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bałwan

Przed nami ferie. 
Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom
wspaniałego wypoczynku i prawdziwej zimy!!!

                                                                                       redakcja 4+

Przed nami ferie! 
Życzymy wam pięknej zimy 
i wspaniałego odpoczynku!

redakcja

bałwan
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Rozmówki
Wywiad z P. Szymską.
4+: Jakby Pani nie mogła uczyć
matematyki to czego by Pani
uczyła i dlaczego?

KS: Uczyłabym  W-F, bo bardzo
lubię sport. Kiedyś uprawiałam
lekkoatletykę.

4+: Jaką dziedzinę matematyki
lubi Pani najbardziej?
KS: Najbardziej lubię algebrę.

4+: Jak Pani lubi spędzać wolny
czas?

KS: Lubię czytać książki i
uprawiać sport.
4+: Jaki zawód chciała Pani
wykonywać w przyszłości jako
dziecko?
KS: Chciałam być architektem.

4+: Dlaczego Pani wybrała
zawód nauczyciela matematyki?
KS: Bo nie chciałam pracować
przy komputerze i lubię uczyć.
4+ Dziękujemy za rozmowę.

Matematyka

Uzasadnij, że dla każdej liczby x ∈ (− 1;5)  wyrażenie √
--2----------- √ --2----------- 4x + 12x + 9 + 2 x − 12x +
36  ma stałą wartość.

Doprowadź wyrażenie ( ) 2 -4x1−-9x−11 +
x−14+3x−11 2x2− 3x−2 x2−x −2  do najprostszej
postaci.

Udało wam się rozwiązać?

myśli

Wywiad przeprowadziły
                                         
Zosia Bobak i Alicja
Rusek z 5b

pixabay

pixabay



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 7 02/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Czwórka z plusem

4: Na wysokości 19 kilometrów nad
powierzchnią Ziemi znajduje się tzw.
granica Armstronga - to 
wysokość, na której ciśnienie sprawia, że
woda gotuje się już w 36 stopniach.
Przebywanie na takiej wysokości nie jest
możliwe bez odpowiedniego
kombinezonu

5: A jak się do tego wszystkiego ma
człowiek? Jest nas dzisiaj około 7,35
miliarda, szacuje się, że w 2050 roku
światowa populacja dobije do 9,2 mld.
Będzie ciasno! Ale to i tak nic w stosunku
do sumarycznej liczby ludzi, jaka
kiedykolwiek żyła na Ziemi. Tę szacuje się
na 106 miliardów.

joemonster.org
                            Zosia Bobak 5b

Ziemia

CIEKAWOSTKI O
NASZEJ PLANECIE

1: Planeta Ziemia, choć nam
wydaje się mocno zróżnicowana,
jest w rzeczywistości gładsza
niż kula do gry w kręgle.
Wysokie góry i głębokie rowy
oceaniczne stanowią zaledwie
1/5000 jej obwodu.

2: Szacuje się, że w oceanach
żyje nawet milion różnych
gatunków zwierząt. Dwie trzecie
spośród nich wciąż czeka na
opisanie przez naukowców.
 
                               
3: W litrze słonej wody morskiej
zawiera się mnóstwo różnych,
nie zawsze oczekiwanych
składników. Ale warto wiedzieć,
że średnio na jeden litr wody
przypada też 0,000000013 grama
złota. Pomysł na biznes to może
i nie jest… ale zawsze coś!
        
               

PixaBay.pl



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 7 02/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLCzwórka z plusem

   Margaret

właściwie Małgorzata
Jamroży (ur. 30 czerwca
1991 w Stargardzie
Szczecińskim) – polska
piosenkarka i autorka
piosenek. Z wykształcenia
projektantka mody.     
Zadebiutowała na rynku
fonograficznym w 2013
roku minialbumem All I
Need, z którego pochodzi
singel „Thank You Very
Much” notowany na
oficjalnych listach
sprzedaży w Austrii,
Niemczech i we
Włoszech. Piosenka była
także 3. najlepiej
sprzedającym się utworem
w Polsce w 2013 roku, za
co ZPAV przyznał
wokalistce wyróżnienie
Cyfrowej Piosenki Roku. 
W lipcu 2013 Margaret
reprezentowała Polskę
podczas Bałtyckiego
Festiwalu Piosenki, gdzie
zajęła 2. miejsce.

Początki kariery
Swoją karierę zaczynała w liceum, jako wokalistka w
zespole o Niebo Lepiej, powstałym w styczniu 2009. W
tym samym roku została laureatką jednego z odcinków
Szansy na sukces, gdzie zaśpiewała „Znam Cię na
pamięć” z repertuaru Moniki Brodki. Dzięki wygranej
wystąpiła w koncercie finałowym programu w
warszawskiej Sali Kongresowej. Był to jej drugi udział
w tym programie, na początku 2006 roku wokalistka
zaśpiewała „Będę czekać” w odcinku ze Stenią
Kozłowską, gdzie za swoją interpretację utworu
zdobyła wyróżnienie.  W 2010 roku Jamroży wystąpiła
w musicalu Rent w szczecińskiej Operze na Zamku.

W 2011 roku zaczęła prowadzić blog o modzie.
Ponadto w tym samym roku wystąpiła w programie
Moda z bloga w stacji TVN Style. W 2012 roku na
potrzeby reklamy linii lotniczych OLT Express nagrała
piosenkę „It Will Be Lovely Day”, która zyskała
popularność w internecie. Na prośbę internautów OLT
Express i twórcy udostępnili całość kompozycji, a kilka
stacji radiowych odtwarzało ją na swojej antenie, m.in.
Program Pierwszy Polskiego Radia. W międzyczasie
wokalistka nagrała również wokalizy do filmu Bokser
oraz kolejne utwory do reklam m.in. dla firmy Apart .

 wyszukała w Wikipedii Anna Kolberg 5 b
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    Beczka śmiechu
  Kawały o zimie
   
- Czego najpierw uczy się mały
Eskimos?
 - Nie jeść żółtego śniegu....

