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Życzenia dla chłopaków!
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka. Dużo
szczęścia i nauki, bądź zdrowiutki i słodziutki!
Dzień Chłopaka jest raz w roku, więc się ciesz, że to właśnie
dziś przypada ta chwila radości. Szczęścia życzymy Ci i byś
zdrowy zawsze był!

M. Drzyzga, J. Walczak

www.tabliczkamnożenia.pl
Na tej stronie znajdują się działania z tabliczki mnożenia od 1 do
12. Na każdym etapie uczniowie poznają daną liczbę. Wpisują
odpowiedzi do tabelek, a potem naciskają przycisk "sprawdź" i
komputer wskazuje poprawne odpowiedzi. Na stronie znajdują
się także testy na czas z tabliczki mnożenia. Znaleźć tu można
też gry "Koty", pamięciowe, "Happy Burger", grę balonowa z
SpuQ. Strona www.tabliczkamnożenia.pl w całości poświęcona
jest tabliczce mnożenia od 1 do 12.

N. Kwiecińska, N. Bilko

M. Staroń, N. Wójcik, A. Bzowska

Internet

K. Kraweczek
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Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia
29 września 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 17 w
Tychach z okazji Światowego Dnia Tabliczki
Mnożenia zorganizowano konkurs dla uczniów klas
IV - VI. Losowano karteczki z pięcioma działaniami z
tabliczki mnożenia. Jeśli uczeń poprawnie rozwiązał
wszystkie działania w czasie krótszym niż 3 minuty,
dostawał bardzo dobrą ocenę z matematyki oraz
certyfikat.
Na korytarzu znajdował się duży napis informacyjny
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, a na szafkach
powieszono różne zagadki matematyczne związane
z tabliczką mnożenia.
W tym dniu odbył się także konkurs z mnożenia i
dzielenia adresowany do uczniów klas piątych. Do
finału zakwalifikowali się: Anna Czarnasiak z klasy 
Vb, Paweł Fąfara z klasy Va, Krystian Graj z klasy
Vb, Mikołaj Staroń z klasy Va, Oliwier Śledź z klasy
Vb.

G. Palka, L. Palka

Wycieczka do
Energylandii
26 września klasa 7 c wraz z kilkoma osobami z
klasy 7 b wybrała się na wycieczkę do Energylandii w
Zatorze. Wszyscy pełni entuzjazmu wyjechali o 8:00,
w Zatorze byli już o 10:00. Czekając na bilety, klasa
podrygiwała do rytmów piosenki powitalnej. Na
wstępie było niewesoło z powodu błędów
pracowników obsługi. Organizator wycieczki
dowiadywał się wcześniej, ile będzie kosztowała
wycieczka, lecz na miejscu poinformowano go, że
koszt biletów wstępu będzie droższy. Na szczęście
szybko i sprawnie załatwiono problematyczną
sprawę. Czas spędzone w Energylandii upłynęłął
wspaniale i szybko.

M. Wolak, K. Zaborowska

A. Parkitny, J.Palka
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Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga od rzeczownika "niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

Na lekcji języka polskiego:
- Jasiu, kiedy używamy wielkich liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok!

W szkole:
- Jasiu, przeczytałeś Trylogię Sienkiewicza?
- To trzeba było przeczytać?
- Tak na dzisiaj, a co?
- O rany, a ja przepisałem...

J. Dziewońska, M. Bula

Mnożenie przez 9 na palcach
Popatrzmy na swoje dwie ręce. Możemy znaleźć wynik mnożenia przez 9 zginając odpowiednie palce. Przy
mnożeniu przez 1 zginamy pierwszy palec, przy mnożeniu przez 2 zginamy drugi palec itd. Wszystkie palce
poprzedzające zgięty palec to dziesiątki,a te przed zgiętym palcem jedności.
Na przykład:
9 × 4 = zginamy czwarty palec u lewej reki i wychodzi wynik.36

Szymon Urban
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EDUKACJA DECYDUJE O PRZYSZŁOŚCI
POKOLEŃ
14 października obchodzimy polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, czyli Dzień Edukacji Narodowej.
Dzień ten obchodzony jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (1773). Komisja ta powołana
została przez Sejm Zbiorowy na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Było to pierwsze
ministerstwo oświaty w Europie, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Komisja wprowadziła
do szkół język polski jako wykładowy i unowocześniła programy nauczania. Pokazała również, że praca
nauczyciela to misja o ogromnej doniosłości społecznej. Dzień Edukacji Narodowej początkowo obchodzony
był jako Dzień Nauczyciela – w 1957 roku ustalono, że nauczyciele swoje święto będą obchodzili 20 listopada.
Jednakże ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 roku datę te zamieniła na 14 października. Dzień Edukacji
Narodowej wprowadzono w 1982 roku w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela.

O. Korzonek, N. Bilko

Tyska Galeria Sportu
26 września 2017 roku klasa 6b wraz z mgr Nataszą Gładysz wybrała się do Tyskiej Galerii Sportu.
W galerii oglądaliśmy ciekawe filmy na temat tyskich sportowców. Mieliśmy okazję zobaczyć jak wyglądały
początki stadionu miejskiego. W szklanych gablotach wystawione były ciekawe przedmioty takie jak: puchary,
stroje sportowców, nagrody, sprzęt sportowy.
Na koniec odbyło się głosowanie na najlepszego z tyskich sportowców.
Głosowanie zakończyło się remisem: na pierwszym miejscu ex aequo uplasowali się Karolina Naja oraz
Arkadiusz Milik.

G. Palka, L. Palka
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