
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 17
Begonii 5
43-100, Tychy

Numer 22 09/13

Witam wszystkich uczniów!
Jak tam po wakacjach? Szkoda, że już się skończyły, ale jest dobra
wiadomość: znów będą nowe numery Matmomanii! Z naszą gazetką
na pewno nie będziecie się nudzić. Mimo to możemy jeszcze trochę
powspominać te 2 miesiące wakacji...
Ja na przykład byłam na obozie harcerskim. Każdy obóz, który
organizuje drużyna Polana jest tematyczny. W tym roku zrobili obóz
superbohaterów. Przerobiliśmy wszystkich: od herosów greckich
przez Supermana i Batmana do generała Roberta Baden-Powell’a,
założyciela harcerstwa. Na ostatnim ognisku druhna komendantka
powiedziała nam, że każdy może być superbohaterem, robiąc małe
dobre uczynki. Bardzo ciekawy był ten obóz, a niektóre piosenki,
których się uczyliśmy, niosły mądre przesłania, np.:
„Zbudujmy razem lepszy świat
Pozbawmy go obecnych wad.
Zacznijmy więc od siebie, by
Spełnić to, czego chciał B-P.”
<<B-P>> to skrót od nazwiska Baden-Powella. Chciał zmienić świat,
więc założył harcerstwo, które rozprzestrzeniło się po świecie.
Trochę odbiegłam od tematu: wakacje i matematyka. Pierwsza część
tematu: nie da się opisać, jacy fajni ludzie byli na moim obozie
harcerskim. Druga część tematu: zadanie matematyczne. Na obozie
były 2 zastępy 3-osobowe i 2 zastępy 6-osobowe zuchów. Były też 2
zastępy 5-osobowe i 1 zastęp 3-osobowy harcerzy. Kogo było więcej
na obozie: harcerzy czy zuchów? O ile?
Powodzenia przy rozwiązywaniu zadań z tego numeru Matmomanii i
wielu sukcesów w nowym roku szkolnym!
Agnieszka Rabenda, klasa 6a.
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JAK MOŻNA
SPĘDZIĆ

WAKACJE Z
NAUKĄ?

Wakacje są bardzo
fajne ale z nauką
można też się
wspaniale
bawić.Jeździmy w
różne miejsca
dowiadujemy się
nowych ciekawych
informacji np. Na wsi
można się dowiedzieć
jak to kiedyś
uprawiano role.
Można tez wyjechać
na obozy językowe
albo sportowe
jeździmy tam, aby się
świetnie bawić i
nauczyć się jak
powiedzieć dzień
dobry lub dobranoc w
języku obcym.
Agnieszka Olejarz, klasa 5b

Matmomania



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 22 09/2013 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLMatmomania

Nietypowa krzyżówka!

4a

Instrukcja:

1. Rozszyfruj arabskie liczby, zamieniając je w rzymskie
cyfry: I, V, X, C, L, D, M.

2. Odczytaj poniżej co oznaczają nietypowe słowa
powstałe w krzyżówce.

3. Udanej zabawy!

A1: W starożytnej Grecji i Rzymie komiczna zabawna
scenka rodzajowa.

A2: Biblijne słowo łacińskie - skończyłem i uspokoiłem
swoje sumienie.

A3: Ono (łacina) w psychoanalizie. Zbiór nieświadomych
impulsów człowieka.

1B: Tysiąc tysięcy.

Natalia Stacha, klasa 4a

Humor
Mała dziewczynka rozmawiała z nauczycielem o
wielorybach. Nauczyciel twierdził, że jest fizyczną
niemożliwością, by wieloryb mógł połknąć człowieka.
Pomimo, że jest taki wielki, jego gardło jest zbyt wąskie.
Dziewczynka upierała się, że przecież Jonasz został
połknięty przez wieloryba. Zirytowany nauczyciel
powtórzył, że to fizycznie niemożliwe. Na to dziewczynka: -
Gdy będę w niebie zapytam o to Jonasza. - A jeśli Jonasz
poszedł do piekła? - pyta złośliwie nauczyciel. - Wtedy pan
go zapyta!

