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Nr 7 – VI 2017/2018 

Zespół Szkół nr 4 w Jarocinie 

http://www.sp4jarocin.pl 

 

MIESIĘCZNIK 

 

W numerze: 

Mówią wieki- s. 2 

Co piszczy w trawie – s. 2 

Wieści szkolne – s. 3 

Warto wiedzieć – s. 3 

Połam sobie język – s. 4 

Mól książkowy – s. 5 

Filmoteka – s. 5 

Kącik porad - 6 

Zwierzyniec -  – s. 7 

Angielski w pigułce - 8 

Humor – s. 8 

Muzykomania – s. 9 

Palce lizać – s. 11 

Sport – s.11 

Zrób to sam – s. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Wakacje to czas wolny od nauki szkolnej. W Polsce w 2018 r. rozpoczynają się już 23 czerwca, 

choć uczniowie już 22 czerwca po uroczystym zakończeniu roku szkolnego                      i 

otrzymaniu świadectwa rozpoczynają letni okres wypoczynku.  

Skąd się wzięły wakacje? 

Starożytni Rzymianie jako pierwsi zapoczątkowali wakacje, choć był to przywilej arystokracji. 

Jeśli ktoś czytał „Quo vadis”, wie, że za czasów Nerona chętnie wybierano się na odpoczynek 

poza granice Rzymu, aby odpocząć od intryg, uczt. Przez wieki wakacje pozostawały rozrywką 

bogatych, gdyż biedota musiała pracować na rzecz arystokracji czy szlachty. W XX wieku 

wakacje objęły całe społeczeństwo niezależnie od statusu społecznego. 

Dziś każdy może cieszyć się czasem wolnym od nauki. Lato to wakacje – czas przez wszystkich 

uczniów uznawany za najpiękniejszy podczas całego roku 

kalendarzowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

______________________________________________________________________________

      

 

 

Ważne daty…   

Czerwiec 

01 – Dzień Dziecka 

07 – proponowane oceny roczne. 

14 –  rada klasyfikacyjna i oceny 

przypieczętowane. 

https://pl.wikipedia.org/
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21 – apel podsumowujący naszą pracę w 

roku szkolnym 2017/18. 

22 – uroczyste zakończenie roku szkolnego 

– świadectwa i WAKACJE!!! 

 (red)                                             

______________________________________________________________________________ 

 

 

Uczniowie z najwyższą średnią otrzymają wyróżnienia 

książkowe na akademii z okazji zakończenia roku 

szkolnego 2017/2018.  

 

GRATULUJEMY !!! 

(red) 

______________________________________________________________________________ 

 

 

MAJ 

Nazwa tego miesiąca wiąże się z maleńkim owadem - czerwcem 

polskim. Kiedyś właśnie w czerwcu zbierano jego poczwarki, suszono 

je na słońcu i wyrabiano z nich czerwony barwnik - purpurę - do 

farbowania płótna. Nazwa może wywodzić się też stąd, że wylegają się wtedy 

czerwie - larwy pszczele, czyli potomstwo pszczół. 

W czerwcu się pokaże, co nam Bóg da w darze. 

LIPIEC 

Wziął sobie imię od lip. Przecież kwitną one w tym czasie. Ich wspaniały zapach wabi pszczoły, 

które pracowicie zbierają lipowy nektar. 
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W lipcu kłos się korzy, że niesie dar boży. 

Lipcowe upały - wrzesień doskonały. 

Lipiec - ostatek starej mąki wypiec. 

SIERPIEŃ 

Kiedyś na polach dzwoniły w tym czasie sierpy 

żniwne, którymi ścinano zboże. Dziś zastąpiono je 

ogromnymi maszynami, ale sierpień pozostał 

sierpniem. 

Sierpień - lekarstwo od głodowych cierpień.  

Jeśli w sierpniu gorąco będzie, to zima w śniegu długo zasiędzie. 

http://www.bibliotekawszkole.pl (red) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 (zuzik_520)

_________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.bibliotekawszkole.pl/
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Drodzy wielbiciele książek!  

