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MATEMATYKA INACZEJ

LAUREACI KONKURSU
I miejsce

Zuzanna Zębala, 6b

II miejsce
Hubert Świerczek, 4a

Julia Łozińska, 6b
Jakub Brdąkała, 6c

Emilia Grabowska, 7a

III miejsce 
Olimpia Kulesza, 6d

Są
uczniowie,
którzy lubią
matmę!

Co roku w naszej szkole obchodziliśmy bardzo fajnie Dzień Matematyki. Były konkursy, gry, zabawy na sali
gimnastycznej, robiliśmy klasowe plakaty. W tym roku niestety, matematyka nie jest łatwą lekcją nauczaną
zdalnie. Ale nauczyciele, aby przypomnieć nam, że matma może być też zabawą, ogłosili konkurs:

MATEMATYKA INACZEJ
Polegał on na wykonaniu lapbooka przedstawiającego matematykę w innej formie. W moim lapbooku znalazły
się m.in. symetria w przyrodzie jak i w życiu codziennym, fraktale, Alfabet Morse’a, kwiat życia jaki i wstęgę
Mobiusa. To zadanie kosztowało mnie dużo pracy, ale było warto. 

Zuzia Zębala

Zuzia - nasza koleżanka redakcyjna zajęła I miejsce.
Gratulujemy!
Redakcja                                                                                 zdjęcie lapbooka Zuzi

W Polsce pierwsze obchody Dnia Matematyki odbyły się 12 marca 2014 roku.
DZIEŃ MATEMATYKI

12 marca
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SZCZĘŚCIE W SZKOLE

SZCZĘŚCIE
Czym jest? Emocją. Czym spowodowaną? Powodzeniem w życiu, niespodziewaną sytuacją, spełnionym
marzeniem, zdrowiem, niesamowitym widokiem, spotkaniem z kimś. Można by wymieniać i wymieniać, bo
szczęście ma bardzo dużo definicji i tak naprawdę odczuwane jest w różny sposób przez różnych ludzi.
Zapytaliśmy kilkoro nauczycieli, jak rozumieją to słowo. 

Najbardziej zaskoczyła nas pani pedagog. 
- Czym jest szczęście? Niejeden filozof, naukowiec i artysta szukał odpowiedzi na to pytanie. Nasi
uczniowie z klas I-III także się nad tym zastanawiali. I wiecie co? Dzięki nieograniczonej wyobraźni,
cudownej fantazji powstały wyjątkowe, niepowtarzalne i najpiękniejsze prace plastyczne pt. „Kraina
szczęśliwości”. Dlaczego? Bo najmłodsi uczniowie naszej szkoły obchodzili to nietypowe święto. 

Zobaczcie, jak najmłodsi uczniowie naszej szkoły pięknie narysowali szczęście.
Karolina

AFORYZMY... ZŁOTE MYŚLI
Ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile sobie pozwolą.

Abraham Lincoln
Szczęście lubi odwzajemniać uśmiech. Dlatego unikaj

ponuraków.
Lesław Nowara

To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do
szczęścia.

Paul Thiry Holbach

...NA TEMAT SZCZĘŚCIA
Zachowuj się tak, jakbyś już był szczęśliwy, a
zobaczysz, że faktycznie będziesz szczęśliwy.

Dale Carnegie
Szczęście jest motylem: próbuj je złapać, a odleci.
Usiądź w spokoju, a ono spocznie na Twoim
ramieniu”.

Anthony de Mello

20 marca 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SZCZĘŚCIA

Pierwszy raz to nietypowe święto obchodzono w 2013 roku.
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WIOSENNIE

Kwitną kwiatki i cieszą nasze oczy,
bo ziemia po zimie jest szara. Te
pierwsze to przebiśniegi. Zawilce,
które są w naszym lasku, można
zobaczyć w jesiennych liściach. W
ogródkach widać też krokusy,
fioletowe i żółte. Wiosna to
radosna pora roku.

Szymon

Wczesną wiosną przylatują do nas
żurawie oraz bociany. W mieście
trudno je zobaczyć, ale wystarczy
iść do parku, by usłyszeć kosy.
Puszczyki mają już pisklęta i uczą
je śpiewu. Inne ptaki budują
gniazda. A sroki zażywają
wiosennej kąpieli, nawet w małych
kałużach.

Martyna

Zaczynają się wiosenne porządki i
to nie tylko w domu, ale również w
ogrodzie. Roślinkom, drzewom
zdejmujemy zimowe okrycie,
wycinamy suche gałęzie, grabimy
liście, które spadły późną jesienią.
W tych pracach pomaga wiosenne
słońca, dzięki któremu mamy
więcej energii.

Klara 

Natura budzi się z zimowego
snu. Na drzewach pojawiają się
pierwsze pąki, śpiewają ptaszki.
Wiosną kolory są żywe. Wiosną
chce się żyć.

Kacper
Wiosną jest najpiękniej, bo
przyroda budzi się do życia.
Chociaż trawy niewiele, to już się
pojawia. 

Filip

Pierwszy dzień wiosny na półkuli
południowej jest jednocześnie
pierwszym dniem jesieni na
półkuli północnej. Wiosną dzieci
rosną szybciej.

