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VII ŚWIATOWY DZIEŃ
TABLICZKI MNOŻENIA

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia obchodzimy
po to, by przypomnieć ludziom, jaka ważna jest on
w naszej codzienności. Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia przypada co roku na ostatni piątek
września. W tym roku był to 29 września. Pierwszy
dzień poświęcony tabliczce mnożenia odbył się 24
września 2010 roku.

W naszej szkole w tym dniu chętni uczniowie
mogli rozwiązywać trudności matematyczne, które
wymagały umiejętności mnożenia i dzielenia.
Uczniowie, którzy wykazali się znakomitą
znajomością tabliczki mnożenia zdobyli tytuł
"Eksperta Tabliczki Mnożenia”.

KOMU PRZYPISYWANE JEST AUTORSTWO
TABLICZKI MNOŻENIA?

Pitagorasowi! Dlatego w wielu językach np.
francuskim czy rosyjskim tabliczkę mnożenia
nazywamy tabliczką Pitagorasa.

M.N.

Żywa lekcja historii
Niedawno uczestniczyliśmy w „żywej lekcji

historii”. Weszliśmy do sali gimnastycznej, w której
były zbroje rycerskie, szable i miecze. Na
czerwonym płótnie znajdował się wyhaftowany
napis grupy rekonstrukcyjnej „Kerin”.

Pan zaczął opowiadać o Polsce na przełomie XVI
i XVII wieku, która kiedyś była potęgą sięgającą od
Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego.

Prowadzący zaprezentował na naszych kolegach
trzy grupy szlachty, żyjącej w tamtych czasach:
magnaterię, szlachtę zagrodową i gołotę. Było
zabawnie! Dziewczyny odegrały role Szwedów.

Było naprawdę fajnie. Oby za rok po raz drugi
powtórzyła nam się taka „żywa lekcja historii”.

Zuźka
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 Czy wiesz, że październik to ostatni miesiąc,
w którym spotkasz jeża, ponieważ te małe,
sympatyczne zwierzątka szukają miejsca do
zimowego snu.

 Wiewiórki "sadzą" nowe drzewa, ponieważ
wiele z nasion, które zakopią w ściółce jesienią,
kiełkuje wiosną.

 W niedzielny poranek w naszym mieście
można zobaczyć za oknem niecodziennych
gości. Na odkrytym basenie pojawił się lisek,
a wiewiórka podkradała orzechy z balkonu.

K.

Pieczarki rosły na końskim odbiorniku.
Na hali pasterz wcinał upieczone owoce swojej
pracy - owce.
Andersen napisał baśń „Mała sarenka”.
Jan Kochanowski wiele wierszy poświęcił swojej
rodzinnej dziurze, jaką był Czarnolas.
Stefan Czarniecki był bardzo męski.
Staś wyciągnął słonia z rowka.
Robinson wszedł na drzewo i szukał tam ludzi.
Pierwsi polscy władcy mieszkali w gnieździe.

ZAWODY SZTAFETOWE
We wrześniu 2017 r. przedstawiciele naszej

szkoły wzięli udział w zawodach sztafetowych, w
biegu na 800 m.

Zawody te odbyły się na terenie boiska
„Zwierzyniec”. Szkołę reprezentowało 20 uczniów:
10 chłopaków i 10 dziewczyn.

Nasza drużyna zajęła 2 miejsce i dzięki temu
awansowaliśmy do kolejnego etapu rozgrywek,
który odbędzie się w Stalowej Woli.

Za zajęcie drugiego miejsca, drużyna
otrzymała dyplom i gratulacje.

Mamy nadzieję, że w kolejnym etapie
CZWÓRECZKA wygra!

Turniej szachowy
W dniu 18.10 zorganizowany został turniej

szachowy. Turniej odbył się w klubie szachowym
MOSiR w Tarnobrzegu. Z naszej szkoły wzięli udział:
Maja Bańka Maja, Michał Mrzygłód, Maksymilian
Kubiak , Kacper Miazga.

Uczniowie byli pod opieką p. Arkadiusza Papki.
Drużyna zajęła 2 miejsce. Kółko szachowe jest o
godzinie 15:45 w środę.

Antek i Karol

Przepis na…
…Szkolną kanapkę

Składniki:
2 kromki chleba
1 łyżeczka masła
1 plasterek żółtego sera
2 listki sałaty
2 rzodkiewki
szczypiorek
sól i pieprz

Przygotowanie:
Na posmarowaną masłem kromkę i położoną
na niej sałatę nakładamy plasterek sera i
pokrojoną rzodkiewkę. Posypujemy kanapkę
szczypiorkiem i doprawiamy według uznania.
Całość przykrywamy drugą kromką chleba.

Smacznego!
M.P
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KLUB ROZRYWKI
UMYSłOWEJ

Sudoku

Łamigłówka Sudoku polega na wypełnieniu
diagramu w taki sposób, aby w każdym wierszu,
w każdej kolumnie i w każdym dziewięcio
-polowym kwadracie 3x3 znalazły się cyfry od 1
do 9. Cyfry w kwadracie oraz kolumnie i wierszu
nie mogą się powtarzać.

CIEKAWOSTKI Z AUSTRALII

1. Australia jest zadziwiająca wielka. W jej
obszarze można by zmieścić większość państw
europejskich. Ma szerokość ponad 4000 km; to
tyle co odległość z Moskwy do Londynu.

2. Popularna nazwa zrobionego sobie samemu
zdjęcia “selfie” pochodzi z Australii.

3. W Australii żyją średnio 3 osoby na kilometr
kwadratowy.

4. Pierwszymi policjantami w Australii zostali…
dobrze zachowujący się więźniowie.

5. W Australii jest 10 000 plaż. Jeśli
odwiedzałbyś jedną dziennie, to odwiedzenie
wszystkich zajęłoby ci prawie 30 lat.

6. W Australii jest 75,5 miliona owiec. To 3,3
razy więcej niż ludzi.

7. Kangur ma 1 cm długości kiedy się rodzi.

8. Koale śpią po 18 godzin dziennie.

Konkurs biblioteczny
„SERCEM SZKOŁY JEST BIBLIOTEKA”

Konkurs odbył się w dniach 4 - 20.10. 2017 r.
Wzięło w nim udział 19 uczniów z naszej szkoły.

Uczniowie wykonywali prace plastyczne i pisali
wiersze na temat biblioteki.
Lista nagrodzonych
Miejsce I - Olaf Jędrychowski, kl. V a

Maria Bednarska, kl. III d
Miejsce II - Piotr Stępiński, kl. III b

Ireneusz Schabowski, kl. III a
Miejsce III - Piotr Dzierzkowski, kl. III b,

Paulina Moskal, kl III b,
Kornelia Kruk, kl. IV c

I miejsce - Maria Bednarska, kl. III d

I miejsce - Olaf Jędrychowski, kl. V a
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Krzyżówka nr 1

Rozwiązaniem jest:

1. hasło 3-wyrazowe zapisane w zielonych kolumnach: ..................................................................

..............................................................................................................................................................

2. hasło z liter w niebieskich kółkach czytane po kolei poziomo: .........................................................

Rozwiązanie krzyżówki zapisane na kartce wraz z imieniem i nazwiskiem oraz klasą należy
przynieść do biblioteki do ................ Dla zwycięscy przewidziana jest nagroda.


