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Władysława Broniewskiego
w Zambrowie
ul. M. Konopnickiej 13
18-300, Zambrów

Numer 32 09/15

                    Z okazji 
         Dnia Edukacji Narodowej
   
  w imieniu wszystkich uczniów naszej    
    szkoły składamy najserdeczniejsze  
           podziękowania i życzenia:

  marzeń, które dają się urzeczywistniać, 
      pięknych i ciekawych pomysłów, 
            które podszeptuje serce, 
  nieskończonych pokładów cierpliwości, 
        wrażliwości i wyrozumiałości 
        w codziennej pracy z nami - 
      często niepokornymi uczniami.

                                   Redakcja
                        "Matmy do Kwadratu"

Witamy Was po wakacyjnej przerwie. Jak
co roku mamy nadzieję, iż chętnie
będziecie sięgać po naszą gazetkę, a jej
lektura rozchmurzy Wasze twarze,
dostarczy ciekawostek związanych nie
tylko z matematyką, być może zainspiruje
Was do zgłębiania królowej nauk.
Jak zwykle znajdziecie w niej sporą dawkę
humoru, zadania o zróżnicowanym stopniu
trudności, łamigłówki i ciekawostki, ale też
informacje z życia szkoły.
Życzymy Wam, aby rozpoczęty rok
szkolny dostarczył mnóstwa zadowolenia,
obfitował w sukcesy, abyście w czerwcu
2016 roku mogli z czystym sumieniem
powiedzieć - jestem zadowolony z efektów
swojej pracy :)

UŚMIECHNIJ SIĘ
:)

Ojciec przegląda
dzienniczek
szkolny Jasia:
- Co to, znowu
jedynka z historii?
- Niestety, historia
lubi się powtarzać...
             :)
Katecheta na religii
pyta Jasia:
- Jasiu. Kto
zbudował arkę?
- No... eee
- Dobrze, siadaj,
piątka.
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KALENDARZ ROKU
SZKOLNEGO 2015/2016

Rozpoczęcie roku szkolnego  - 1 września 2015
Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2015
Ferie zimowe – 25 stycznia – 7 lutego 2016
Wiosenna przerwa świąteczna – 24 – 29 marca 2016
Zakończenie roku szkolnego – 24 czerwca 2016

Oprócz świąt: 14 października, 1 listopada, 11
listopada, 1 stycznia, 6 stycznia, 1 i 3 maja, 26 maja,
dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych w
naszej szkole będą: 2 listopada (Zaduszki), 
5 kwietnia (sprawdzian szóstoklasistów), 2 maja
(dzień między świętami 1 Maja i 3 Maja), 27 maja
(piątek po Bożym Ciele).

- Jasiu, czy twój ojciec nie pomaga ci już w odrabianiu
lekcji?
- Nie, ta ostatnia dwója z matematyki zupełnie go
załamała.
                                        :)
Jasio wraca ze szkoły z pokrwawionym nosem.
- Co ci się stało? - pyta mama.
- To przez tego magika z cyrku, który podczas
przedstawienia wyciągnął mi z nosa złotą monetę!
- I zostawił cię w takim stanie?
- On nie! Po przedstawieniu moi koledzy szukali
następnych monet!
                                        :)

UŚMIECHNIJ SIĘ :)
Nauczyciel na lekcji mówi do Jasia:
- Z Ciebie byłby doskonały przestępca.
- Dlaczego?! - dziwi się Jaś.
- Bo w zeszycie nie zostawiasz żadnych śladów
działalności.
                                        :)
Pani nauczycielka pyta się Jasia:
- Jasiu, jak wysoka może być szkoła?
- 1,30m - odpowiada Jasiu.
- A skąd Ci to przyszło do głowy?
- Bo jak idę do szkoły, to mam jej po dziurki w nosie.
                                        :)
Przychodzi zadowolony Jasiu do domu i chwali się: 
- Tatusiu, dzisiaj miałem kartkówkę i nie popełniłem,
ani błędu ortograficznego, ani gramatycznego...
- To bardzo ładnie, Jasiu, a jaki był temat?
- Ułamki dziesiętne - odpowiada Jasiu.
                                        :)
Jasio do ojca:
- Tato, ja już nie chcę bawić się z tobą na sankach!
- Milcz synu, ciągnij. -  odpowiedział tata.
                        



www.poranny.pl Kurier Poranny | Numer 32 10/2015 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL MATMA DO KWADRATU

WAKACYJNYCH WSPOMNIEŃ CZAR
czyli 

OBÓZ SPORTOWY W OLECKU

Najgorętsze dni tego lata: od 6 do 14 sierpnia, prawie
cała klasa sportowa VA spędziła w towarzystwie
uczniów podobnej klasy z zambrowskiej "Trójki" na
obozie sportowym w Olecku. Pieczę nad naszą
gromadką roztaczali  trenerzy - p. Iwona Wiaksa i p.
Krzysztof Kumór oraz nauczyciele z SP3.
Dla niektórych pobyt na Mazurach był pierwszym
dłuższym wyjazdem bez rodziców, a zatem
dodatkowym sprawdzianem samodzielności.
Dni były maksymalnie zagospodarowane. Nie było
czasu na nudę, dłuższy wypoczynek i opalanie się.

