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Najlepsze życzenia świąteczne:
kolorowych jajeczek,

rozczochranych owieczek,
rozkicanych króliczków,
pyszności w koszyczku,

a przede wszystkim mokrego ubrania
w dniu wielkiego lania!

składa Redakcja
"Matmy do Kwadratu"

W numerze:

- O tradycjach wielkanocnych
- Kram z życzeniami

- Świąteczne słodkości
- Imieniny liczby Pi

- Szóstoklasisto! To już ostatni dzwonek
przed sprawdzianem zewnętrznym!

- Rozkosze łamania głowy :)
- Humorek z zajączkiem

O TRADYCJACH
WIELKANOCNYCH

Wielkanoc kojarzy
się wszystkim ze
święconką. Do
koszyczka
wkładamy zwykle:
- baranka - symbol
zmartwychwstałego
Chrystusa,
- jajka - symbol
rodzącego się
życia,
- chrzan - symbol
siły,
- wędlinę - symbol
płodności i
dostatku,
- ser - symbol
zdrowia dla
zwierząt
hodowlanych,
- sól - symbol
oczyszczenia
domostwa od
złego.

Do tradycyjnych
potraw
wielkanocnych
można zaliczyć:
- żurek,
- białą kiełbasę,
- ćwikłę,
- szynka wędzona,
- pieczone mięso,
- własnoręcznie
wykonane babki,
mazurki,
- pascha,
- sernik.

.
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HUMOREK Z ZAJĄCZKIEM :)
Niedźwiedź złapał zajączka. 
- Jak mnie zaraz nie wypuścisz i
nie przeprosisz, to..., to... - krzyczy
zając
- To co?!
- To... trudno!

Niedźwiedź zakazał zwierzętom
załatwiać się w lesie. Zajączek
przestrzegał tego zakazu, ale
pewnego dnia znalazł się w samym
środku lasu i nie miał wyjścia.
Złamał zakaz. W pewnym
momencie usłyszał
nadchodzącego misia i niewiele
myśląc, ukrył kupę w łapkach.
- Ej, zając, co tam trzymasz w
łapkach? Pokaż mi to szybko!
- Eeee..., motylka! - wyszeptał
przerażony zajączek otwierając
łapki - Ojej, taki mały, a taką dużą
kupę zrobił!

KRAM Z ŻYCZENIAMI WIELKANOCNYMI
Nie masz pomysłu na śmieszne życzenia świąteczne? Służymy pomocą :)

Oby zdrowie dopisało i jajeczko 
smakowało, 
by szyneczka nie tuczyła,
atmosferka była miła, 
a zajączek uśmiechnięty -
przyniósł wreszcie te prezenty!

Wczoraj kury tak gdakały, 
nasze jajka oszalały...
malowały się w paseczki, 
i w kółeczka, i wstążeczki. 
Teraz wszystkie krzyczą 
– Hurra! Hurra! Wesołego Alleluja!

Wesołego królika co po stole
bryka, 
spokoju świętego i czasu wolnego, 
życia zabawnego w jaja bogatego 
i w ogóle wszystkiego 
kurczę najlepszego!

.

...
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SZÓSTOKLASISTO!
TO JUŻ OSTATNI DZWONEK

PRZED SPRAWDZIANEM
ZEWNĘTRZNYM!

Uczniów klas szóstych czeka w
Prima Aprilis, czyli 1 kwietnia,
pierwszy egzamin - sprawdzian
zewnętrzny. Po raz pierwszy
będzie on przeprowadzany według
nowych zasad - 80 minut na
zadania z języka polskiego i
matematyki, potem krótka przerwa
i 45 minut na egzamin z języka
angielskiego. Wszystkim 6-
klasistom życzymy powodzenia. 

Przed Wami zadanka, które mogą
posłużyć za powtórzenie.

1. Rajd po Wigierskim Parku
Narodowym organizowany jest od
kilku lat. Każdy uczestnik może
wybrać jedną z tras: pieszą,
kajakową, rowerową lub konną. W
tym roku trasę pieszą wybrało 42%
uczestników, kajakową – 30%,
rowerową - 9/50 uczestników.
Pozostali pojechali konno. Wykonaj
prostokątny diagram procentowy
przedstawiający trasy wybrane
przez uczestników rajdu. 

.

2. Marek wybrał się na spływ
kajakowy Czarną Hańczą. Spływ
rozpoczął się 31 maja o godzinie
11.00, a kończył 3 czerwca o
godzinie 18.00. Które spośród
danych wyrażeń opisuje, ile godzin
łącznie trwał spływ kajakowy?
A) 2 × 24 + 13 + 18
B) 4 × 24 – 6 
C) 3 × 24 + 18 
D) 3 × 24 + 6. 