Na wakacje warto zainteresować się lekturami, których wykaz znajduje się na stronie 

internetowej szkoły, a i pewnie poloniści dali wam rozpiski. Jeśli jednak chcecie coś, co lekturą 

nie jest polecamy: 

Muminki – fikcyjne istoty o antropomorficznej budowie ciała 

(nieco podobne do hipopotamów, ale dwunożne), 

zamieszkujące pewną dolinę gdzieś w Finlandii, bohaterowie 

cyklu dziewięciu książek i dwudziestu dwóch 

komiksów fińskiej (piszącej po szwedzku) autorki Tove 

Jansson, oraz pięćdziesięciu dwóch komiksów brata Tove 

Larsa Janssona. Są one odmianą trolli. Pierwsza książka o 

Muminkach, Małe trolle i duża powódź, została opublikowana 

przez Tove Jansson w 1945.  

„Lato Muminków” 

Historia wielkiej powodzi, która pozbawiła bohaterów domu, ale również skłoniła do rozwinięcia 

działalności artystycznej. Tatuś Muminka tworzy wówczas sztukę teatralną, 

zatytułowaną Narzeczone lwa, czyli więzy pokrewieństwa. Po raz pierwszy pojawia się Homek i 

Bufka. (wikipedia.org) 

Ciepła, pełna humoru i dobrze napisana książka nie tylko dla małych dzieci.  

Warto nadrobić literackie zaległości! (Ola_200) 

_____________________________________________________________________________ 

 

UPROWADZONA KSIĄŻNICZKA 

Premiera: 22 czerwca 2018 r. 

Remik i Miłka są dla siebie stworzeni. Od pierwszej chwili 

wiedzą, że nic nie może ich rozdzielić, nawet fakt, że ona jest 

księżniczką, a on skromnym wędrowcem. Ich szczęście szybko 

jednak zmąci podstępny plan złego czarownika, który pragnąc 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Antropomorfizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hipopotam_nilowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Finowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_szwedzki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tove_Jansson
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tove_Jansson
https://pl.wikipedia.org/wiki/Troll
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zdobyć nieśmiertelność porywa Miłkę. Wierzy, że pomoże mu ona w pewnym czarnoksięskim 

magicznym rytuale. Remik wraz z kompanią zwariowanych zwierzaków, rusza ukochanej z 

odsieczą. Czeka go długa droga pełna niebezpieczeństw, naszpikowana czarami, pułapkami i 

setką kłopotów.  

http://www.filmweb.pl           

(Ola_2005) 

______________________________________________________________________________ 

 

 
 (weronia04)        

_________________________________________________________________________________________ 
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Zwierzęta, których lepiej nie spotkać w wakacje 

 Żmija zygzakowata 

Żmije należą do najbardziej wyspecjalizowanych węży 

jadowitych. Wszystkie żmije są jadowite, jednak 

znacznie mniej z nich jest groźnych dla człowieka. 

Ukąszenia niektórych gatunków mogą być bardzo 

niebezpieczne. Żmija zygzakowata to jedyny gad 

jadowity w Polsce. Mają nie więcej niż metr długości, 

ciało koloru brązowego z charakterystyczną wstęgą - 

ciemnoszarym zygzakiem - na grzbiecie.  

 Kleszcz 

Mają do kilku milimetrów długości i czają się wszędzie - 

zwykle w wysokich trawach, w poszyciu leśnym. Pojawiają 

się nie wiadomo skąd, ze względu na rozmiary trudno je 

zawczasu dostrzec, a potem zaszywają się na ciele człowieka 

w miejscach, które są chronione najcieńszą warstwą skóry - 

chociażby pod kolanami. Bardzo często przenoszą bowiem 

boreliozę, wirusowe zapalenie płuc, zapalenie mózgu i wiele innych wyjątkowo 

nieprzyjemnych chorób. Ok 15 - 20% kleszczy jest nosicielami wirusa boreliozy.  

 Dzik 

"Dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre 

kły". I już z tego powodu warto trzymać się jak najdalej od 

niego. Zwłaszcza jeżeli owym dzikiem jest samica 

opiekująca się młodymi Przede wszystkim nie należy 

wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. W przypadku, 

kiedy nie zostało się dostrzeżonym przez zwierzę, 

wystarczy spokojnie się oddalić. Najlepszym wyjściem jest 

„udawanie drzewa”, czyli po prostu stanie w bezruchu.  

