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Natomiast w
klasyfikacji klas 
1 – 4: drugie
miejsce zajął 
Tytus Jerszyński z
klasy 1e, 
a trzecie Jeremi
Sienkiewicz 
z klasy 4f.

Serdecznie
gratulujemy 
i życzymy 
dalszych sukcesów.

Opiekun konkursu -
Magda Riske

.

JUBILEUSZOWE
ROZGRYWKI SZACHOWE

Szachy to gra
niezwykle
wartościowa,
ponieważ stanowi
specyficzną
kombinację sportu,
naukowego
myślenia i
elementów sztuki.

23 maja 2019 roku
w Szkole
Podstawowej nr 11
w Pile odbył się,
zorganizowany pod
patronatem
Dyrektora Szkoły,
VI TURNIEJ
SZACHOWY O
LAUR
KRÓLOWEJ
JADWIGI. 

W zawodach wzięło
udział 48
zawodników –
uczniów z klas od 1
do 8.
Po zaciętej i
emocjonującej
walce MISTRZEM
SZACHOWYM
2019 został 
IGOR FATYGA z
klasy 6a, który jako
jedyny zdobył
maksymalną liczbę
punktów. 
Natomiast tytuł
MAŁEGO
MISTRZA
SZACHOWEGO
wywalczył
MIKOŁAJ DUDEK
z klasy 4f.

W klasyfikacji klas
5 – 8: 
drugie miejsce zajął
Jakub Jasiński z
klasy 7a, a trzecie
Szymon Borkowski 
z klasy 8e. 

.

.

.



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 45 05/2019 | Strona 2  

WWW.JUNIORMEDIA.PLNiecodziennik Szkolny 2018-2019

Oda do matematyki
Matematyka, matematyka „wchodzi” nam go głowy , kiedy zegar w takt „tyka”.
Tyk- tyk,  tyk-tyk – mnożenie umiem w mig.Liczby, cyfry i procenty – uczeń od rana uśmiechnięty.
Z pierwiastkami prosta sprawa, bo to odwrotność potęgowania!
Pitagoras wieki temu już wymyślił – kwadrat sum mu się przyśnił.
Koła, boki, prostokąty – geometria dzieli świat na kąty.
Dwa minusy dają plus, szkoda, że z debetem nie jest taki blues.
Mnożyć, dzielić, potęgować – prosta sprawa jest rachować.
Ja rachunki w głowie swej dodaję i w wakacje jadę na Hawaje.
Każdy uczeń doskonale wie, że dobrze, kiedy matematykę umie się!

Laureatka II  miejsca, Nadia Zbroniec

Matematyka fajna sprawa,
świetna przy niej jest zabawa.
Liczę i rachuję,
dobrze się z tym czuję.
W życiu wiele łatwiej masz,
gdy matematykę  znasz!

Laureatka V miejsca, Agata Krauz

Lubię matematykę
Matematyka to taka nauka,
co przegoni z kanapy każdego nieuka.
Ułamki, procenty i wszystkie dziesiątki,
to nie są wcale życiowe wyjątki.
Matma siedzi na tronie,
w swej złotej koronie.
Gdy poznasz jej tajniki,
to będziesz miał zawsze dobre wyniki.
Ta nauka da się lubić
i należy się nią chlubić.
Bruno Kochański 

Kartkówka
Dziś kartkówkę z matmy mamy,

no i wszyscy zakuwamy.
Będą ułamki i potęgowanie,

mnożenie, dzielenie i dodawanie.
W dzieleniu, mnożeniu znam niezłe triki

przez co osiągam świetne wyniki.
Jestem na tyle przygotowany,

by nie korzystać ze ściąg, jakie mamy.

Gabriel Wiśniowski

1,2,3,...
Nasza Pani matematyczka
to wspaniała geometryczka.
Sześciany, prostokąty
zawsze mają proste kąty.
Przekątne przecinają się w środeczku
od kąteczku do kąteczku.
Choć matematykę dobrze znasz
to jej w ogóle nie doceniasz.
 Krzysztof Miler

Matematyczna skuteczność
Nie zapomnij nigdy więcej,

że matematyki w życiu jest najwięcej!
Trzeba dobrze obliczać kwoty,
by nie zabrali ci dwóch złotych.
Kąty w życiu mniej przydatne,
lecz są całkiem nieźle zdatne.

Ułamki częściej są już znaczne,
by podzielić jedzenie smaczne.
Więc matematyki nie lekceważ,

bo jej skuteczności się nie spodziewasz.
Igor Fatyga

Supermatma
Matma, matma super rzecz,
lecz nie każdy o tym wie.
Czasem trudno trochę jest,
ale łatwo czasem też.
Większość dzieci mówi: Nie!
Tego nie chcę uczyć się.
Matma, matma spoko rzecz,
Powiedz, że popierasz mnie.     Julka Radomska

RYMOWANKI O MATEMATYCE
W kwietniu na platformie edukacyjnej Junior Media ogłoszono konkurs na krótki wierszyk o matematyce. Miło
nam poinformować, że dwie redaktorki zostały jego laureatkami.
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Warto przeczytać...
"Charlie i fabryka czekolady" 

Składniki matematyki
W dodawaniu mam składniki,
A w mnożeniu są czynniki.
Sumę mamy ze składników,
Zaś iloczyn jest
z czynników.
Od odjemnej odjemnik odejmuję
i różnicę otrzymuję.
Gdy dzielną przez dzielnik podzielę,
mam iloraz w niedzielę.