-Dlaczego blondynka zimą
chowa się do kąta?
 -Bo podobno kąt ma 90 stopni.

Eskimos ciągnie na sankach
lodówkę. Widzi go drugi i pyta 
się:
 - Po co Ci ta lodówka, jest
minus 20 stopni?
 - A niech się dzieciaki trochę
ogrzeją.
                                                   

W zimowy wieczór gajowy złapał
w lesie złodzieja, który kradł
ścięte drzewo.

- Co, kradniemy drzewo?
- Panie gajowy, ja tylko zbieram
paszę dla królików!
- Chcesz mi wmówić, że króliki
jedzą drewno?
- Jeśli nie będą chciały jeść, to
napalę nim w piecu…

Sekretarka mówi do szefa:
- Panie prezesie, zima przyszła!
- Jestem zajęty, powiedz jej żeby przyszła
jutro! Albo najlepiej niech wcześniej
zadzwoni, to umówisz ją na konkretną
godzinę.

w internecie wyszukała Alicja Rusek z 5b

lodówka królikpixabay pixabay
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Kulinaria
Przepis na bezy

składniki:
-4 białka
-szczypta soli
-200 g cukru

Przygotowanie:
Białka lekko ubić ,
wsypać połowę cukru .
Ubijać dalej , aż piana
stanie się lśniąca .
Wtedy dosypać resztę
cukru i ubijać dalej ,
dość długo - aż masa
zgęstnieje .Wyciskać na
blachę małe porcyjki
piany - najlepiej za
pomocą szprycki do
dekorowania ciast . Piec
( a właściwie suszyć )
około 1 godziny w
temperaturze 110 stopni,
na termoobiegu .
smacznego życzy Ania Kolberg z 5b

bezy

Porady czwórkowe
Jak odpocząć w ferie? Oto kilka
propozycji:

1. Wyłącz komputer. 
2. Nie spędzaj czasu na nauce.
3. Spędzaj dużo czasu na
powietrzu, gdy nie ma smogu.
4. Idź na basen.
5. Idź do kina, najlepiej na jakąś
komedię.
6. Spędzaj czas z rodziną.
7. Odwiedź kolegów/koleżanki w
domu. 
8. Baw się, śmiej się, bądź wesoły.
9. Ponudź się.
                                  redakcja

pixabay
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Wzmocnienie szarychkomórek
Zagadki

              1. Cegła
Cegła waży dwa kilo i pół
cegły.
Pytanie: Ile waży cegła?

2. Miarki
  Przepis wymaga trzech
miarek mąki. Masz jeden
pojemnik mieszczący
dwie miarki i drugi
mieszczący siedem
miarek. Pojemniki nie
mają skali.

Pytanie: 
Jak odmierzysz trzy miarki mąki
używając tylko tych dwóch
pojemników? 

   3. Co robi dziewczynka?
 Pewna dziewczynka uważnie
przypatrywała się pewnemu
przedmiotowi. Trwa to 12 godzin.
Początkowo prawa część
przedmiotu jej zainteresowania
jest gruba, z czasem robi się
coraz cieńsza. Odwrotnie lewa
strona - najpierw cienka, później
staje się grubsza. 
Pytanie: Co robi dziewczynka?

wyszukał w internecie Alicja Rusek z 5b

cegły pixabay
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Z ostatniej chwili

Tuż przed świętami Bożego
Narodzenia cala szkoła mogła
obejrzeć jasełka przygotowane
przez kl. 4b i 5a pod
kierownictwem p. Doroty Pachel.

Tego dnia odbyły się Wigilie
klasowe.

W styczniu, w ramach obchodów
Święta Patrona Szkoły, klasy 4-7
uczestniczyły w lekcji muzealnej
o Stanisławie Wyspiańskim,
która odbyła się w Muzeum
Narodowym w Krakowie.

Nasi uczniowie wzięli udział w
etapach rejonowych konkursów
kuratoryjnych: z j.polskiego,
matematyki i j.angielskiego.
Uczestnikom życzymy szczęścia
i awansu do etapu
wojewódzkiego.

Co przed nami?

Do ferii klasy 4-7 uczestniczą w projekcie
polonistycznym "Ojczysty - dodaj do
ulubionych". Zapraszamy do brania
udziały w  konkursach. 9 lutego, w piątek,
odbędzie się apel podsumowujący w
trakcie obchodów Międzynarodowego
Dnia Języka Ojczystego.

Ferie zimowe: 12 - 25 lutego.
Wypoczywajcie, korzystajcie z pogody. 

Klasyfikacja: 6 lutego. Jeśli uczyliście się
systematycznie, nie ma się czego
obawiać! 2 dni później wywiadówka -
niech moc będzie z wami!

                                                           redakcja

Redakcja:
Zofia Bobak
Anna Kolberg
Alicja Rusek

Rozwiązania zagadek.

1.Cegła waży 4 kg
2.Napełnij większy pojemnik mąką. Za pomocą
mniejszego pojemnika usuń z niego dwie miarki
mąki i wsyp je do torby. Ponownie usuń dwie
miarki mąki z większego pojemnika. Pozostaną w
nim 3 miarki mąki.
3.Czyta książkę...
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