Zuzia Z.

Na spotkaniu kolegium redakcyjnego, oczywiście zdalnym, tak sobie rozmawialiśmy o
wiośnie i... te nasze rozważania, przemyślenia, refleksje spisaliśmy. Nie wszyscy jeszcze
czują wiosnę, bo milczeli, ale... Czy Wy też macie takie pierwsze wiosenne skojarzenia?

WIOSNA - REFLEKSYJNIE - REDAKCYJNIE
21 marca
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 WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA

O WODZIE
Wykorzystujemy ją na co dzień, m.in. picia, mycia się czy ogrzewania
naszych mieszkań. Jest ona niezwykle ważna dla człowieka, przecież
sami składamy się z niej w co najmniej 70%.

Ziemia jest nią pokryta w około 71%. To bez wątpienia dużo, ale niestety
niecała jest zdatna do picia. Około 97% wody na świecie jest w
oceanach, czyli słona. Oznacza to, że na Ziemi jedynie 3% wody nadaje
się do picia, z czego aż 2% budują lodowce. 

Czyli, gdyby cała woda na świecie zmieściła się w 4-litrowym dzbanku,
dostępna dla nas świeża równałaby się jedynie jednej łyżce stołowej. 

Niestety, w wielu miejscach na świecie ludzie albo nie mają dostępu do
wody wcale, albo są zmuszeni pić zanieczyszczoną. 

Marek Boryń

1. Statystycznie, mieszkaniec Europy zużywa około
200 litrów wody dziennie, a mieszkaniec Ameryki
około 2 razy więcej.
2. Woda jest najlepszym rozpuszczalnikiem na
świecie. 
3. NASA odkryła, że woda występuje w postaci lodu
na Księżycu.
4. Gorąca woda zamarza szybciej niż zimna.
5. Kapanie z kranu jest w stanie zmarnować nawet
128 litrów wody dziennie.
6. W atmosferze ziemskiej znajduje się więcej wody
niż we wszystkich rzekach na świecie.
7. Człowiek bez jedzenia może przeżyć około
miesiąca, ale bez wody maksymalnie tydzień. 

Marek

Dlatego powinniśmy ją oszczędzać. I tak naprawdę
jest to proste. 
Nie musi się lać cały czas, gdy myjesz zęby.

Jedz mniej mięsa. By uzyskać kilogram wołowiny,
trzeba zużyć dziesiątki tysięcy litrów wody.

Zbieraj deszczówkę do podlewania ogrodu.

Zamiast napełniać całą wannę, weź prysznic. 

Namów rodziców do zakupu perlatora. To taka
nakładka w kształcie sitka, którą montuje się u
wyloty kranu. Małe siteczko a może sprawić, że
zużycie wody spadnie nawet o 50%.

Woda to niezwykła substancja, bez której życie na Ziemi nigdy by się nie rozwinęło. 
ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

22 marca

CIEKAWOSTKI
O WODZIE

SZANUJMY 
WODĘ
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SMACZNE KRATECZKI

Przepis na gofry:
Składniki na 10 -12 gofrów:
·  250 g mąki pszennej
·  200 ml lekko ciepłego mleka (najlepiej tłustego
3,2%)
·  180 ml wody gazowanej
·  6 g świeżych drożdży
·  2 jajka (oddzielamy żółtka od białek)
·  90 g (ok. 6 łyżek stołowych) roztopionego masła
·  1 łyżka cukru
·  szczypta soli

Przygotowanie:
1.  Drożdże rozpuścić w mleku (ciepłym, ale nie
gorącym, by ich nie sparzyć)
2.  Do wystudzonych drożdży dodać mąkę i masło.
Wymieszać, przykryć ściereczką i odstawić na 20
minut do wyrośnięcia
3.  W drugim naczyniu wymieszać wodę, żółtka,
cukier, sól
4.  Ubić białka na sztywną pianę. Gdy ciasto urośnie,
połączyć z nim białka i odstawić ponownie na 30
minut
5.  Gotowe ciasto wlewać łyżkami do gofrownicy.
 
Smacznego!

Klara Pazera

Z BELGII DO POLSKI
Podobno wafle – dziś gofry – robiono już w X wieku w Belgii. Ale oficjalnie za pierwsze zostały uznane gofry z
Liege z XVIII wieku.
Prawdziwą karierę belgijskie wafle zrobiły po brukselskim Expo, które odbyło się 1958 roku. To wtedy świat
poznał ich smak. Te brukselskie są kwadratowe, pachną karmelem, są polane czekoladą, bitą śmietaną i
oczywiście udekorowane owocami. Czyli podobnie jak nasze polskie.

Gofry przyrządza się z ciasta, które zostało wykonane z mąki, cukru, soli, masła, mleka, żółtek jajek i ubitych
białek. Smakują zarówno same jak i z różnego rodzaju dodatkami. 
W czasie zdalnego nauczania zachęcam do własnego ich wykonania w domu, dodatkowo proponuję zrobi
więcej, gdyż naprawdę są bardzo smaczne. 

Przepis na nie wymyślił szef kuchni jednego z biskupów, w Belgii. 
DZIEŃ GOFRA

25 marca
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