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WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

.

              Kochani Nauczyciele!
Dziękujemy za pokazanie nam, 

że porażki mogą nas nauczyć czegoś
pożytecznego, 

że przeżywanie trudności 
pozwala odkryć nam swą siłę, 

że miłość i życzliwość 
często znajdujemy w najciemniejsze dni.

Redakcja

W NUMERZE:
Kalendarz roku szkolnego 2014/2015
Święto Edukacji w różnych krajach
Łamigłówki dla każdej główki
Asy ze sportowej klasy
Sprawdzian 2015 - co nowego?
Humorek
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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2014/2015

01 września 2014 – rozpoczęcie roku szkolnego
22 grudnia 2014 – 06 stycznia 2015  – zimowa
przerwa świąteczna
26 stycznia – 08 lutego 2015 – ferie zimowe
02 – 07 kwietnia 2015 – wiosenna przerwa
świąteczna
01 kwietnia 2015 – sprawdzian szóstoklasistów
26 czerwca 2015 – zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne:
10 listopada (poniedziałek)
02 stycznia (piątek)
05 stycznia (poniedziałek)
01 kwietnia (środa) – dla uczniów klas I – V
05 czerwca (piątek)

Oczywiście dniami wolnymi są też święta:
14 października - Dzień Edukacji
11 listopada - Święto Niepodległości
1 maja - Święto Pracy
3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja
04 czerwca - Boże Ciało

Nauczycielka zwraca się do ucznia, patrząc mu
wnikliwie w oczy: 
- Zawsze, gdy jest klasówka, ciebie nie ma, bo babcia
chora, tak? 
- Tak, proszę pani, my też podejrzewamy, że babcia
symuluje.
                                       :)
Podchodzi kolega do nowego ucznia i mówi: 
- Nowy? 
- Nie, wyprany w Perwoll-u.
                                       :)
W szkolnym bufecie: 
- Wywróciłeś szklankę z herbatą! 
- Skądże! Ta herbata była tak słaba, że sama się
wywróciła!
                                       :)
- Dlaczego w szkole zawsze czujemy się źle?
- Bo trzeba oszczędzać zdrowie na wakacje :)

WITAJ SZKOŁO 
NA WESOŁO :)

Nauczycielka języka polskiego pyta uczniów: 
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"? 
- Wakacje, proszę pani!
                                         :)
- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle
błędów? - mówi polonistka do ucznia.
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. - Pomagali mi
mama i tata!

:)

.

.

.
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UŚMIECHNIJ
SIĘ :)

Pani pyta Jasia:
- Jasiu, czemu spóźniłeś się do
szkoły?
- To przez ten znak.
- Jaki znak?
- Zwolnij, szkoła!

 ***
- Jak się nazywa syn mumii? 
- Muminek!

 ***
Polak pyta Chińczyka: 
- Ile zrobisz pompek w minutę? 
- Dwie do roweru i jedną do piłki.

 ***
W szkole nauczycielka zwraca się
do ucznia: 
- Kowalski! Miałeś poprawić oceny! 
- Chciałem , ale pani trzymała
dziennik! :(
                           ***
Nauczyciel pyta dzieci, czy umieją
liczyć po włosku. Do odpowiedzi
zgłasza się Jaś. 
- Jeden włosek, drugi włosek, trzeci
włosek ...
                          ***
- Co to są brwi? 
- To takie wąsy na wyższym
poziomie! :)
                          ***
- Jak według ciebie wyglądałaby
idealna szkoła? - pyta nauczyciel
ucznia. 
A on odpowiada: 
- Zamknięta, proszę pana:)
                         ***
- Proszę wskazać na mapie Morze
Czarne. 
Uczeń milczy. 
- To może Morze Czerwone. 
Uczeń na to: 
- Ależ panie profesorze - dziwi się
uczeń - na tej mapie wszystkie
morza są niebieskie.

CZY WIESZ, ŻE...?

W dniu 5 października pod
patronatem UNESCO obchodzony
jest Światowy Dzień Nauczyciela. 

W Polsce święto oświaty i
szkolnictwa obchodzone jest 14
października, w rocznicę powstania
Komisji Edukacji Narodowej, która
była pierwszym na świecie
ministerstwem oświaty. 
Jednak nie we wszystkich krajach
pracownicy oświaty świętują 14.
października.