3. Na zakończenie dla uczestników
rajdu i ich gości zorganizowano
ognisko. Dla 

każdej osoby przygotowano dwie
kiełbaski. Ile kiełbasek
przygotowano łącznie, jeżeli
wszyscy uczestnicy ogniska, a
było ich mniej niż 400, siedzieli na
51 kocach, na każdym po tyle
samo, a 7/12 osób miało żółte
czapki? 

4. Do zrobienia placka pani Kasia
przygotowała 100 śliwek. Połówki
śliwek ułożyła na cieście w 9
rzędach po 16 połówek  w każdym
rzędzie. Z pozostałych śliwek
ugotowała kompot. Z ilu śliwek pani
Kasia ugotowała kompot? 

.

.

. .

. .

.

. .
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WIELKANOCNE
SŁODKOŚCI

Mazurki to ciasta typowe dla Świąt
Wielkanocnych. Przyrządzamy je z
różnych rodzajów ciast: kruchego,
biszkoptowego, marcepanowego,
drożdżowego i innych.
Wykańcza się je: lukrami, różnymi
polewami, bogato ozdabia
bakaliami, owocami
kandyzowanymi, a także
konfiturami, pralinkami czy nawet
kolorowymi słodkimi cukierkami.

A oto przepis na mazurek
Mazurek Wielkanocny 

SKŁADNIKI:
1 opakowanie cukru
waniliowego
150 ml śmietanki kremówki
3 żółtka
400 g mąki
100 g cukru pudru
250 g konfitury z różu
2 łyżki soku z cytryny
250 g masła

2 opakowania barwnika
spożywczego do polewy lukrowej

PRZYGOTOWANIE:
Zimne i twarde masło ścieramy na
tarce o grubych oczkach, dodaję
mąkę i ugniatamy kruszonkę.
Dodaję cukier puder, cukier
wanilinowy i żółtka. Zagniatamy
ciasto i formuję w kulę, owijamy w
folię i schładzamy około 1 godziny
w lodówce. Ciasto
rozwałkowujemy, podsypując
mąką, na prostokąt o grubości
około 8 mm, pieczemy w 200
stopniach na złoty kolor (ok. 20
minut). Konfiturę z róży smarujemy
na upieczony spód. 

Kolorową polewę lukrową robimy
następująco:
- Cukier puder mieszamy z
odrobiną barwnika spożywczego.
- Lukrem dokładnie smarujemy
górę mazurka i zostawiamy do
ostygnięcia.

Życzymy SMACZNEGO!

.

...

UŚMIECHNIJ SIĘ :)

Nauczyciel pyta ucznia:
- Kim chciałbyś zostać, kiedy 
dorośniesz?
- Trochę nauczycielem i trochę
murarzem…
- Dlaczego tak dziwnie wybrałeś?
- Nie dziwnie! Nauczyciel nie musi
pracować w czasie wakacji, a
murarz w zimie.

.

...
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Jednak obok liczb wymiernych w
matematyce funkcjonują również
liczby niewymierne, których
rozwinięcia dziesiętne są
nieskończone i nieokresowe. Co to
oznacza? Chodzi o to, że po
przecinku żadne cyfry tych liczb nie
powtarzają się w jakimś stałym
układzie i jest ich nieskończenie
wiele.

Przykładem liczby niewymiernej
jest właśnie bardzo ciekawa liczba
Pi, zapisywana za pomocą greckiej
litery π. Wyraża ona iloraz obwodu
dowolnego koła/okręgu do jego
średnicy. Możecie to sprawdzić
obmierzając np. płytę CD czy inny
przedmiot mający kształt koła i
wykonując odpowiednie dzielenie J

Jak powiedzieliśmy, liczba ta ma
po przecinku nieskończenie wiele
cyfr.
π=3,141592653589793238462643
38327950288419716939937510...
Zwykle podaje się jej wartość
zaokrągloną:  π»3,14 

Po raz pierwszy została ona
wyznaczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku w III
wieku p.n.e. przez znanego
starożytnego matematyka
Archimedesa. Dlatego też bywa
nazywana liczbą Archimedesa.
Jednak odkryli ją ci, którzy
wymyślili koło, czyli Sumerowie.  