Codziennie "młodzi sportowcy" chodzili nad jezioro
Olecko Wielkie, gdzie odbywały się turnieje piłki
plażowej i inne zawody. Większość konkurencji
sportowych przeprowadzana była w wodzie. Świetną
zabawą okazało się pływanie kajakami.
Dwa razy dziennie odbywały się treningi koszykówki w
klimatyzowanej hali Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji LEGA w Olecku. 

Korzystano też z tamtejszego basenu i ścianki
wspinaczkowej.

W sobotę 8 sierpnia zorganizowano uczniom
wycieczkę do Suwałk. Dzieci zwiedzały Muzeum Marii
Konopnickiej, Muzeum Ziemi Suwalskiej oraz klasztor
Kamedułów. 
Ostatniego dnia "pasowano" osoby, które po raz
pierwszy były na obozie. Nie obyło się bez ogniska,
dyskoteki oraz pamiątkowych dyplomów.

Czas pobytu w Olecku na pewno na długo pozostanie
w pamięci uczestników obozu.Taka forma
wakacyjnego wypoczynku - w gronie  koleżanek i
kolegów z klasy, bardzo spodobała się piątoklasistom. 

Czy w najbliższe wakacje też gdzieś wyjadą? - czas
pokaże :)
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ZADANIOWY 
ZAWRÓT GŁOWY

1. Janek zapytał stryja: 
-   Ile lat masz stryju?
-  Dwa razy tyle, co kuzynka Ania.
-  A ile lat ma kuzynka Ania?
-  Trzy razy mniej od cioci Wandy.
-  Ile lat ma ciocia Wanda?
-  Ciocia Wanda ma o 20 lat więcej
od Uli.
-  W jakim wieku jest Ula?
-  Ula ma 5 razy tyle lat co Kuba.
-  A ile lat ma Kuba?
-  Wystarczy tej zabawy  –
powiedział stryj – Kuba za rok
będzie miał 6 lat.
-  Stryju, zaraz Ci powiem, ile
masz lat.
Ile lat miał stryj? 

2. Kuba otrzymywał 10 zł
kieszonkowego tygodniowo.
Postanowił jednak zaproponować
rodzicom inny sposób wypłacania
pieniędzy. W poniedziałek – 20
groszy, we wtorek – dwa razy
więcej, w środę – dwa razy więcej
niż we wtorek, i tak aż do niedzieli.
Ile pieniędzy otrzyma Kuba
tygodniowo, jeżeli rodzice
zaakceptują ten sposób?

3. Masz dwa dzbanki: trzylitrowy i
pięciolitrowy. Jak możesz przy ich
pomocy odmierzyć 4 litry?

4. W skład zespołu muzycznego
wchodzi czterech chłopców: Krzyś,
Bolek, Grześ i Piotr. Grają oni na:
kontrabasie, bębnach, gitarze i
pianinie. Nikt nie gra na
instrumencie, który zaczyna się na
pierwsza literę jego imienia. Krzyś
mieszka razem z pianistą, Piotr i
grający na bębnach są najlepszymi
przyjaciółmi, Grześ gra na
kontrabasie pożyczonym od
Krzysia. Na jakim instrumencie gra
każdy z chłopców?

5. Na rynku miasta założono park i
ogrodzono go ze wszystkich stron
parkanem. Park miał kształt
kwadratu. Jaka jest powierzchnia
parku, jeśli cieślom wykonującym
parkan zapłacono 1600 zł, a za
metr bieżący parkanu płacono 
2 zł?

6.Numerując strony swego zeszytu
Ala napisała ogółem 119 cyfr. Ile
stron ma jej zeszyt? Ile razy 
napisała cyfrę 1? 
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Top School of the Decade in Poland

Taki tytuł otrzymała nasza szkoła podczas gali 10-lecia programu
eTwinning, która odbyła się 11 września br. w Warszawie, w sali
Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Znaleźliśmy się w gronie 10
polskich szkół (4 przedszkoli, 4 szkół podstawowych, 2 gimnazjów i 2
szkół licealnych). 
W uroczystości wzięli udział eTwinnerzy z całej Polski najbardziej
zasłużeni w realizacji projektów międzynarodowych. Naszą "Czwórkę"
reprezentował zespół w składzie: dyrektor Ryszard Świderski oraz
realizatorki i autorki wielu nagradzanych projektów eTwinning - panie:
Barbara Głuszcz, Dorota Zimacka i Agata Czarniakowska.
Wyróżnienie i tytuł  Top School of the Decade in Poland  z rąk minister
p. Ewy Dudek i dyrektora FRSE p. Mirosława Marczewskiego odebrał pan
dyrektor Ryszard Świderski.

projektowych przewidzianych jest
dla wszystkich chętnych uczniów,
część zadań będą realizować tylko
członkowie „Europejskiego Kręgu”.
Zapowiada się bardzo ciekawie.
Sam tytuł, a właściwie jego skrót,
wprowadza nieco magii. Elfy
kojarzą się nam z bajkami i
pomocnikami Św. Mikołaja. Jakie
"cuda" powstaną w trakcie realizacji
projektu, czas pokaże.

