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Mapa Europy: Polska i Ukraina

W tym roku w naszej szkole uczy się kilkoro dzieci, które
przyjechały do Polski z Ukrainy. Na pewno zastanawiacie się,
z jakich szkół do nas przyjechali i jak wyglądała nauka w ich

kraju. Viola i Kyrylo - uczniowie klasy 6a, postanowili co nieco
na ten temat dla nas napisać.

Na Ukrainie rok
szkolny
rozpoczyna się 1.
września, a kończy
25 maja. Ostatniego
dnia w szkole
uczniowie
otrzymują dużą
ilość zadania
domowego, które
wykonują
samodzielnie w
czasie wakacji. Po
powrocie, w nowym
roku szkolnym,
wykonane zadania
są sprawdzane z
nauczycielami w
czasie lekcji.

Lekcje
rozpoczynają się o
godzinie 8.00,
każdego dnia i jest
ich około sześciu.
Każdy uczeń
obowiązkowo musi
ukończyć 9 klas.
Jeśli  chce
kontynuować
naukę, może uczyć
się aż do 12. klasy
w tej samej szkole.
Później chętni
rozpoczynają
studia, trwające
pięć lat. Wszystkie
dzieci kończące 4.
klasę piszą bardzo

trudny egzamin,
który podsumowuje
czteroletnią naukę.
Najwyższa ocena
to 12, a najniższa to
1. Uczniowie,
którzy mają
wysokie wyniki w
nauce, otrzymują
dyplomy i cukierki.
Każda klasa ma
swoją własną salę,
ale lekcje odbywają
się w rożnych
klasach. Po
dzwonku można
przebywać w sali.
W szkole jest także
stołówka, w której

Redakcja tego numeru:
Maja Tetlak, Amelia Wiśniewska, Maria
Bula, Karolina Krawieczek, Amelia
Bzowska (4a) Maja Kłeczek (4c), Anna
Czarnasiak, Violetta Vaskovska, Kyrylo
Sampan, Nikola Kwiecińska, Natalia Bilko,
Oliwia Korzonek (6a), Laura Palka, Gloria
Palka, Dominik Sońta (6b), Kinga
Zaborowska (7c)

dzieci jedzą obiad
lub kupują coś do
jedzenia. Do
nauczycieli
zwracamy się po
imieniu, dodając
również przymiotnik
utworzony od
imienia ojca np.
Olga Wasiljewna
(od imienia ojca:
Wasilij). Oprócz
nauki w szkole
jeździmy na
wycieczki np. na
basen, do znanych
miast, do zoo lub za
granicę. W szkole
jest więcej dzieci w
klasie niż w Polsce,

bo około 35.
Uroczystości
odbywają się w
specjalnej sali, w
której siedzi się na
kinowych
krzesłach. Często
organizowane są
pikniki
charytatywne, a
zebrane pieniądze
przekazywane są
potrzebującym.
Starsi uczniowie
dbają o porządek na
korytarzu w czasie
przerw.
Niegrzeczna  osoba
może dostać
uwagę. 
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Konkurs mitologiczny Konkurs ekologiczny

17 maja odbył się w naszej szkole konkurs
mitologiczny, w którym brali udział uczniowie klas
piątych. Klasy rywalizowały w trzech konkurencjach:
- konkursie  wiedzowym,
- zawodach sportowych,
- konkursie na najpiękniejszą fryzurę.
Obie drużyny uzyskały taką samą liczbę punktów, co
oznacza, że obie klasy zajęły I miejsce. Czegoś
takiego jeszcze w historii naszego konkursu nie było!

Klasa 5a

Klasa 5b

25 kwietnia odbył się w naszej szkole konkurs
ekologiczny dla klas 7. Oto wyniki: 
Witold Lipski kl. 7a - I miejsce, 
Emilia Ślosarczyk kl. 7b - I miejsce, 
Paweł Duda kl. 7b - II miejsce, 
Oliwier Duka kl. 7b - II miejsce. 
Organizatorem konkursu była nauczycielka chemii -
pani Justyna Ryś. Serdecznie gratulujemy
zwycięzcom!

Ekologia - nauka o strukturze i funkcjonowaniu
przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań
pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz
wzajemnie między tymi organizmami (czyli strukturą
ekosystemów).
 