W pierwszą niedzielę października
Dzień Nauczyciela obchodzony jest
w Azerbejdżanie, Białorusi,
Kazachstanie, Kirgistanie, Mołdawii,
na Łotwie, Ukrainie.
Argentyna obchodzi Dzień
Nauczyciela – 11 września
Albania – 7 marca
Australia – ostatni piątek
października
Rosja – 5 października
Brazylia – 15 października
Wietnam – 20 listopada
Chiny – 10 września

.

.
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ŁAMIGŁÓWKI...
DLA KAŻDEJ GŁÓWKI :)

1. Basia kupiła sweter za 170 zł i
buty za 230 zł. Ile zapłaciła za
zakupy?

2. Natalia, Zuzia i Hania poszły na
grzyby. Łącznie nazbierały ich 400
sztuk. Sprzedały 200 grzybów,10
zgubiły po drodze, zaś 55 dały
babci na sałatkę. Ile grzybów im
zostało? Ile zarobiły za pozostałe
grzyby, jeśli jeden kosztowałby 30
gr?

3.Pani Janina kupiła laptop za 2000
zł i tablet za 800 zł. Dwa dni później
ogłoszono promocję - nowa cena
laptopa to 1500 zł, a cenę  tableta
obniżono o 100 zł. Ile mogła
zaoszczędzić  pani Janina, gdyby
zrobiła zakupy dwa dni później? 

4. Dziewczynki czytały książki.
Książka Oli miała 200 stron, a Kasi
150 stron. Ola przeczytała 40 stron
swojej książki, a Marta 50 stron.
Która z dziewczynek przeczytała
większą część książki?

5. Maja w sklepie spożywczym  za
chleb i masło zapłaciła 3 zł 45 gr. Ile
otrzymała reszty, jeśli podała
kasjerce  10 zł?

6. W hurtowni „Kopciuszek” 5
swetrów kosztuje 400 zł. Tyle samo
kosztuje 3 pary spodni. Ile
zapłacimy za 15 swetrów i 6 par
spodni?

7. Jeden portfel kosztuje 57 zł, a
drugi jest o 10 zł tańszy. Ile
kosztuje drugi portfel?
8. W domu były 2 psy, z których
jeden ważył 12 kg , a drugi był 2
razy cięższy. Ile ważył drugi pies?

9. Spróbuj rozwiązać SUDOKU
zamieszczone obok.

10. Julka jest o 3 lata starsza od
swojej siostry Gabrysi, która ma 15
lat i jest 3 razy starsza od
braciszka Pawełka. Ile lat mają
łącznie wszystkie dzieci w rodzinie
Julki?

11. Chłopiec z klasy IVA kupił
firmowy plecak za 255 zł. Kilka dni
później jego koleżanka nabyła taki
sam plecak w promocji - o 70 zł
mniej. Ile teraz kosztuje plecak?

12. Podróż do Anglii to wydatek
5500 zł, a do Francji - 7750 zł. O ile
droższa jest podróż do Francji?

13. Do sklepu przyszło 50 osób. Po
pewnym czasie doszło jeszcze 20
kupujących, a sklep opuściło 13
klientów. Ile osób pozostało w
sklepie? 

.

UŚMIECHNIJ SIĘ :)
Brat prosi brata: 
- Pobaw się ze mną w szkołę! 
- Dobrze, ale ja będę na wagarach!
                        :)
Pani w szkole mówi:
- Ma być taka cisza, żeby było
słychać, jak bąk przeleci. 
Nastała oczekiwana cisza. 
Nagle Karolek pyta:
- A kiedy wreszcie ktoś puści tego
bąka?

...

.
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SZÓSTOKLASISTO!
Czy wiesz już wszystko na temat czekającego Ciebie w dniu 

1 kwietnia 2015r. sprawdzianu zewnętrznego?

