. 

24 – ostatni dzień składania prac na konkurs 

literacki „Piękna nasza Polska cała”. 

Maj 

01 –Święto Pracy – wolny wtorek! 

02 –Dzień Flagi – idziemy do szkoły! 

03 – Święto Konstytucji 3 Maja – wolne!  

 

04 – apel klas V a i b na godzinie 

wychowawczej. 

08 – Dzień Zwycięstwa – pamiętajcie o 

gazetkach. 

09 –  gminny konkurs dla klas IV – „Za 

drzwiami baśni”. Trzymajmy kciuki za naszą 

drużynę!!! 

14 – Zagrożenia!!! 

24 – konsultacje z rodzicami 17.00-18.00. 

31 – Boże Ciało – wolne! 

(red)                                             

______________________________________________________________________________ 

 

 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY KANGUR 

2018 - rozstrzygnięty – mamy 9 wyróżnień. Wszystkim uczniom 

gratulujemy takich osiągnięć. 

https://pl.wikipedia.org/
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______________________________________________________________________________ 

Konkurs Synapsik MEN 

Do ogólnopolskiego konkursu przystąpiło 30 uczniów z klas pierwszych. Laureatem został Jakub 

Kmieć, który poprawnie rozwiązał wszystkie zadania. Adrianna Gendek, Dominika Strzelecka, 

Aleksandra Janowska, Stanisław Pietrzak oraz Jakub Siankowski uzyskali w teście ponad 90 %. 

Gratulujemy! (L.Szymkowiak) 

Więcej zdjęć na sp4jarocin.pl      (red) 

______________________________________________________________________________ 

 

 

KWIECIEŃ  

Prawdopodobnie nazwa pochodzi od słowa aperire – otwierać. 

Oznacza więc miesiąc, w którym ziemia się otwiera i zaczyna się 

okres wegetacji. Miesiąc poświęcony bogini Wenus, w mitologii rzymskiej bogini miłości. 

Utożsamiana od II wieku p.n.e. z grecką Afrodytą. Wcześniej Wenus była italską boginią wiosny, 

roślinności i ogrodów warzywnych. Głównymi atrybutami tej bogini były owoce i kwiaty. 

Towarzyszyły jej gołębie. W sztuce najczęściej była ukazywana naga lub do połowy obnażona, 

ale także jako piękna i młoda jadąca rydwanem zaprzężonym w gołębie. 

Wenus była najbardziej czczona przez ród Juliuszów, zwłaszcza za czasów Juliusza Cezara, gdyż 

uważano, że bogini była antenatką Juliuszów. Ród ten mianowicie wywodził swe korzenie od 

Julusa, syna Eneasza, protoplasty Rzymian, który z kolei miał być synem Trojanina Anchizesa i 

Wenus.  

Najstarsza świątynia Wenus znajdowała się na Kapitolu. 

______________________________________________________________________________ 

MAJ 

Maj jest piątym miesiącem w roku, ma 31 dni. 

Ten miesiąc jest środkiem wiosny, kwitną wtedy 

kwiaty, drzewa i krzewy, budzą się do życia 

owady. Maj jest uznawany przez wielu ludzi za 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wenus_(mitologia)
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najpiękniejszy miesiąc w roku. Nazwa miesiąca wywodzi się od bogini Mai, matki boga 

Merkurego. Jedna ze starych legend mówi, że Bóg Ojciec w maju stworzył świat. Natomiast 

według ludowej tradycji, środek miesiąca maja (od 12 do 15 maja) powinien być zimny, 

deszczowy a nawet mroźny (tzw. trzej ogrodnicy i zimna Zośka). 

http://miesiace.pl (red) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Poćwicz wymowę! Czyż język polski nie jest 

cudownie zakręcony?

Ząb - zupa zębowa, dąb - zupa dębowa. 

*** 

Zamień kamień w krzemień, przemień 

krzemień w kamień. 