Informacje o liczbie pi znajdują się
też w Piśmie Świętym, bo liczba ta
pojawia się przy okazji budowy
świątyni Salomona. Pi badali
również Egipcjanie, którzy
podawali, że jest to 16/9
podniesione do drugiej potęgi, co
było już dosyć dokładnym
przybliżeniem tej liczby.
Na początku XVII wieku niemiecki
matematyk Ludolph van Ceulen,
podał rozwinięcie dziesiętne liczby
pi z dokładnością do 35 miejsc po
przecinku. Po śmierci uczonego
liczbę pi wyryto na jego nagrobku i
właśnie od jego imienia pochodzi
inna nazwa tej liczby - ludolfina.
Pod koniec XIX wieku brytyjski
matematyk William Shanks obliczył
wartość pi z dokładnością do 707
miejsc po przecinku. Ponieważ
obliczenia prowadził

ręcznie, sposobem pisemnym,
osiągnięcie to zajęło mu aż 15 lat!
Dzięki komputerom współcześni
pasjonaci matematyki mają
ułatwione zadanie. W styczniu 2010
roku francuski informatyk Fabrice
Bellard ogłosił, że obliczył liczbę pi
do prawie 2,7 bilionów miejsc po
przecinku!!!
Symbol π został pierwszy raz
użyty w 1706 roku przez
matematyka angielskiego Wiliama
Jonesa. Powszechnie zaczęto go
używać dopiero w połowie XVIII
wieku.
Pi to jedyna liczba, która ma
swoje święto. Jest to dzień 14
marca. Po raz pierwszy Dzień
Liczby Pi obchodzono w 1988 roku
w San Francisco. Datę tę wybrano
nieprzypadkowo - w Stanach
Zjednoczonych

IMIENINY LICZBY PI

Uczniowie klas szóstych na pewno wiedzą, że każdy ułamek zwykły posiada swój odpowiednik w postaci
ułamka dziesiętnego i odwrotnie. Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych są albo skończone, albo
nieskończone okresowe, bo są to liczby wymierne.

. .
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zapisuje się ją jako 3.14 (najpierw
miesiąc, potem dzień), czyli tak jak
przybliżoną wartość ludolfiny. 
Do dziś w Stanach Zjednoczonych
Święto liczby Pi cieszy się dużą
popularnością. Z tej okazji pieczone
są tam okrągłe placki ("pie" -
wymawia się podobnie do "pi") i
dyskutuje się o dziwnych
właściwościach tej liczby.
Liczba Pi pasjonowała nie tylko
matematyków. Pisano wiersze, w
których kolejne słowa miały ilość 

CIEKAWOSTKI 
Liczba 31415926535897
93238462643383279502
8841... zestawiona z
początkowych 38 cyfr
rozwinięcia dziesiętnego
liczby Pi, jest liczbą pierwszą.
1 rok świetlny równa się w
przybliżeniu π·107·c (km),
gdzie c oznacza prędkość
światła (w kilometrach na
sekundę). Liczba sekund w
roku wynosi
365·24·60·60=31 536 000, co w
przybliżeniu wynosi π·107·c.
Uczeni szukając kontaktu z
cywilizacjami pozaziemskimi,
wysłali w kosmos drogą
radiową informację o wartości
liczby Pi. Wierzą, że
inteligentne istoty spoza Ziemi
znają tę liczbę i rozpoznają
nasz komunikat.

Jeśli chcielibyście spróbować
swoich sił w pisaniu wierszy lub
krótkich sensownych tekstów o
dowolnej tematyce, zgodnie z
opisaną obok zasadą, zapraszamy
do sali nr 20 - opublikujemy je w
kolejnym numerze.

HUMOREK z ZAJĄCZKIEM

Zajączek wchodzi do baru i pyta: 
- Kto mi pomalował rower na
zielono?!
Cisza. Wstaje niedźwiedź i mówi: 
- Ja, bo co?!
A zajączek na to:
- Chciałem się zapytać jak długo
schnie farba!

Siedzi zajączek i coś pisze.
Podchodzi wilk:
- Zajączku, co piszesz?
- Doktorat o wyższości zajączków
nad wilkami!
- Ja ci zaraz pokażę!
I za zającem w krzaki. Zakotłowało
się. Wychodzi potargany wilk, a
za nim niedźwiedź:
- Trzeba było zapytać, kto jest
promotorem!

liter zgodną z kolejnymi cyframi w
rozwinięciu liczby pi.

A oto ich przykłady:
1)  "Kto z woli i myśli zapragnie
Pi spisać cyfry, ten zdoła..."

2) "Już i Lato i Deyna
strzelili do bramki obcej
dwa karne
Lubański dostrzegł mistrza
Szarmacha
gdy on tak wypuścił cios szacha
że zdobyć musi cel gry
krzyknął Gol na Mundial Argentyna"
- wiersz ułożony podczas zmagań
sportowych na Mundialu w
Argentynie

3) "Kuć i orać w dzień zawzięcie,
bo plonów niema bez trudu..." -
autor - Kazimierz  Cwojdziński
(dawna pisownia wiersza – obecnie
„nie ma” piszemy rozłącznie)

.