To wcale nie będzie żart prima
aprilisowy. Podobnie jak w
ubiegłym roku szkolnym, tak też i w
tym, 01 kwietnia szóstoklasiści w
całej Polsce zasiądą do
sprawdzianu zewnętrznego. Ale na
tym kończą się niestety
podobieństwa.
Od 2015r. sprawdzian będzie się
składał z dwóch części. O godz.
9.00 zacznie się egzamin z języka
polskiego i matematyki, który ma
trwać 80 minut + 5 minut na
sprawdzenie poprawności
zakodowania zadań testowych.
Potem nastąpi przerwa i tego
samego dnia, o godzinie 11.45
szóstoklasiści zasiądą do testu z
języka obcego - w naszej szkole
będzie to język angielski. Ta część
potrwa 45 minut.
Nowa formuła sprawdzianu to
również nieco inne typy zadań i
odmienny sposób ich oceniania.
W zadaniach zamkniętych uczeń -
spośród kilku odpowiedzi - będzie
musiał wskazać jedną 

poprawną, np.
spośród czterech możliwych
sposobów dokończenia zdania
- wybierze jeden
spośród trzech zdań wybierze
jedno - prawdziwe albo
fałszywe
najpierw wybierze poprawną
odpowiedź, a następnie jej
uzasadnienie spośród
podanych możliwości.

Chociaż w pytaniach na dobieranie
lub zadaniach typu prawda / fałsz
szóstoklasiści udzielać będą
dwóch odpowiedzi, to za te zadania
otrzymają co najwyżej 1 pkt.
Zostanie on przyznany  tylko
wówczas, gdy obie odpowiedzi
będą poprawne. 
Jeśli w ogóle uczeń nie odpowie na
pytanie lub popełni jeden błąd -
otrzyma 0pkt.

W zadaniach otwartych piszący

będą  samodzielnie przedstawiać
rozwiązanie, np.

odpowiadać krótko na pytanie
dotyczące wiersza
pisać opowiadanie, list albo
opowiadanie z dialogiem
rozwiązywać zadanie
matematyczne z treścią,
zapisując cały tok
rozumowania.

Szóstoklasiści będą wchodzić do
sali egzaminacyjnej według listy,
ale potem będą losować numer
stolika. Na sprawdzian będą mogli
wnieść jedynie: pióro lub długopis z
czarno piszącym tuszem,
przybory do rysowania: ołówek,
gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i
kątomierz.

Podczas egzaminu nie można
korzystać z kalkulatora oraz
słowników. Nie wolno także
przynosić i używać żadnych
urządzeń telekomunikacyjnych.

Wszystkie szczegóły zostaną
omówione tuż przed 1 kwietnia, aby
podczas sprawdzianu nie było
niespodzianek.

W dniu zakończenia roku
szkolnego każdy uczeń klasy
szóstej otrzyma zaświadczenie o
szczegółowych wynikach
sprawdzianu. Na zaświadczeniu
podane będą – wyrażone w
procentach – cztery wyniki:
•   wynik z części pierwszej (wynik
ogólny oraz szczegółowe wyniki z
języka polskiego i matematyki)
•   wynik z części drugiej.

Zatem szóstoklasiści - do dzieła :)
Zacznijcie sumiennie pracować,
aby żadne zadanie egzaminacyjne
nie było dla Was zaskoczeniem :)

Tak było 1 kwietnia 2014r.
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SPRAWDŹ, CZY POTRAFISZ...

1. Nocą spotkało się ze sobą 41 kotów. Nagle
zaatakowały ich psy. Azor i Burek pobiegły razem za
pięcioma kociakami. Każdy z pozostałych psów gonił 3
koty. Ile było łącznie wszystkich zwierząt?

2. Po podwórku chodzą kury, kozy, psy i kot. Ola
doliczyła się 12 głów, 36 nóg i 4 rogów. Kur jest
oczywiście więcej niż psów. Ile zwierząt każdego
gatunku chodzi po podwórku?

3. Ile to jest: połowa połowy ćwiartki liczby 80?

4. Każdy z 7 ludzi ma 7 kotów. Każdy kot zjada 7
myszy. Każda mysz zjada 7 kłosów pszenicy, a z
każdego kłosa można otrzymać 7 dag ziarna. Ile
kilogramów ziarna otrzymalibyśmy, gdyby koty 7 osób
nie zjadły swoich porcji myszy, a myszy nie zjadły
swych porcji pszenicy?

5. Kotek wypija codziennie 60 mililitrów mleka, ale jeśli
złapie mysz, wypija o 1/3 mleka mniej. W ciągu
ostatnich 2 tygodni kot każdego dnia złapał 1 mysz. Ile
mleka wypił w czasie 2 tygodni?