Działy ekologii:
  Autekologia
  Ekologia ewolucyjna
  Ekologia funkcjonalna
  Ekologia molekularna
  Ekologia opisowa
  Synekologia

Aktualności z klas 4-7
Maja Tetlak, Amelia Wiśniewska, Anna Czarnasiak
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Wygibajtus  umysłowy
klas pierwszych 2018

10 maja w Szkole Podstawowej nr 35 w Tychach odbył
się Międzyszkolny Konkurs „WYGIBAJTUS
UMYSŁOWY KLAS PIERWSZYCH 2018”. Wzięły w
nim udział dwie uczennice: Magdalena Kafka z klasy
1a i Alicja Tabor z klasy 1b.
Zadaniem zespołów pierwszoklasistów tyskich szkół
było rozwiązywanie różnego rodzaju zagadek,
łamigłówek, krzyżówek, zadań logicznych,
wymagających spostrzegawczości i refleksu. Po
trudnej rywalizacji reprezentantki naszej szkoly zajęły
III miejsce. W nagrodę otrzymały dyplomy i drobne
upominki. Serdecznie im gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

Laureaci konkursu

Uczennice naszej szkoły

Kot z kotem idą po pustyni. Pierwszy mówi do
drugiego:
Patrz, jaka wielka kuweta.

Agent biura podróży wynajmuje Kowalskim apartament
nad morzem.
- A czy tu często pada deszcz? - pyta Kowalski.
- Tu? Nigdy! Tylko na zewnątrz. 

Na pustyni wyczerpany turysta pyta napotkanego
Araba:
- Panie, jak dojść do Kairu?
- Cały czas prosto, a w czwartek w prawo.

Uczeń wraca z wakacji do szkoły i mówi do kolegi:
- Szkoda, ze tego nie widziałeś, jechałem na słoniu, a
obok mnie dwa lwy...
- I co dalej, i co dalej?...
- Musiałem zejść z karuzeli...

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły.
- Tato, ty to masz szczęście do pieniędzy.
- Dlaczego?
- Nie musisz kupować książek na przyszły rok -
zostaję w tej samej klasie.

Rozmawiają dwaj matematycy.
- Dasz mi swój numer telefonu?
- Pewnie. Jest bardzo łatwy. Trzecia cyfra jest
trzykrotnością pierwszej. Czwarta i szósta są takie
same. Druga jest większa o jeden od piątej. Suma
sześciu cyfr to 23, a iloczyn to 2160.
- W porządku, zapisałem. 256 343.
- Zgadza się. Nie zapomnisz?
- Skądże. To kwadrat 16 i sześcian 7.

Aktualności z klas 1-3
Maria Bula, Karolina Krawieczek, Kinga Zaborowska

Maja Kłeczek, Amelia Bzowska



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 57 05/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLMatmomania

Film "Tomb Raider"
Oliwia Korzonek

Główną bohaterkę – Larę Croft poznajemy, jako młodą dziewczynę
uprawiającą boks i dorabiającą sobie, jako kurier. Okazuje się, że ta
piękna dziewczyna, nie musiałaby pracować, gdyby podpisała spadek po
swoim ojcu. Dlaczego więc tego nie zrobi? Odpowiedź jest prosta – Lara
nie wierzy w śmierć swojego taty. Ojciec głównej bohaterki zaginął kilka lat
wcześniej, lecz dziewczyna wierzy, że nadal żyje. W końcu wpada na trop
i w towarzystwie poznanego żeglarza wyrusza na wyspę Yamatai, by go
odnaleźć. Zaraz po przybyciu zaczynają się kłopoty. Na wyspie znajdują
się niezbyt przyjaźnie nastawieni ludzie, którzy pod dowództwem
człowieka o imieniu Mathias szukają grobowca królowej Himiko. Lara
sporo o niej wie z dziennika swojego ojca. Królowa, o której mowa miała
potężne moce, panowała nad życiem i śmiercią i tą tajemnicę chce
poznać Mathias. Młoda dziewczyna nie chce do tego dopuścić. Lara na
wyspie doświadcza wielu przygód, pokonuje pułapki, rozwiązuje zagadki,
uczy się strzelać z łuku i za wszelką cenę próbuje przeżyć. Odnajduje
również ojca, który ginie, chcąc nie dopuścić do odkrycia tajemnicy
Himiko.
Moim zdaniem film warty jest obejrzenia. Jest w nim wiele zwrotów akcji,
ciekawe przygody i świetna muzyka. Poza tym fajnie ogląda się ambitną,
młodą, inteligentną dziewczynę, która dzięki swemu uporowi i
umiejętnościom potrafi pokonać wiele przeszkód, a to wszystko po to by
osiągnąć swój założony cel.

Pytania do krzyżówki:

1. Dom szlachty.
2. Jan Bytnar inaczej…
3. Narodowosocjalistyczna
Niemiecka Partia Robotników.
4. Zygmunt II… - ostatni męski
przedstawiciel dynastii Jagiellonów.
5. Kapituluje 7 września 1939 roku.
6. Dowodził w bitwie nad Bzurą …
Kutrzeba
7. 23 sierpnia 1939 pakt …-Mołotow
8. 1 sierpnia 1944 – wybuch
powstania …

Natalia Bilko, Oliwia Korzonek,
Nikola Kwiecińska

Uczeń: ....................................

Klasa: .......................

Hasło: .....................................

Kupon konkursowy
(krzyżówka)

oddać do 12 czerwca
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