
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 17
Begonii 5
43-100, Tychy

Numer 23 11/13

Matmomania poleca top 10 filmów dla
młodzieży.

1. Harry Potter
2. Sala samobójców
3. Inny świat
4. Hobbit
5. Miasto cienia
6. Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej Pioruna
7. Opowieści z Narnii
8. Uczeń czarnoksiężnika
9. Kroniki Spiderwick
10. 1000 lat po Ziemi
Lista została stworzona na podstawie sondy przeprowadzonej
w ogólnopolskich szkołach.

Julia Romanowska, klasa 6a

Matmomania poleca stronę internetową www.sp17.tychy.pl/matematyka
Stronę zaprojektował nauczyciel matematyki w naszej szkole pan Artur Biskup. Na tej stronie znajdują się
zadania oraz testy z zakresy matematyki dla uczniów klas 4 i 5 szkoły podstawowej. Zadania oraz testy są
przygotowane w oparciu o materiał z podręcznika "Matematyka Wokól Nas" wydawnictwa WSiP. Na dwa
tygodnie przed sprawdzianem z danego działu jest dodawany nowy test z tego działu. Uważam, że ta strona
jest bardzo przydatna, ponieważ można sprawdzić swoje wiadomości przed każdym sprawdzianem.

Piotr Marcińczyk, klasa 5a

www.sp17.tychy.pl/matematyka
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Gwiazda miesiąca - Martina Stoessel

Urodziła się 21 mara 1997 roku. Pochodzi z Argentyny z miasta
Buenos Aires. Jest młodą dziewczyną, która ma w sobie dużo energii i
radości. Ma 165 cm wzrostu. Jej ulubionymi kolorami są zieleń i fiolet.
Jest piosenkarką, aktorką i tancerką. Mama Martiny zmarła w
tragicznym wypadku lotniczym. Po jej śmierci razem z tatą przeniosła
się do Madrytu i tam zaczęła studiować. Ma brata o imieniu Francisco.
Najlepszymi przyjaciółmi są Mechi Lambre i Facundo Gambande, grają
razem w filmie pt.: Violetta.

Kamila Mleczyńska, Aleksandra Warchał, klasa 5b.

Krzyżówka

1. W apteczce, może być elastyczny.
2. Alarmowy, np. na straż pożarną.
3. Na przykład powodzią lub zawaleniem.
4. Pierwsza ...
5. Środek powietrzny w policji lub pogotowiu.
6. Może być sprawnościowy.
7. Pudełko w którym jest bandaż, woda utleniona i
opatrunki.
8. ... bezpieczna - ułożenie rannego
9. Środek na chorobę.
10. Noga lub ręka.
11. Inaczej teren.
12. Może być nabrzeżna lub pożarna.
13. ... utleniona
14. Zalanie przez wodę jakiegoś obszaru.

Angelika Szut, klasa 5a.

Konkurs
Do wygrania film "Podróż na
tajemniczą wyspę". Wytnij kupon
i przekaż nam do 22.11.
Zadanie: W 2003 r. Jola miała 20
lat. W 2000 r. wzięła ślub. W
2013 r. Jola urodziła córkę. W
2017 r. Jola z rodziną wyjedzie
na roku do Hiszpanii. Pytania:
1. W którym roku urodziła się
Jola?
2. Ile lat miała Jola kiedy brała
ślub?
3. Ile lat będzie miała córka Joli
kiedy wyjadą do Hiszpanii?
4. Ile lat będzie miała Jola kiedy
wróci z Hiszpanii?

Kamila Mleczyńska, Paulina
Pluta, klasa 5b.

Zespół miesiąca - One Direction
Zespół składa się z pięciu chłopców: Niall Horan ur. 13 września
19993r., Zayn Malik ur. 12 stycznia 1993r., Harry Styles ur. 1 lutego
1994 r., Louis Tomlinson ur. 24 grudnia 1991 r. i Liam Payne ur 29
sierpnia 1993 r. Ich kariera zaczęła się trzy lata temu (2010 rok), gdzie
przybyli do brytyjskiego X Factor jako soliści. Nie przeszli jednak do
półfinału sami. Jeden z jurorów Simon Cowell połączył ich w zespół.
Zajęli trzecie miejsce, ale to nie popsuło ich dalszej kariery. Niedługo
później wydali swój pierwszy debiutancki singiel "What Makes You
Beautiful" a następnie swój album "Up All Night". Od grudnia 2011 roku
do stycznia 2012 roku odbyli trasę koncertową po Wielkiej Brytanii a
bilety wyprzedały się w kilka minut. W 2013 roku wydali film "This Is
Us". Lubią sobie robić żarty nawet na scenie i mają bardzo duże
poczucie humoru.

Agnieszka Rutkowska, klasa 6a.
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