6. We wtorek 45-minutowa lekcja rozpoczęła się o
godzinie 11.50. Po upływie 3/5 lekcji do sali wszedł
spóźniony Michał. O której godzinie Michał wszedł do
sali?

7. Dwaj bracia kupili truskawki w dwóch różnych
sklepach. Młodszy brat zapłacił 1,50zł za 32 dag, a
starszy 2,98zł za 65 dag. Który z braci kupił tańsze
truskawki? (Wyznacz cenę 1 kilograma owoców).

8. 5-kilogramowe opakowanie proszku do prania
kosztuje 19,90zł, a 3-kilogramowe opakowanie tego
samego proszku 12,50zł. W którym opakowaniu
proszek jest tańszy?

9. Bambus jest rośliną bardzo szybko rosnącą. W
ciągu doby potrafi wydłużyć się o metr. Ile to
centymetrów na godzinę?

10. Ile sekund jest w trzech kwadransach?

11. Trzy siostry zbierały maliny. Najstarsza uzbierała
półtora półlitrowego słoika, średnia - cztery
ćwierćlitrowe słoiki, a najmłodsza nazbierała 1,25
słoika litrowego. Która z sióstr nazbierała więcej malin?
Ile pieniędzy otrzymają ze sprzedaży tych malin, jeśli
za pół litra dostają 4 zł?

12. Na gałęzi siedziały wróble. Po chwili odleciało 50%
ptaszków, potem także 50% i został tylko 1 wróbelek.
Ile wróbli siedziało początkowo na gałęzi?

13. Papużka i 3 kanarki ważą tyle, co 5 kanarków. Ile
waży kanarek, jeśli papużka waży 13 dag?

.

.

.

.

.

.
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ASY ZE SPORTOWEJ
KLASY :)

Od tego roku szkolnego w każdej
zambrowskiej szkole podstawowej
zostały utworzone klasy sportowe -
po jednej klasie czwartej w każdej z
nich.
W naszej "Czwórce" taką klasą jest
IV A, licząca 27 uczniów.
Uczniowie ci mają bardzo 

szczelnie wypełniony tydzień. 
Jak przystało na klasę sportową,
mają aż 10 godzin wychowania
fizycznego w tygodniu (co tydzień
zajęcia basenowe). 
Pogodzenie lekcji z zajęciami
pozalekcyjnymi nie jest prostą
sprawą. Same chęci nie
wystarczają, czasem okazuje się,
że doba jest za krótka.

Z racji intensywnych zajęć
sportowych początek roku
szkolnego był dość trudny -
zakwasy, zmęczenie. Jednak
trening czyni mistrza, więc po kilku
zajęciach wszyscy przyzwyczaili
się do wysiłku i są zadowoleni.
A oto kilka ich opinii:

"Bardzo mi się podoba w
klasie sportowej. Mamy
fajnych nauczycieli. Na
lekcjach wf-u robimy ciekawe
rzeczy np. biegamy, gramy w
koszykówkę, siatkówkę,
skaczemy przez 

skakankę itp. Bardzo się cieszę że
zapisałam się do tej klasy!!!"

"Bardzo mi się podoba w
klasie sportowej. Jest
cudownie na wszystkich
zajęciach!!!"

A zatem trzymamy kciuki za ich
pierwsze sukcesy :)

.

UŚMIECHNIJ SIĘ :)
Przychodzi Jasiu do domu i mówi: 
- Mamo! Dostałem 5! 
- Gratuluję Jasiu! A z czego ta 5? 
- Z polskiego 1, z angielskiego 1, z matmy 1, z
przyrody 1, z historii 1 ... Razem 5!
                                 :)
W szkole pani pyta Kasię: 
- Kasiu, co to jest litr? 
- To samo co kilogram, tylko na mokro:)
                                 :)
Nauczycielka pyta ucznia : 
- Jak wysoka jest nasza szkoła ? 
- Metr i osiemdziesiąt pięć centymetrów... 
- Ooo! A to dlaczego ? 
- Bo mam jej powyżej uszu! 
                                 :)
Synek piłkarza wraca do domu ze świadectwem
szkolnym. 
- Tato! Dobra wiadomość! Mój kontrakt z piątą klasą
przedłużono na następny rok!

.

.
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KOLOROWANKA :)

...
...


