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PRIMA APRILIS

Jak zyskać kilka minut lekcji 1
kwietnia?
Oczywiście nie zdradzimy
sposobów, ale zapytaliśmy
naszych nauczycieli, czy mają
śmieszne wspomnienia szkolne z
tego żartobliwego dnia.

ŚMIESZNE ŁZY
Namówiliśmy klasowego geniusza i stoika, by,
ryzykując spóźnienie, kilka minut po dzwonku poszedł
do dyrektora i powiedział, że nasza pani siedzi przy
biurku i płacze, a my nie wiemy, co mamy robić.
Minęło kilka minut, gdy do klasy wszedł szybkim
krokiem dyro i nie patrząc na nas, podszedł do pani,
która na jego widok oczywiście wstała.
- Już dobrze? – spytał z troską w głosie.
- Tak – odpowiedziała powoli, artykułując każdą
głoskę.
Popatrzył głęboko w jej oczy, szukając śladu łez lub
zaczerwienionych powiek.
W tym momencie nie wytrzymaliśmy i wybuchając
śmiechem, krzyknęliśmy: Prima Aprilis! 

Nazwiska nauczycieli znane redakcji.
wspomnienia spisali:

Zuzia i Jakub

ŚMIESZNE JAJECZKA
Zaraz po 1 kwietnia były Święta Wielkanocne, więc
zakupiliśmy jajka. Każdy na jednym napisał swoje
imię. Rozłożyliśmy je na ławkach. Na biurku
położyliśmy ładną kartkę z napisem: Proszę
poczekać, aż się wyklujemy i poszliśmy na wagary do
domku letniskowego koleżanki, by go przygotować, bo
zbliżał się przecież odpowiedni czas na biesiadowanie.
Ale, byliśmy w liceum, nie podstawówce.

ŚMIESZNE PIERWSZAKI
By nie mieć sprawdzianu z matmy, poprosiliśmy panią,
która uczyła nas w młodszych klasach, by zamieniła
się z nami klasami. Tak też matematyczka zastała
pierwszaki, które nie pozwoliły jej się wyrzucić, bo
bardzo im się podobało siedzenie w wysokich ławkach.

Zuzia

DZIEŃ KŁAMSTEWEK I ŻARCIKÓW
Prima aprilis pochodzi z języka łacińskiego i po prostu znaczy: pierwszy
kwietnia. Prawdopodobnie, ale nie na pewno, wywodzi się z rzymskiego
festiwalu Hilaria oraz Święta Głupców znanego już we wczesnym
średniowieczu. Można tę genezę uznać, bo przecież w tym dniu robi się
głupie żarty. W średniowieczu, właśnie 1 kwietnia, urządzano huczne
zabawy organizowane przez kleryków i żaków. Czyli święto ma bardzo
dużo lat. 
W Polsce ten dzień uważany jest za niepoważny. Ważne, by ktoś, kogo
chcemy nabrać, uwierzył, że mówimy prawdę.

Emilka
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Tu miało być zdjęcie klauna, ale
nikt z redaktorów nie wyraził zgody
na zrobienie mu fotki. 

NIETYPOWE KWIETNIOWE ŚWIĘTA

1.  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KLAUNA
Prima aprilis to dzień, w którym każdy może zostać ofiarą dowcipu. 
A przecież klauni najlepiej znają się na żartach.
2. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI.
Święto to obchodzone jest w rocznicę urodzin słynnego baśniopisarza
Hansa Christiana Andresena
3.DZIEŃ TĘCZY
To piękne zjawisko optyczne i meteorologiczne zasługuje na własne
święto – nosi ono nazwę „Find a Rainbow”. A kiedy można zobaczyć
tęczę? Pomyślcie w tym dniu o deszczu.
4. ŚWIATOWY DZIEŃ SZCZURA
Szczury nie są zbyt lubiane. Boimy się ich, przegryzają kable, wchodzą do
łazienki. Ale są mądre i mają swoich sympatyków. 
5. DZIEŃ GRZECZNOŚCI ZA KIEROWNICĄ
Powiedzcie o tym święcie rodzicom, zanim rano wsiądą do samochodu.
Trąbienie na innych, używanie brzydkich słów w tym dniu jest zabronione.
Lepiej się uśmiechnąć i pomachać dłonią. 
6. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI NA PODUSZKI
Raczej trudno będzie namówić rodziców na tę walkę, ale warto
spróbować. Krwi nie będzie, tylko pierze. 
7. DZIEŃ BOBRÓW
W Będzinie ich nie ma, ale przydałyby się do wiosennych porządków na
działce. Nie trzeba by używać piły. 
8. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OPOZYCJI PRZECIW GM
Organizm zmodyfikowany genetycznie – sam skrót od GMO budzi
wątpliwości. 
9. ŚWIATOWY DZIEŃ GOŁĘBIA
Jest ich dużo. Czasami nas denerwują. Dajmy im spokój w dniu ich
święta. Przecież są świetnymi listonoszami. 
10. DZIEŃ RODZEŃSTWA
Po prostu bądźmy mili dla brata czy siostry. Zaskoczmy ich naszą
dobrocią. przecież tak naprawdę kochamy się bardzo. 

