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MIMOZAMI JESIEŃ SIĘ ZACZYNA...

     Czy się one 
      sprawdzą?

   Czas pokaże :)

Z jesienią nam do twarzy :)

Zdania na temat jesieni są podzielone.
Jedni jej nie znoszą, ponieważ w tym
czasie bywa zimno, mokro, ponuro. 
Z kolei inni nie mogą się jej doczekać ze
względu na aspekty estetyczne. 

My należymy do tej drugiej grupy -
uwielbiamy wszystkie barwy jesieni, co
najlepiej widać  w słoneczne dni. Można
wówczas napawać się pięknem liści
mieniących się w słońcu różnymi
odcieniami żółci i czerwieni.

Motywem przewodnim tego numeru jest
właśnie jesień.
Wiąże się z nią wiele powiedzeń. Skoro
przysłowia są mądrością narodu, to
przytoczmy kilka: 

Gdy łagodna jesień trzyma, będzie
krótka, ostra zima.
Jesień, gdy długo zachowuje liście,
srogiej zimy znakiem oczywiście.
Im głębiej w jesień grzebią się robaki,
tym bardziej zima da się we znaki.
Jesień bezdeszczowa, to zima
wiatrowa.

O.K.
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Korona z liści

JESIENNE LICZENIE

1.  W czasie burzy Ala
obserwowała błyski i słuchała
odgłosów grzmotów. Dźwięk
pokonuje w powietrzu drogę 340 m
w ciągu jednej sekundy. Zauważyła
, że usłyszała odgłos grzmotu po
upływie 17 sekund od błysku. Jak
daleko od domu Ali uderzył piorun?

2.  Najmniejsze krople deszczu
mają promień 0,2 mm, a średnica
gradu wynosi najczęściej 1,1 cm.
Jaka jest różnica między
średnicami?

3. W deszczowe dni Kasia chodzi
spać 1,5 godziny wcześniej niż w
słoneczne, ale wstaje wówczas o
45 minut wcześniej. Które zdanie
jest prawdziwe?
A.  Kasia spała o 65 minut dłużej w
deszczowe dni niż w słoneczne.
B.  Kasia spała o 45 minut dłużej w
deszczowe dni niż w słoneczne.
C.  Kasia spała o 65 minut krócej w
deszczowe dni niż w słoneczne.
D.  Kasia spała o 75 minut krócej w
deszczowe dni niż w słoneczne.

4.  24-litrowy pojemnik na
deszczówkę jest całkowicie
wypełniony wodą. Jaka część
pojemnika będzie wypełniona, jeżeli
odlejemy z niego 18 litrów?

5. W najbardziej deszczowym roku
deszcz padał 168 dni. Cztery lata
wcześniej padało przez połowę
tego okresu, a w ubiegłym roku
0,75 tego, co 4 lata temu. Ile dni
padał deszcz rok temu?

6. Ala urodziła się 3 IX, Kasia – 28
IX, a ich koleżanka Ola – 10 X.
Która z nich urodziła się jesienią?
A.  tylko Ola
B.  Kasia i Ola
C.  Ala i Kasia
D.  wszystkie dziewczęta

7.  Dziewczęta zbierały w lesie
grzyby. Zebrały 13 prawdziwków i 4
razy więcej maślaków. Które
wyrażenie pozwoli obliczyć, ile
grzybów zebrały?
A.  13 + 4 + 13
B.  13 + 4 x 13
C.  13 + 4
D.  4 x 13

8.  Innego dnia Ala zebrała 3 razy
mniej grzybów niż Kasia. Gdyby
Ala dostała od Kasi 12 grzybów, to
obie dziewczynki miałyby w
koszykach po tyle samo grzybów.
Ile grzybów zebrały w lesie?