 Niedźwiedź brunatny  

Absolutnie nie wolno uciekać, aby nie 

potraktował cię jak zdobyczy! Dobrze by było 

rzucić na ziemię np plecak, niedźwiedź powinien się 

nim zainteresować, a ciebie zostawić w spokoju. A 



8 
 

przede wszystkim, zanim pójdziesz w góry, dowiedz się, gdzie można spotkać niedźwiedzia.  

Życzymy miłych i bezpiecznych wakacji!!!  

(weronia04) 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

NAJBARDZIEJ POTRZEBNE ZWROTY PODCZAS WAKACJI LUB PODRÓŻY: 

 Where can I buy a bus/train ticket? - Gdzie mogę kupić bilet na autobus/pociąg? 

 I would like to buy a ticket to (nazwa miejscowości), please. - Poproszę bilet do (nazwa 

miejscowości). 

 Does this bus/train stop at (nazwa miejscowości)? - Czy ten autobus/pociąg zatrzymuje się w 

(nazwa miejscowości)? 

  Where is the car rental? - Gdzie jest wypożyczalnia samochodów? 

 I'd like to rent a small car/large car/van - Chciałbym wypożyczyć mały samochód/duży 

samochód/furgonetkę. 

 Where is the nearest gas station? - Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa? 

 I need to get to (nazwa miejscowości) - Muszę dotrzeć do (nazwa miejscowości).  

 Where can I find a hotel/a bank/a hospital/a supermarket? - Gdzie jest hotel/bank/szpital/sklep? 

 Can you show me where it is on the map? - Czy mógłbyś mi pokazać, gdzie jest to na mapie? 

 I am lost. - Zgubiłem się. 

 How do I get to the train station/the airport/the police station? - Jak dotrzeć na dworzec 

kolejowy/lotnisko/posterunek policji? 

  (ola_2005)

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Milionerzy: 

- Wybieram telefon do przyjaciela. 

- Kochanie, jak sądzisz? Mam wziąć 50:50, czy zapytać publiczność? 
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*** 

- Dlaczego nic nigdy nie jest tak, jak chcę?! 

- A jak chcesz? 

- A nie wiem. 

 

*** 

Są 3 osoby w windzie: święty Mikołaj , 

mądra blondynka, i chłopak, kto podniesie 

10 zł? (Podniesie chłopak) bo mądra 

blondynka i święty mikołaj nie istnieją. 

*** 

Jasnowidz do jasnowidza: 

- Wiesz co? 

- Wiem. 

 

*** 

Ulubiony baton informatyka? 

- 3 bit. 

*** 

Jak nazywa się kwiatek, który świruje? 

- Fiołek. 

 

*** 

Przychodzi baba do lekarza.  

- Panie doktorze jestem chora na sklerozę. 

- Od kiedy? 

- Co od kiedy?     

   (zuzik_520)  

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Taco Hemingway, Quebonafide - 

2018 

Patrzyłem na ciebie przez szybę, 

pukałem do ciebie przez szkło. 

Pisałem do ciebie niewinne DM'y 

to jeszcze nie to, ej 

Na oczy to ledwie już widzę w 

Warszawie jest wszędzie ten smog. 

Pamiętasz chcieliśmy być sami, a w mieście 

to wszędzie jest tłok, ej. 

 

Nasze pokolenie - Tamagotchi, ej 

Dziwne urządzenie bada oczy, ej 

Smutek kiedy siedzę w samolocie, ej 

Stewardessa do mnie gada o czymś, woah 

Lata wokół mnie ma talie osy 

A ja jestem zakochany w kobiecie co ma 

mnie, dosyć 

Stop  

Chcę do niej wracać i szarpać włosy 

Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na 

dwa głosy, woah 

Znowu mam hikikomori, biznes 

Liczę te kwity powoli, bliscy 

Chcą do kliniki pogonić 

Fifi znów liczy te pliki, bo boli, woah 

Fani lubią kiedy znów cierpisz 

Piję łychę, piszę płytę, czeka room service, 

woah 

Ściany milczą niby król Kendrick 

Młody Fifi - pół Biggie, pół Elvis 

 

Ref. Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko... 

Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko... 

Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko... 

Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko... 

 

Pić, jeść kochać, a ty wbić się w lokal 

Jak zobaczę na Back Stage'ach zrobię 

wyjście smoka 

Ciągle dźwigam jakiś ciężar no a niknę w 

oczach 

Bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych 

emotach 
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Pusty materac mam jak Airbnb, ej 

Potrzebuję opieki tak jak Furby, ej 

Spotkanie z tobą w klubie jest jak derby, ej 

Kochanie obudź mnie jak kubek Yerby 

Weź mi pomóż sprawić, że to serce pyknie 

mi jak Tamagotchi 

Netflix w domu bo chyba nie mam siły 

dłużej łazić sam po nocy 

Stop 

W mojej głowie tysiąc pytań - rozwiązuje 

quiz 

Czy zamówić miłość dzisiaj tak jak Uber 

Eats 

Nie wiem co mi gra w tej duszy, ale muszę 

BIS  

W życiu przecież chodzi o to, żeby głównie 

ŻYĆ co nie? 

Tinder strzela tak jak pistolet 

Nie chcę wytapetowanej damy tylko ikonę, 

bo jak nie nauczy mnie niczego to mi nic po 

niej, 

bo jak nie nauczy mnie niczego to... 

 

Ref. Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko... 

Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko... 

Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko... 

Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko... 

 

Pić, nie gadać, znowu widzę dramat 

No bo zawsze kiedy wyjdę w miasto idzie 

fama 

Stary ziomo pyta ile zrobił Szprycer siana 

Dziwne trochę nie odbierał kiedy kwit się 

nie zgadzał 

 

Teraz trzasnąć foto, chciałby trzasnąć foto 

Znowu nieprawdziwy uśmiech jak pod 

wargą botoks 

Pytam ją czy lubi cisze, bo jak tak to spoko 

Robiliśmy biznes jak czytałeś Kajko i 

Kokosz 

 

Robię pliki dla niej, liczę pliki dla niej 

Nie mam siły się uśmiechać, nienawidzę 

kamer 

Oni znowu się sprzedają, no bo kwitnie 

handel 

Gdy robiłem hajs oglądałeś Disney Channel 

 

Nie mam siły gadać, czekasz kiedy kliknę 

Ale moje mądre zdania teraz niezbyt liczne 

Znowu bredzę mumble rap, ona Kendrick 

przy mnie 

Twoje zdjęcie, double tap prawie przebił 

szybkę 

 

Tamagotchi  

Tamagotchi 

Tamagotchi 

Tamagotchi 

Tamagotchi 

Tamagotchi 

Tamagotchi 

Tamagotchi 

Tamagotchi 

Tamagotchi 

Tamagotchi 

Tamagotchi 

Tamagotchi 

Tamagotchi 

Tamagotchi 

 

Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do 

ciebie przez szkło. 

Pisałem do ciebie niewinne DM'y to jeszcze 

nie to, ej 

Na oczy to ledwie już widzę w Warszawie 

jest wszędzie ten smog. 

Pamiętasz chcieliśmy być sami, a w mieście 

to wszędzie jest tłok, ej 
                         

(ola_2005)

 

______________________________________________________________________________ 
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                                                       Przepis na truskawkowy sorbet: 

Potrzebne są: 

          1.  Truskawki 1 kilogram. 

          2.  Cukier 1 szklanka. 

Przygotowanie:  

1. Zagotuj 1 szklankę wody z cukrem, 

mieszając. Ostudź.  

2. Truskawki umyj, usuń szypułki 

i zmiksuj z zimnym syropem.  

3. Wstaw do zamrażarki i co 2 godziny 

przemieszaj. Po sześciu godzinach 

będzie gotowy.  

4. Rozłóż do pucharków i udekoruj listkiem melisy.  

 
   (zuzik_520)  

______________________________________________________________________________ 

XII EDYCJA TURNIEJU 

PIŁKI NOŻNEJ IM. 