Moja siostra jest chora na ospę wietrzną - oznajmia Kazio
w szkole. - To wracaj do domu, bo zarazisz całą klasę -
poleca wychowawczyni. Po dwóch tygodniach Kazio
wraca do szkoły. - I co, siostra wyzdrowiała?- pyta
nauczycielka. - Nie wiem, bo jeszcze nie pisała... - A gdzie
ona jest? - W Danii...
Joanna Broncel, klasa 6a

.

Natalia Stacha

.
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Kącik zadań matematycznych 
dla najmłodszych.

6a

1-W Sopocie jest aleja…

2-Największe polskie miasto nad Morzem Bałtyckim.

3-Miasto nad Morzem Bałtyckim, wychodzi z połączenia
słów koło i brzeg.

4-Ochrania nas na plaży przed wiatrem.

5-Gdy wychodzimy z wody wycieramy się w…

6-Mazury to kraina…

7-Zimny słodki napój, np.: czekoladowy.

Agnieszka Rutkowska, klasa 6a.

1-Natalia ma 100zł, w sklepie kupiła bluzkę za
22zł i spodnie za 26zł. Ile pieniędzy zostało
Natalii?

2-Piotrek miał 10 paluszków. Dał Mai 8. Ile mu
zostało?

3-Na łące było 18 motyli. Doleciały 3 i odleciało 5.
Ile było motyli?

4-Marcelina odrabiała zadania 1 godzinę i 13
minut. Ile minut obrabiała zadania?

5-Mama robiła dwa ciasta w czasie 16
kwadransów. Ile to minut?

6-Oblicz sumę cyfr w następujących liczbach:
1043, 83, 1034, 19.

7-Bartek i jego rodzice pojechali na wycieczkę
rowerową. Pierwszego dnia pokonali 100km,
drugiego 80km a trzeciego 55km. Ile w sumie
pokonali kilometrów?

8-Karolina dostała 18zł a Emilka 22zł. Która
dostała więcej i o ile?

9-Ola i Julka wyjechały do babci na 2 tygodnie.
Ile to dni?

10-Martyna miała dziś 7 lekcji w szkole. Ile minut
bez przerw spędziła w szkole?

11-Piotrek i Karol weszli na jabłoń. Piotrek zerwał
8 jabłek a Karol dwa razy mniej od Piotrka. Ile
razem zerwali jabłek?

Maja Pietrzyńska, Natalia Nosek, klasa 5c.

5b

Agnieszka Rutkowska

Magdalena Lisicka
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Humor

Ankieta
5b

1-Jasiu przybiega na stację
benzynową i prosi szybko o
benzynę, a sprzedawca pyta: a
co się tak śpieszysz pali się
coś? Jasiu odpowiada: Tak
moja szkoła się pali ale tak
jakby przygasa.

2-Nauczycielka na lekcji:
Kowalski, czemu nie masz
tematu z wczorajszej lekcji?
-Bo mam nowy zeszyt.
-A gdzie stary?
-Stary w robocie.

3-Na lekcji przyrody pan pyta
uczniów: proszę wymienić pięć
drapieżników.
- Jeden lew i cztery tygrysy
proszę pana.

4-Tato mój nauczyciel
polskiego pochwalił mnie
dzisiaj.
-Naprawdę? A co powiedział?
-Powiedział, że piszę jak lekarz
z trzydziestoletnią praktyką.

5-Co to jest: zielone, owłosione
i leży na plaży?
-Agrest na wakacjach.

6-Mówi pchła do pchły: gdzie
byłaś na wakacjach?
-Na krecie.

Zuzanna Cetnar, klasa 5b.

Po wakacjach postanowiliśmy przeprowadzić ankietę w szkole na
temat wakacji. Oto wyniki:
1.Gdzie spędziłeś wakacje?
a)nad morzem 28%
b)w górach 31%
c)za granicą 15%
d)nad jeziorem 18%
e)tylko w domu 8%
2.Czy podobały Ci się twoje wakacje?
a)tak bardzo 92&
b)tak trochę 7%
c)nie 1%
3.Czy zawarłeś nowe przyjaźnie na wakacjach?
a)Tak 75%
b)nie 25%

Zespół redaktorów Matmomanii.

Wiktoria Polak
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