*** 

- Trzeba trzcinę trzepać trzcinową 

trzepaczką 

*** 

- Ma mama ma mamałygę. 

*** 

- Jeż Jerzy leży na wieży i nie wierzy, że mu 

leży. 

*** 

Lojalna Jola lubi lojalnego jelenia. 

*** 

(zuzik_520)

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Drodzy wielbiciele książek!  

PONAD WSZYSTKO NICOLA YOON 

Maddy żyje pod kloszem. Właściwie całe swoje dotychczasowe życie spędziła w domu – nie opuszczając 

go i nie przyjmując wizyt ludzi z zewnątrz. Jej jedynymi towarzyszkami są mama i pielęgniarka 

opiekujące się chorą Madeline. Dziewczyna cierpi na schorzenie, które w skrócie można opisać jako 

uczulenie na świat – dosłownie wszystko może wywołać u niej reakcję alergiczną, która może 

http://woblink.com/e-book,-wydawnictwo-dolnoslaskie-ponad-wszystko-nicola-yoon,26173?utm_source=czytajpl&utm_campaign=top_mlodziezowa&utm_medium=wpis
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doprowadzić do śmierci. Każdy dzień w życiu osiemnastoletniej Maddy jest podobny do kolejnego i 

kolejnego, i kolejnego. Jedyną odskocznią są dla niej ukochane książki, a zwłaszcza jedna z nich – „Mały 

Książe”. Życie Madeline zmienia się o 180 stopni, kiedy do domu obok wprowadza się nowa rodzina. 

Jednym z jej członków jest Olly, wiecznie ubrany na czarno nastolatek, który od razu wzbudza 

zainteresowanie Maddy (z wzajemnością). Od tego momentu jej życie nie będzie już takie jak wcześniej. 

Nastolatka będzie musiała podjąć decyzję, czy żyć jak dotychczas (nie żyjąc tak naprawdę), czy też 

postawić na szali wszystko, łącznie z własnym życiem. 

Wciągająca lektura. Na pewno każdy alergik powinien ją przeczytać, choć nie tylko. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ola_2005) 

_____________________________________________________________________________ 
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WIĘZIEŃ LABIRYNTU: LEK NA ŚMIERĆ 

Zaczyna się zaskakująco dobrze. Bez słowa wyjaśnienia zostajemy wrzuceni w sam środek akcji. 

Scena napadu na pociąg cieszy oko żwawym tempem, interesującą inscenizacją i świetnie 

wyważonymi proporcjami między efektami praktycznymi i wygenerowanymi przez komputer. 

Ani przez chwilę nie widać problemów, jakich twórcom przysporzyła ta scena. To właśnie 

podczas jej kręcenia grający Thomasa Dylan O'Brien doznał poważnej kontuzji, która sprawiła, 

że film trafił do kin z rocznym poślizgiem. 

W spektakularnym finale epickiej sagi o „Więźniu labiryntu” Thomas staje na czele grupy 

zbiegłych Streferów, którzy wyruszają z ostateczną misją. Jeśli chcą ocalić swych przyjaciół, 

muszą wkraść się do legendarnego Ostatniego Miasta – kontrolowanego przez DRESZCZ 

labiryntu, który kryje w sobie najniebezpieczniejszą z dotychczasowych pułapek. Ci, którzy 

wyjdą z niej żywi, poznają odpowiedzi na pytania, które Streferzy zadają sobie od chwili, gdy 

znaleźli się w pierwszym labiryncie. 

TEN FILM NA PEWNO ZACIEKAWI FANÓW SAGI JAMESA DASHNERA!!! 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

(Ola_2005) 

http://www.filmweb.pl/person/Dylan+O%27Brien-1306254
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______________________________________________________________________________ 

 

 

Jak zdać do następnej klasy? 

 

 

1. Odrabiaj zadania domowe – 

nie będziesz łapać minusów, a 

co za tym idzie jedynek. 

