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W Tychach
aktualnie
powstaje Aqua
Park,  
który będzie oferował masę atrakcji, w
tym: Aqua-loop jedyna tak ekstremalna
zjeżdżalnia w Polsce, symulator
surfingu, basen ze sztuczną falą i plażą,
sztuczna rzeka o ciekawym kształcie i
wiele więcej! Budowa prawdopodobnie
zajmie od dwóch do trzech lat, a sam
Aqua Park ma zachęcić  do
odwiedzenia nie tylko tyszan, ale
wszystkich Polaków, a nawet ludzi z
zagranicy! Warto dodać, że w spocie
promującym Aqua Park wzięła udział
jedna z dziewczyn z Matmomani, z
którą wywiad możecie przeczytać w
tym numerze.

Dowcipy
Jak brzmi liczba
mnoga od
rzeczownika
"niedziela"?
Wakacje, proszę
pani!

Na lekcji przyrody
nauczyciel pyta:
Jasiu, co wiesz

o jaskółkach?
To bardzo mądre
ptaki. Odlatują, gdy
tylko rozpoczyna
się rok szkolny!

Powtórzmy
tabliczkę
mnożenia - mówi
ojciec do syna. Na
pewno wiesz, że
dwa razy dwa

to cztery, a ile
będzie sześć razy
osiem?
Tato, dlaczego ty
zawsze
rezerwujesz dla
siebie łatwiejsze
przykłady?!
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Imię, nazwisko:

Klasa:

Hasło:

Hasła do krzyżówki.
1.  Nie ma początku ani końca.
2.  Figura geometryczna o dwóch bokach
równoległych.
3.  Są .......,dziesiątki, setki, tysiące.
4.  Liczba pod kreską ułamkową.
5.  Czworokąt o wszystkich bokach takiej samej
długości.
6.  Ostry lub prosty.
7.  Wynik dzielenia.
8.  Liczby które dodajemy.
9.  Czworokąt mający wszystkie kąty o mierze 90
stopni.
10.  Matematyczna nauka o kątach i figurach. 

Litery z pól od 1 do 11 utworzą rozwiązanie. Wpisz je
w poniższy kupon. Wytnij go i przekaż redaktorom
gazetki do końca października. Możesz wygrać
ciekawe nagrody!

Wywiad z Emilią Tekielą uczennicą klasy 6 a, która
wygrała casting do spotu reklamowego Aqua Park w
Tychach.
Gdzie można zobaczyć tę reklamę?
Na chwilę obecną jest pokazywana na kanale
YouTube pod hasłem "Spot promocyjny Parku
Wodnego w Tychach", w późniejszym terminie ma
być na głównej stronie Parku Wodnego.
Co było powodem udziału w castingu?
Chęć przeżycia przygody i sprawdzenia się na
planie filmowym.
Czy dowiedziałaś się o ukrytych ciekawostkach
w Parku Wodnym?
Dowiedziałam się, że zjeżdżalnie do Parku
Wodnego mają być sprowadzone aż z USA.
Czy masz zamiar brać udział w innych
castingach, jeśli tak, to jakich?  
Mam nadzieję, że następny casting będzie na
modelkę lub tancerkę (np. do teledysku).
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