Emilka, Zuzia, Kuba

Nie wiem dlaczego, ale prima aprilis skojarzył mi się z nietypowymi świętami. W
kwietniu, jak w każdym miesiącu, jest ich dużo. Wybraliśmy najciekawsze, oczywiście

według nas.
W tym numerze obchodzone od 1 do 10 kwietnia.
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ŚWIĘTO MATEMATYKI
2019 ROKIEM MATEMATYKI

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w
uznaniu zasług polskich
matematyków dla światowej nauki,
upamiętniając niezwykły rozwój
matematyki polskiej oraz
podkreślając rolę tej dziedziny
nauki w rozwoju polskiego
społeczeństwa, ogłosił rok 2019
Rokiem Matematyki.

SKĄD POMYSŁ
Dzień matematyki wymyślono, aby dać uczniom
trochę odmiany w nauce tego przedmiotu. Udział w
grach i zabawach matematycznych ma na celu
pokazać inną stronę tej nauki. Matematyka może być
przyjemna i dawać radość.

KTO ZACZĄŁ
Święto zostało zapoczątkowane przez organizację
“World Education Games” w 2007 roku. Od tego czasu
było organizowane co roku w marcu. W pierwszych
obchodach tego święta wzięło udział 286 tysięcy
uczniów z 98 krajów świata.

OD KIEDY W POLSCE
W Polsce pierwsze obchody Dnia Matematyki odbyły
się 12 marca 2014 roku z inicjatywy Stowarzyszenia
Doskonalenia i Rozwoju 4improve i wzięło w nich
udział ponad 100 szkół z całej Polski. 

Zuzia

Święto Matematyki obchodziliśmy w naszej szkole 12 marca. 

MATEMATYCZNA SZTAFETA
Połączenie zabawy z nauką - to lubią chyba wszyscy, dlatego chętnie
wzięliśmy udział w sztafecie matematycznej. 
Najlepszą, z klas 4-6, została klasa 6c, a wśród starszych klas – IIIc
gimnazjum. Nic dziwnego, to przecież klasa sportowa. 
Został też podsumowany konkurs dla uczniów klas 4-6 „ Igraszki z
matematyką- reaktywacja”. Zwycięzcą konkursu został Wiktor Wyka z
klasy 4a.

Maja

MATEMATYCZNE KONKURSY
Chcąc uczcić „ Królową Nauk”, uczniowie klas 4-7 na zajęciach
plastycznych wzięli udział w konkursie „ Matematyka jest wszędzie”.
Wyróżnione prace można podziwiać w Galerii Szkolnej na przewiązce.
W środę 13 marca odbyły się konkursy „Mistrz Matematyki”- dla uczniów
klas 7-8 i III gim, oraz „Mistrz Rachunku” dla uczniów klas 4-6.
Mistrzem Matematyki został Piotr Kubicki z klasy IIIb gimnazjum, a
Mistrzem Rachunku Mateusz Jęczmyk z klasy 4f.
Gratulujemy zwycięzcom!

Wiktoria
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ŚWIĘTO MATEMATYKI
Z PODSTAWÓWKI NA UNIWEREK

Na Uniwersytecie Śląskich uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli w obchodach Święta Liczby Pi. 
Wysłuchali wykładu „Trochę o triangulacjach
wielokątów i wielościanów”. Potem wzięli udział w
pokazach matematyczno- fizyczno- chemicznych i
grach oraz quizach.

Nauczyciele mają nadzieję, że przynajmniej niektórzy
uczniowie polubili matmę.

Zuzia

 ZNANI MNIEJ ZNANI MATEMATYCY
Uczniowie wykonali też plakaty na temat znanych
matematyków. No, może trochę mniej znanych. Ich
prace zostały umieszczone na szkolnym korytarzu.
Muszę przyznać, że w czasie przerw byli tacy, którzy
czytali i rozmawiali na temat opisanych matematyków.
Fajny pomysł mieli nauczyciele organizujący Święto
Matematyki. Zawsze ktoś czegoś się dowiedział i
może zapamięta.