Lew waży wszystkie zwierzęta.
- Słoń - 2 tony, dobrze.
- Żyrafa - 600 kilo, dobra.
- A ty zając 20 kilo, niemożliwe
- No dobra, bez jaj (wielkanocnych)
ważę 2 kilo. 

Idzie zajączek przez las i pali
papierosa.Widzi to krowa i zwraca
mu uwagę:
- Taki mały, a już pali!
Na to zajączek:
- Taka duża, a nie nosi stanika...

.
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Miś, zajączek, wilk i lis grają w karty. Lis oszukuje. Po
pewnym czasie niedźwiedź wstaje i mówi:
- Ktoś tu oszukuje! Nie będę pokazywał palcem, ale jak
strzelę w ten rudy pysk...

Misiu z zajączkiem siedzą w jednej celi. Misiu siedzi w
kącie, a zajączek cały czas biega.
- Misiu, uciekajmy stąd, oni nas zabiją!
- Zajączku usiądź sobie, jesteś ze mną, nic ci nie
zrobią.
Zajączek jednak po chwili wstaje i znów chodzi.
- Misiu, uciekajmy oni nas zabiją!
- Zajączku, uspokój się i siadaj.
Zajączek siada. Otwierają się drzwi i do celi wchodzi
wielbłąd. A zajączek:
- Misiu, uciekajmy! Zobacz, co oni zrobili z tym
koniem!

- Zajączku, dlaczego masz takie krótkie uszy?
- Bo jestem romantyczny.
- Nie rozumiem.
- Wczoraj siedziałem na łące i słuchałem śpiewu
słowika. Tak się zasłuchałem, że nie usłyszałem
kosiarki...

.

Jedzie zajączek z niedźwiedziem pociągiem na jeden
bilet. Do przedziału wchodzi konduktor. Niedźwiedź
błyskawicznie wkłada zajączka do kieszeni marynarki i
pokazuje bilet.
- A co pan trzyma w kieszeni marynarki?
Niedźwiedź uderza się mocno w pierś i wyciąga
spłaszczonego zajączka.
- To tylko zdjęcie kolegi...

UŚMIECHNIJ SIĘ :)

Przychodzi zając do jeża fryzjera i mówi:
- Poproszę na jeża.
Na to jeż odpowiada:
- No to wskakuj.

Przed sklepem w lesie stoi w kolejce mnóstwo
zwierzątek: niedźwiedzie, lisy, jeże, itp. Przez kolejkę
przepycha się zając. Rozpycha zwierzęta łokciami.
Wreszcie znalazł się na początku kolejki. W tym
momencie łapie go niedźwiedź:
- Ty, zając, gdzie się wpychasz? Na koniec kolejki! - i
rzucił biednym zajączkiem.
Zając nie odpuszcza. Znów przepycha się na początek
kolejki i ponownie niedźwiedź go wyrzuca. Sytuacja
powtarza się kilka razy. W końcu obolały zając
otrzepuje się z kurzu i mówi do siebie:
- Nie, to nie! Nie otwieram dziś sklepu! .
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ROZKOSZE ŁAMANIA
 GŁOWY

1.
Wieśniak musi przewieźć przez
rzekę wilka, kozę i kapustę. Łódka
jest jednak tak mała , że może się
w niej zmieścić tylko wieśniak i
jedno z tych trojga. Jeśli zostawi
wilka z kozą, to wilk pożre kozę;
jeśli zostawi kozę z kapustą, to
koza zje kapustę. Jak powinien
sobie poradzić?

2. W zagrodzie są króliki i kury.
Razem jest 35 głów i 94 nogi. Ile
królików, a ile kur jest w tej
zagrodzie?  

2. Pani Ania przyniosła na targ jaja.
Pierwszej kupującej sprzedała
połowę całej posiadanej ilości i
jedno jajko, drugiej - połowę reszty
i jedno jajko, trzeciej - znów
połowę pozostałych jajek i jedno
jajko. Wówczas zostało jej w
koszyku 10 jajek. Ile jajek miała
pierwotnie ? 

4. Wypisujemy w ciągu cyfry 1, 2
oraz 3 w następujący sposób: 1, 1,
2, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 1,
... itd. Jaką dwucyfrową liczbę
tworzą cyfry umieszczone na 2002
i 2003 miejscu w tym ciągu? 

5.W towarzystwie złożonym z 12
osób zrobiono składkę na rzecz
ubogich. Każdy mężczyzna dał 5
zł, a każda kobieta 2zł. Zebrano
50zł. Ilu było mężczyzn, a ile
kobiet? 

.