MACIEJA UDZIKA 

W stawce 16 szkół, 

reprezentacja naszej placówki 

zajęła 3 miejsce.  
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___________________________________________________________________________ 

5 czerwca w Dolsku odbył się Finał Rejonu 

Poznań Wschód Gimnazjów w siatkówce 

plażowe. Alicja Grygiel i Karolina Dołżonek 

(VIIa) reprezentowały naszą szkołę zbierając 

nowe doświadczenia na kolejne starty.  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5 czerwca uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Jarocinie 

uczestniczyli w zawodach piłki nożnej 

dla najmłodszych. Wszyscy uczestnicy 

otrzymali pamiątkowe medale.  

___________________________________________________________________________ 

27 maja na stadionie Lechii Gdańsk odbył się FINAŁ 

OGÓLNOPOLSKI RUGBY TAG SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH. Ostatecznie po trudnych 

zmaganiach skończyliśmy turniej na miejscu IV.  

 

 

  (ola_2005) 

___________________________________________________________________ 

 

ALBUM ZE ZDJĘCIAMI – naprawdę warto dbać o pamiątki w oryginalnym stylu. 
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Potrzebne narzędzia: 

- nożyczki– mniejsze świetnie przydają się do wycinki małych elementów, 

- klej– może być równiez taśma klejąca, ja polecam polski klej MAGIC, 

- dziurkacz ozdobny- mogą być wykrojniki lub gotowe wycięte elementy, 

- linijka. 

Ozdoby: 

- gotowy album, 

- papier  ozdobny, 

-  kwiatki, wstążki, guziki, ćwieki, spinacze, 

taśmy ozdobne, stemple. 

-  tekturowe wycinanki, 

 - papierowe serwetki, 

-  zdjęcia –  wybierz te najlepszej jakości, 

najlepiej matowe, pamiętaj aby one również 

pasowały do koloru albumu. I wszystkie 

razem tworzyły przemyślaną całość. 

Dopasuj do strony rodzaj i fakturę 

papieru zostawiając mały margines z każdej strony albumu. Nie bój się ich łączyć. 

Czym więcej warstw papieru na stronie tym całość wyda się bogatsza i pełniejsza. 

Pamiętaj, że: 

– ozdoby rozkładamy równomiernie na każdej stronie (na górze, na dole, po lewej, po prawej) aby nie 

wybrzuszać tylko jednego z rogów albumu, 

– po przyklejeniu ozdób album musi się nadal łatwo otwierać i zamykać, 

– ozdoby nie mogą dominować i przytłaczać strony, 

– zostaw miejsce na zdjęcie (zmierz ile miejsca musisz zostawić), 

– zanim coś przykleisz dopasuj, zmień, przesuń, przytnij, tak aby było pięknie. 

ZASADY POCZĄTKUJĄCEGO SCRAPERA 

Przy robieniu albumu ale i pudełka czy kartki pamiętaj o kiklu zasadach: 
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1. Kieruj się zasadą czym mniej tym lepiej. Nie zawsze przyklejenie do kartki połowy zawartości szuflady 

gwarantuje ładny efekt końcowy, zbyt dużo dadatków może zabić lekkość i czystość pracy. 

2. Zawsze mierz papier zanim go potniesz, unikniesz w ten sposób marnowania papieru i oszczędzisz nie 

tylko pieniądze ale i swoje nerwy. 

3. Nie szalej z klejem, kilka kropel dobrego kleju wystarczy i nie zabrudzi reszty pracy, spróbuj również 

taśmy klejącej, może sie przydać w niektórych przypadkach. 

4. Wykorzystuj resztki i ścinki, używaj materiałów z recyklingu. Nie wyrzucaj krzywowyciętych 

elementów, stwórz z nich listki lub płatki kwiatków. 

5. Inwestuj w siebie– jeśli traktujesz rękodzieło poważnie ucz się, oglądaj tutoriale, czytaj kursy, 

podglądaj lepszych. Nie bój sie pytać innych jak coś zrobić, popełniaj błędy. 

6. Znajdz swój styl, inspiruj się czym można, ale nie kopiuj, próbuj, ćwicz, kombinuj i baw się dobrze! 

 

 http://mamaw.uk/album-kurs-krok-po-kroku /          https://pl.pinterest.com 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

http://mamaw.uk/album-kurs-krok-po-kroku%20/