Kuba

21 marca odbył się w naszej szkole konkurs
matematyczny, zwany KANGUREM

Były różne grupy wiekowe. 
ŻACZEK MALUCH BENIAMIN KADET JUNIOR

STUDENT
Konkurs był dla zdolnych matematyków, dla tych,
którzy lubią wyzwania. 
"Kangur Matematyczny" jest ciekawy i zawiera dużo
fajnych zagadek. Jestem w IV klasie i mogę zdradzić
kilka. Byłem w grupie: Maluch.
1. Jaki dzień tygodnia będzie jutro, jeśli wczoraj była
niedziela?
2. Szklanka pełna wody waży 400 gramów, a pusta
100. Ile gramów waży szklanka napełniona woda do
połowy?
3. Na łące pasą się krowy, owce i gęsi, łącznie 15
zwierząt. Wiemy, że 10 z nich nie jest krowami, a 8
owcami. Ile gęsi pasie się na łące? 
Jeżeli kiedyś spotkacie się z "Kangurem
Matematycznym", to powodzenia!

Jakub

na sali trzech

Kacper i Kuba

redaktorów

redaktorzy
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POZNAJMY V B

KLASA Z POCZUCIEM HUMORU
O swojej klasie mówią: Ma świetne poczucie humoru.
Jest bardzo zabawna. Lubię moją klasę. Fajna, nigdy
się nie nudzę. Super, same pozytywne skojarzenia. Na
lekcjach jest śmiesznie. 
O czym świadczą te zdania? Że są zgraną klasą.
Wesołą, z poczucie humoru, ale... No właśnie. Na
bezludną wyspę każdy zabrałby inna koleżankę lub
kolegę. Nikt się nie powtórzył. Co innego, jeśli chodzi o
nauczyciela. Zabraliby panią uczącą geografii, bo
pomogłaby im przetrwać w ekstremalnych warunkach.
Wiedzieliby czego nie jeść, gdzie rozbić obóz, jak
rozpoznać pogodę, a może nawet gdzie są i jak wrócić
do domu. Panią od angielskiego też by zabrali, bo
dogadałaby się ze wszystkimi.

GRANIE SPRZĄTANIE I NIE TYLKO
Patrząc na nich, można by stwierdzić, że niektórzy są
dziwni. Noszą trzy rozmiaru obuwia, mają trójkolorowe
oczy, a jednej osobie zmienia się odcień gałki ocznej w
zależności od sytuacji. W domu najwięcej uczniów lubi
grać w różne gry, oczywiście na kompie lub telefonie.
Bawią się też z rodzeństwem i zwierzątkami. Drugie
miejsce zajęło spanie. Natomiast jako obowiązki
domowe ponad 50 procent podało sprzątanie. Hobby
aż sześciu osób to robienie zdjęć. Najbardziej lubią
wychowanie fizyczne, co nie jest rzadkością, ale
również angielski, biologię i plastykę. Po lekcjach
uczęszczają na bardzo rożne zajęcia. Podali ich 15,
ale pierwsze miejsce zajęła plastyka, a tuż po niej
muzyka. 

Azjatka

JADŁOSPIS
Gdyby na bezludnej wyspie mieli
robić wspólne posiłki, byłby
problem. Podali 14 ulubionych
popraw i tylko pizza powtórzyła się
sześć razy. Inni mają różne  smaki.
Po dwóch uczniów najbardziej lubi
jeść lazanie, sushi, schabowego,
barszcz czerwony i spaghetti.
Współczuć kucharzowi! Ale gdyby
podał im małże, flaki, brukselkę a
jako przyprawy cynamon i koperek,
przestaliby marudzić, bo tych
potraw najbardziej nie lubią.

Wiktoria

GRY I
FILMY
Telewizor chyba
nie przeżyłby,
gdyby mieli
wybrać
wspólnie film.
Jedynie
"Grinch" dostał
dwa głosy.
A gry? MSP,
BSP, Fornite i
koniec. One
zwyciężyły.
Więc tu by się
dogadali.

Emilka
ZGODNI W KOLORACH

Kiedyś w szkołach obowiązywały jednakowe
mundurki. W Wielkiej Brytanii tak jest do dzisiaj. Gdyby
więc wprowadzono jednakowy strój do naszej szkoły,
na pewno V b nie miałaby problemu z wyborem
koloru.Spódniczki dziewczynek i spodnie chłopców
byłyby w kolorze czarnym, koszulki w niebieskim, a
kołnierzyki białe. Te trzy kolory powtórzyły się wiele
razy. 

Zuzia  

ULUBIONY NAUCZYCIEL 
Trudno powiedzieć, czy lista jest długa. Pięcioro
nauczycieli tylko albo aż? 
Ale najbardziej lubią swoją panią, która uczy ich też
angielskiego. Co powiedzieli o pani Karolinie? 
Jest wyluzowana i ma poczucie humoru. Jest miła i
sprawiedliwa. Dobrze uczy. Jest fajna i pomocna.
To tylko niektóre wypowiedzi z jedenastu. 

Maja
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