 

2. Przed sprawdzianem 

przeczytaj choć raz materiał – 

zawsze istnieje szansa, że coś 

zapamiętasz. Najlepiej 

oczywiście poucz się porządnie. 

Każda dobra ocena to krok 

naprzód. 

 

3. Rób na lekcji notatki – w 

końcu 45 minut nic nierobienia 

może doprowadzić do 

szaleństwa. 

 

5.Nie bądź leniem! Wysil się 

choć trochę. 

 
(zuzik_520)         https://pl.pinterest.com 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

MAJÓWKA W SCHRONISKU  W RADLINIE !!! 

Przyjdz lub przyjedz do schroniska w radlinie na majówkę 1-3 maja w godzinach 12.00 do 17.00 

i wyprowadz kilka piesków oraz baw się dobrze!:) 
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(zuzik_520)

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Animal Talk 

Arden Davidson 

 

I think that I've got it all figured out... 
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what animal talk is all about. 

 

"Moo" means excuse me, that's my 

milk you're takin'. 

"Oink" means quit lookin' at me  

like I'm bacon. 

 

"Nay" means no shoes, no shirt, 

no ride. 

"Baa" means, gee lately it's  

colder outside. 

 

"Arf" means my tail 

is my very best feature. 

"Meow" means I'm such 

an exquisite creature. 

 

"Quack" means this water 

is turning quite icy. 

"Hiss" means you look 

so delicious and spicy. 

 

"Roarrr" means I am 

the king of the beasts. 

"Honk" means I am 

the queen of the geese. 

 

"Grrrr" means I'll eat you 

when you go for a walk. 

Boy am I glad 

I speak animal talk! 

Read more at http://www.kidsgen.com/rhymes_and_poems

  (ola_2005

________________________________________________________________________ 

 

-A jak pan zasypia? 

-Bez problemu. Liczę owce przed snem... 

-Do której zdąży pan doliczyć, zanim pan 

zaśnie? 

-Do trzeciej... 

-Tak szybko? 

-No, czasem do wpół do czwartej... 

*** 
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Przychodzi pani do wróżki, a ta, patrząc w 

karty, mówi: 

- Będzie miała pani pecha..Ukradną pani 

samochód! 

- Ale ja nie mam samochodu! 

- Aha... to zgubi pani parasol. 

*** 

W środku marca idzie lasem 

wściekły niedźwiedź i mruczy: 

- I po co wypiłem taką mocną kawę w 

październiku!  

*** 

- Panie kelnerze, co to za żyjątka ruszają się 

w mojej sałatce? 

- Nie słyszał pan nigdy o witaminach?  

*** 

Młody człowiek wchodzi do sklepu i pyta: 

- Czy są widokówki z napisem: „Dla 

jedynej” 

- Są! 

-To proszę 12 sztuk.    (km) 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

HALSEY- GASOLINE 

 

Are you insane like me? Been in pain like me? 

Bought a hundred dollar bottle of champagne like me? 

Just to pour that motherfucker down the drain like me? 

Would you use your water bill to dry the stain like me? 

 

Are you high enough without the Mary Jane like me? 

Do you tear yourself apart to entertain like me? 

Do the people whisper 'bout you on the train like me? 

Saying that you shouldn't waste your pretty face like me? 

 

And all the people say 

"You can't wake up, this is not a dream 

You're part of a machine, you are not a human being 

With your face all made up, living on a screen 

Low on self esteem, so you run on gasoline" 

 

I think there's a flaw in my code 

These voices won't leave me alone 

Well my heart is gold but my hands are cold 
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Are you deranged like me? Are you strange like me? 

Lighting matches just to swallow up the flame like me? 

Do you call yourself a fucking hurricane like me? 

Pointing fingers cause you'll never take the blame like me? 