Michał Danielewicz

Magiczne życie
Matematyka nigdy się nie kłania,
bo jest królową główkowania.
Jej zagadki są często trudne,
no i przy tym mało nudne.
Twoje życie będzie magiczne,
a to dlatego, że matematyczne.
Jeśli poznasz jej zaklęcie,
Będziesz główkowania księciem.
Kiedy mc2 znasz,
Wtedy sobie radę dasz.

Wojciech Breitenbach

„Charlie i
fabryka
czekolady” to
szkolna lektura,
autorstwa
Roalda Dahla.
Jej bohaterem
jest chłopiec –
Charlie Bucket,
pochodzący z
biednej rodziny.
Mieszka on
wraz ze swoimi
rodzicami i
dziadkami w
małym i starym
domku, na
obrzeżach
miasta,
niedaleko
fabryki
czekolady.
Autor książki
opisuje
codzienny trud
rodziny
Bucketów
związany z
życiem z
jednej, niskiej
pensji pana

Bucketa, który
pracował w
fabryce pasty
do zębów.
Mimo
ciężkiego,
codziennego
życia
marzeniem
Charliego jest
zdobycie
złotego kuponu
Williego Wonki,
umożliwiającego
wejście do
fabryki
czekolady.
Gdy okazuje
się, że stał się
posiadaczem
ostatniego
kuponu,
postanawia
zwiedzić fabrykę
z dziadkiem
Joe. 
Poza Charliem
kupony znaleźli
również
Augustus
Gloop, 

Veruca Salt,
Violet
Beauregarde i
Mike Teavee.
Każde z tych
dzieci,
posiadało złą
cechę
charakteru jak
np. łakomstwo,
egoizm, ciągłe
oglądanie
telewizji, czy
nieustanne
żucie gumy.
Dziwaczny
właściciel
fabryki – Willy
Wonka,
podczas
oprowadzania
dzieci po
fabryce,
pokazał im
niesamowite
metody
produkcji
czekolady i
innych
niespotykanych
słodyczy. 

Okazało się
nawet, że
pracują tam
małe ludziki
zwane
Umpalumpa-
sami.
Złe cechy
zwiedzających
spowodowały,
że każdy za
wyjątkiem
Charliego
wcześniej
zakończył
zwiedzanie.
Nagrodą za
dotrwanie do
końca  była
możliwość 
dostania 
w spadku 
całej fabryki,

którą to
otrzymał
właśnie Charlie.
Dzieło to
napisane jest
prostym i
zrozumiałym
językiem,
zawiera
obrazki, 
a opisy
słodyczy z
czekolady
sprawiają, 
że czuje się
głód.
Uważam, że
jest to bardzo
ciekawa i
zaskakująca
książka, w
której dobro 
jest
nagradzane.

Główny
bohater,
pomimo 
biedy i trudnego
życia,
 wygrał
najwyższą
nagrodę dzięki
temu, że był
grzeczny 
i miły dla
innych. 
Książa ta uczy,
że skromność,
posłuszeństwo i
rodzinna
miłość, a nie
pieniądze,
sława i kariera
są w życiu
najważniejsze.
 

Bruno

. .
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Dawno, dawno
temu za
tysiącami
szachownic żył
sobie król, który
posiadał wielu
poddanych,
wielką armię i
całą masę
złota.

Jakimś cudem
zebrał 
kolejną,
większą oraz
jeszcze
silniejszą armię.
 -O nie! 
Toż to Czarny
Król! 
Muszę szybko
ostrzec 
mojego pana
zanim 

Szachy to
niezwykła gra,
która w różnych
formach
towarzyszy nam
już od czasów
starożytnych. 

 REDAKCJA WYDANIA:Agata, Nadia, Bruno, Jeremi, Mikołaj
OPIEKUN: Karolina Strógarek

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com
niecodziennikszkolny.wordpress.com

Po kolejnej
dość
niespodziewanej
bitwie zebrał
swoich
poddanych, 
aby mogli
cieszyć się
wolnością i
wygraną 

z Czarnym
Królem. 
Jednak  wróg
również nie
próżnował,
szybko zaczął
planować
odwet.

BAJKA SZACHOWA

Szachy należy
traktować jako
grę, dzięki
której można
opanować
sztukę
planowania i
logicznego
myślenia, 

a poza tym
wyćwiczyć
pamięć i
wyobraźnię.
Nieodłącznym
elementami są
także właściwe
postawy i
zachowania
zawodników. 

będzie za
późno... -
wykrzyczał
rycerz 
Białego 
Władcy.
Najemnik 
biegł i biegł, 
co sił w nogach 
po planszowym
świecie.

Bez przerwy
tylko biegł i
biegł, i biegł... w
końcu jednak
dotarł do
zamku, po kilku
tygodniach
bezustannego
biegu.
Nareszcie mógł
odsapnąć… 
Jeremi i Mikołaj
z klasy 4f
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