Drugi projekt eTwinning to „Green
Missions”, realizowany przez
ochotników z klas: VA, VD i VIB.

Jego motywem przewodnim  jest
ekologia i wszystko, co z nią
związane. Nie będą to jednak
suche wiadomości, a porywające
zadania wymagające stosowania
najnowszych, nie zawsze znanych
w Polsce, technologii i serwisów
internetowych. Uczestnicy projektu
będą pracować w zespołach
międzynarodowych, doskonaląc
umiejętności językowe, pod okiem
nauczycieli - mentorów z krajów
partnerskich.
O postępach w realizacji obu
projektów będziemy na bieżąco
informować.

      NOWY ROK SZKOLNY 
                        i 
         NOWE PROJEKTY  
       MIĘDZYNARODOWE

Od początku września nasza
szkoła realizuje dwa projekty
międzynarodowe.
Pierwszy z nich "ELF - English
Learning Friends" to dwuletni
projekt Erasmus+, zarejestrowany
również jako projekt eTwinning.
Jego uczestnikami są, oprócz
naszej, szkoły z: Grecji, Chorwacji,
Włoch, Finlandii, Czech i
Turcji. Wiele działań 

UŚMIECHNIJ SIĘ :)

Jasiu poszedł do sklepu po klej.
- Owszem - mówi sprzedawca.
Mamy klej, nawet bardzo dobry,
tylko nie możemy go odlepić od
regału.
                      :)
Pani pyta Jasia w szkole:
- Kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To dlaczego dziś masz
nieodrobione?
- Bo jestem na diecie
                     :)
Na lekcji matematyki nauczyciel
pyta dzieci:
- Nad rzekę poszło piętnastu
chłopców. Pięciu z nich rodzice nie
pozwolili wchodzić do wody. Ilu się
kąpało?
- Piętnastu, panie psorze! - wyrywa
się Jaś.
                      :)
Jasiu chwali się koledze:
- Wiesz, na urodziny dostałem od
rodziców rowerek i trąbkę.
- A z czego cieszysz się bardziej?
- Yyy... Chyba z trąbki.
- A dlaczego?
- Bo tata daje mi codziennie 50 zł,
żebym przestał grać.
                      :)
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UŚMIECHNIJ SIĘ :)

Mama pyta Jasia:
- No i co tam było dzisiaj w szkole?
- Normalnie - odpowiada Jaś.
- A na religii?
- Pani opowiadała jak Mojżesz wyprowadził lud
wybrany z Egiptu.
- To powiedz mi jak to było.
- Doszli nad Morze Czerwone, Mojżesz wyjął telefon
komórkowy, wezwał ekipę budowlaną. Ekipa
zbudowała most, lud wybrany przeszedł na drugą
stronę i poszedł dalej.
Mama woła zdziwiona:
- Jasiu, pani wam to powiedziała?
- Mamo, jak ja powtórzyłbym Ci co mówiła pani, nigdy
byś nie uwierzyła.
                                         :)
Nauczycielka na lekcji:
- Jasiu czemu nie masz tematu z wczorajszej lekcji?
- Bo mam nowy zeszyt.
- A gdzie stary?
- Stary w robocie.
                                        :)
- Jasiu, kogo częściej słuchasz, mamy czy taty? - pyta
nauczycielka w szkole. 
- Mamy.
- A dlaczego? 
- Bo mama więcej mówi!

Jasiu wraca do domu z przedszkola cały podrapany na
twarzy. Mama wystraszona pyta go:
- Jasiu! Co się stało?
- Dzisiaj było mało dzieci w przedszkolu.
- Dobrze, ale co to ma wspólnego z tym co ci się
stało?
- Pani kazała nam ustawić się w kółko, złapać za
rączki i tańczyć dookoła choinki.
                                        :)
Jasiu rozmawia z ojcem:
- Tatusiu, chyba muszę iść do okulisty!
- Dlaczego?
- Bo od dawna nie widzę kieszonkowego, które miałeś
mi dawać!
                                        :)
Pani pyta Jasia:
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi?
- Missisipi.
- Dobrze, Jasiu. A o ile jest dłuższa?
- O sześć liter.
                                        :)
- Jasiu - pyta Pani - Biorąc pod uwagę twoje lenistwo,
jakim zwierzęciem chciałbyś być?
- Wężem.
- A dlaczego?
- Bo leżę i idę...
                                        :)
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