 

And all the people say 

"You can't wake up, this is not a dream 

You're part of a machine, you are not a human being 

With your face all made up, living on a screen 

Low on self esteem, so you run on gasoline" 

 

I think there's a flaw in my code 

These voices won't leave me alone 

Well my heart is gold but my hands are cold    
                        (ola_2005)

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

                                             Babeczki z malinami 

Składniki 

12 - 18 sztuk  

 150 g masła 

 1 szklanka cukru 

 1/2 szklanki + 1 czubata łyżka mąki 

ziemniaczanej 

 2 łyżeczki ekstraktu z wanilii 

(opcjonalnie, lub 2 łyżki cukru 

wanilinowego) 

 3 malutkie lub 2 bardzo duże jajka 

 1/3 szklanki mąki pszennej 

 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 100 g wiórków kokosowych lub zmielonych migdałów lub płatków migdałów 

 maliny (po 3 do jednej babeczki) 

Przygotowanie  

 Piekarnik nagrzać do 170 stopni. Blaszkę do muffinów wyłożyć papilotkami. Masło 

pokroić na kawałki i włożyć do rondelka. Roztopić na średnim ogniu i zagotować. 
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Zmniejszyć ogień i gotować przez około 2 minuty aż nabierze lekko złotego koloru i 

charakterystycznego aromatu. 

 Odstawić z ognia, dodać cukier, mąkę ziemniaczaną, ekstrakt z wanilii (opcjonalnie lub 

cukier wanilinowy), szczyptę soli i 1 łyżkę wody. Szybko wymieszać łyżką wszystkie 

składniki na jednolitą masę. 

 Gdy masa troszkę przestygnie dodawać kolejno jajka i za każdym razem dokładnie i 

energicznie wymieszać. Do gęstej i błyszczącej masy dodać przesianą mąkę pszenną i 

proszek do pieczenia,  mieszać przez około 1 minutę. Wymieszać z wiórkami 

kokosowymi lub zmielonymi płatkami migdałów. 

 Ciastem wypełnić papilotki do 2/3 ich pojemności, do każdej włożyć po 3 maliny 

wciskając je w ciasto do połowy. Wstawić do nagrzanego piekarnika  i piec przez około 

20 minut (lub nieco dłużej dla większych babeczek), aż urosną a patyczek wetknięty w 

środek będzie już suchy - należy uważać, aby nie przepiec babeczek, lepiej wyjąć je 

wcześniej, masa jeszcze zastygnie). Wyjąć z piekarnika i ustawić na kratce, ostudzić. 

Smacznego.  

www.domowe-wypieki.pl     (zuzik_520)  

______________________________________________________________________________ 

FINAŁ 

WOJEWÓDZKI 

TURNIEJU PIŁKI 

NOŻNEJ  

"Z PODWORKA NA 

STADION" - U-10 - 

WOLSZTYN 2018 

 

 

___________________________________________________________________ 

http://www.domowe-wypieki.pl/
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FINAŁ WOJEWÓDZKI TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ  

"Z PODWORKA NA STADION" - U-10 - WOLSZTYN 2018  

Pierwsza runda eliminacyjna - SP 4 JAROCIN - I miejsce.  

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!   (ola_2005)

_____________________________________________________________________________ 

 

 

JAK ZROBIĆ BAŃKI? 

PŁYN DO BANIEK  

Najczęściej wykorzystuje się 1 część płynu do naczyń na 10 części 

wody. Powstałą miksturę delikatnie mieszamy i dodajemy kilka kropel gliceryny. Aby nie 

przesadzić z gliceryną warto dodawać ją stopniowo i sprawdzać efekty naszych prób. Na litr 

płynu do baniek przypada mniej więcej jedna łyżeczka gliceryny. 

Dobry płyn to podstawa. Potem można wziąć dwa kije, przywiązać do 

nich sznurek, aby powstało koło i zanurzać go w powstałej miksturze. 

Można w ten sposób stworzyć naprawdę ogromne bańki.  

Dobrej zabawy!!!                                                                                                                

(red) 