9.  Babcia Kasi ususzyła zebrane
grzyby. Świeże grzyby ważyły 384
g. Podczas  suszenia grzyby
straciły 90% swojej masy. Ile
dekagramów ważyły ususzone
grzyby?
10.  Ola, Ala i Kasia postanowiły
podarować babci bukiet z liści.
Korzystając z pięknej słonecznej
pogody nazbierały liści w różnych
barwach jesieni. Ola zebrała 48 liści
w odcieniach żółci, Ala 2 razy
więcej w odcieniach czerwieni, zaś
Kasia – zielonych liści 12 razy
mniej niż dwie jej koleżanki razem.
Ile liści tworzyło jesienny bukiet
dziewcząt?

UŚMIECHNIJ SIĘ :)
        HUMOR Z ZESZYTÓW
             UCZNIOWSKICH

Żołnierze noszą zielone
mundury, żeby udawać trawę.
Kasia to moja siostra
cioteczna, Jurek też.
Klimat to coś stałego, co nie
wiadomo kiedy się zmienia.
Pierwszy człowiek na ziemi nie
czuł się samotny, bo nie umiał
liczyć. 

N.M.

O.G.

O.K.
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MATEMATYCZNA
KOLOROWANKA

Wykonaj działania, a następnie
odszukaj wyniki na rysunku,
odpowiednio je kolorując.
ŻÓŁTY
76 – 29
222× 2

POMARAŃCZOWY
11 : 11
100 – 45
328 : 2

ZIELONY
78 + 87 

CZERWONY
333 : 3
128 – 28 : 4
468 : 4
72 – 19 + 11 

FIOLETOWY
428 – 325
4000 – 2999 

NIEBIESKI
272× 3

JASNY BRĄZ
4884 – 3456
47× 2

BRĄZOWY
672 + 276

UŚMIECHNIJ SIĘ :)
Samotny, zdesperowany żab
dzwoni do wróżki i pyta ją, jak
będzie malować się jego najbliższa
przyszłość. 
- Spotka Pan piękną, młodą
atrakcyjną dziewczynę, która
będzie chciała wiedzieć o panu
wszystko. 
- To wspaniale! Spotkam ją na
jutrzejszej zabawie? - kumka
zachwycony. 
- Nie, Na zajęciach z przyrody. 
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CO NOWEGO W PROJEKTACH
MIĘDZYNARODOWYCH?

Od początku roku szkolnego nasza
szkoła realizuje dwa projekty
międzynarodowe. 

Jeden z nich - "Green Missions"
związany jest z ekologią. Jego
uczestnicy pracują w
międzynarodowych zespołach.
Wybrali ich nazwy. Są to nazwy
zwierząt zagrożonych wyginięciem.
Obecnie są na etapie zgłębiania
wiadomości na ich temat. Wkrótce
będą tworzyć opowiadania, których
głównym bohaterem będzie
wybrane zwierzę. Obok niego
pojawią się jednak dwie inne
postacie: dobra Greennie
(szanująca i chroniąca przyrodę)
oraz jej zaprzeczenie Muddler.
Należy dodać, iż wcześniej
uczniowie wykonali wiele maskotek
dobrej i złej postaci. 

W drodze konkursu wybrano dwie
maskotki dla całego projektu.

Z kolei w drugim projekcie "ELF -
English Learning Friends"
(Erasmus+) wykonano już
prezentacje dotyczące krajów,
miast i szkół partnerskich, wybrano
w drodze konkursu imię i płeć
naszej maskotki podróżującej
między szkołami uczestniczącymi
w projekcie. Jest to chłopiec o
imieniu Eramus. Ostatnio uczniowie
wykonywali maskotki, z których
cztery najlepsze będą ze sobą
rywalizować w konkursie
wewnątrzszkolnym, a zwycięzca
stanie do konkursu
międzynarodowego. Przed
uczestnikami projektu obecnie:
głosowanie na nazwę nowej
siedziby - wyspy Św. Mikołaja,
któremu znudził się klimat polarny
oraz konkurs na mapę tej wyspy.


