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   Dzięki książkom mogę marzyć !

    Do biblioteki szkolnej dotarły już piękne, kolorowe i pachnące nowością KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ! Szkoła
Podstawowa nr 122 w Łodzi wzięła udział w rządowym programie „Książki naszych marzeń”,  ponieważ 
uczniowie uwielbiają czytać, a w naszej bibliotece często brakowało ciekawych nowych  książek, które młodzież
chciałaby czytać dla przyjemności. Za sprawą dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej księgozbiór naszej
biblioteki powiększył się o wydawnictwa wartości  2712,50 zł. Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na zakup 140
nowych książek. Program ministerstwa ma na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz
rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Dzięki pozyskanym środkom na zakup nowych egzemplarzy czytelnicy
będą mogli doświadczyć przyjemności z czytania, odkrywać w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy
o świecie, rozwijać  zdolności i zainteresowania, a także kreatywnie spędzać wolny czas.
                                                                                                                                                                           
Wszystkich uczniów, którzy z niecierpliwością czekali na książki, SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO
CZYTANIA.
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Gala XV Łódzkiego Festiwalu Bibliotek Szkolnych

                                                   ”Nagroda nagród” dla ucznia naszej szkoły ! 
Miło nam obwieścić, że Grand Prix w XV Łódzkim Festiwalu Bibliotek Szkolnych „POKOCHAJ CZYTANIE” w
kategorii klas I-III szkół podstawowych w konkursie pt. „Sam przeczytałem – najpiękniejszy dzienniczek lektur ”
otrzymał Witold Dutkowski. Lekturnik Witka, ucznia klasy IIIC, to zeszyt z pięknie zilustrowanymi ostatnio
przeczytanymi lekturami zaopatrzony tekstami pomocniczymi. 
28 kwietnia 2016 r. odbyła się w Teatrze Muzycznym gala podsumowująca Festiwal, połączona z wręczeniem
dyplomów i nagród. 
Organizatorem Festiwalu było Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
współorganizatorem nasza szkoła. Patronat nad Festiwalem objęli: Prezydent Miasta Łodzi, Wojewoda Łódzki,
Łódzki Kurator Oświaty, Uniwersytet Łódzki, Społeczna Akademia Nauk, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Ryszard Bonisławski Senator RP, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. marszałka Józefa Piłsudskiego,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, TVP3.
W ramach Festiwalu odbywały się konkursy dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Podczas Gali rolę czytania i biblioteki szkolnej, odwołując się do własnych doświadczeń,
podkreślali w swych wystąpieniach wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski oraz prof. dr hab. UŁ Mariola
Antczak.
                                                                                                                                Marta Wybrańczyk

Laureat

Lekturnik Lekturnik
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2016 ROKIEM SIENKIEWICZA OGŁASZAMY I DO
CZYTANIA ZACHĘCAMY

 Tak brzmi zwycięskie hasło w konkursie realizowanym w ramach projektu o Henryku Sienkiewiczu. Inne
wykonane przez uczniów zadania tego projektu to karykatura pisarza, mapa Afryki przedstawiająca trasę
wędrówki Stasia i Nel, wywiad, jaki mógłby zostać przeprowadzony z Henrykiem Sienkiewiczem. Odbył się też
konkurs wiedzy o życiu i twórczości pisarza. 

Karykatura KarykaturaMS MS
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KLAWE EKO ŻYCIE MAM

  Ekologiczny projekt edukacyjny realizowany w
bieżącym roku szkolnym ma na celu rozwijanie
wrażliwości na problemy środowiska, a także
szerzenie wśród uczniów wiedzy o przyrodzie, o jej
znaczeniu i pięknie. 
Uczniowie wszystkich klas wykonywali różne zadania,
między innymi plakaty na temat roślin chronionych w
naszym regionie, wraz z wychowawcami przygotowali
krótkie przedstawienia o Ziemi. Zaprojektowali
niezwykle oryginalne i pomysłowe ekologiczne torby i
kapelusze.

Kapelusze

Plakat Torby
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NASZA SZKOŁA CORAZ BARDZIEJ
NOWOCZESNA!

Nowe boisko
Wygraliśmy boisko wielofunkcyjne w ramach zadań
budżetu obywatelskiego.

Nowa pracownia przyrodnicza  W listopadzie w naszej szkole oficjalnie otwarto
pracownię ekologiczną utworzoną dzięki wsparciu
finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Szkoła
została laureatem konkursu WFOŚiGW w Łodzi pt.
"Moja wymarzona ekopracownia -„Łódką po Łodzi”.
Autorką projektu jest pani Urszula Kacprzyk -
nauczycielka przyrody w naszej szkole. 
  W wakacje przeprowadzono remont pomieszczeń,
wymianę oświetlenia, umywalek, zakupiono meble,
sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne
umożliwiające doświadczalne wyjaśnianie 
i przeżywanie zjawisk przyrodniczych. Szczególnie
ciekawym rozwiązaniem w ekopracowni jest ściana
pokryta farbą tablicowo-magnetyczną, ławki trapezowe
i wygodne siedzenia firmy „dobre krzesło”. Na uwagę
zasługuje również nowoczesny zestaw multimedialny.

Rzutniki multimedialne w każdej sali
 

    We wszystkich salach lekcyjnych znajdują się
rzutniki pozwalające korzystać z programów
komputerowych. Nauczyciele mogą w sposób ciekawy
i atrakcyjny przekazywać wiedzę uczniom.

Pracownia

Boisko Sala
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Wywiad z panią Małgorzatą Paluszkiewicz,
nauczycielką języka angielskiego

–  Dzień dobry! Nazywamy się Julia Rachowska i
Marta Szelągowska. Jesteśmy uczennicami z klasy
VI B. Chciałybyśmy przeprowadzić z Panią wywiad.
–  Bardzo mi miło.
–  Pani profesor, jest  Pani jedną z kilku
nauczycielek języka angielskiego w naszej szkole.
Proszę powiedzieć od ilu lat Pani tu uczy?
–  To już jest ponad 10 lat, kiedy tu pracuję. Dokładnie
będzie to 13 lat.
–  Czy język angielski był zawsze Pani ulubionym
przedmiotem?
–  Nie, nie zawsze. Zaczęłam się uczyć tego języka
dopiero w liceum, gdzie trafiłam na bardzo
niesympatyczną nauczycielkę, która mnie zniechęciła
do nauki. Dlatego początki były trudne.
–  Jak wspomina pani swojego pierwszego
nauczyciela tego przedmiotu, czy był bardzo
wymagający?
–  Tak jak wcześniej wspominałam, moja nauczycielka
była bardzo wymagająca, a przy tym nie lubiła mnie.

–  Co skłoniło Panią do wybrania właśnie tego zawodu?
–  Skłoniły mnie do tego moje własne zainteresowania tym językiem.
–  Wielu z nas wcielało się podczas zabawy w różne role, czy będąc dzieckiem bawiła się Pani w szkołę i
nauczyciela?
–  Bardzo często lubiłam się w to bawić, lubiłam opiekować się młodszymi dziećmi i od początku myślałam o
zawodzie nauczyciela. Chciałam nauczać młodzież i dlatego ukończyłam w tym kierunku studia- nauczanie
początkowe. Zdecydowałam się na studia lingwistyczne.
–  Często w dzieciństwie wiążemy swoje marzenia z jakimś zawodem, czy Pani obecna praca jest
spełnieniem takich marzeń?
–  Częściowo tak, bardzo lubię mieć kontakt z młodzieżą. Sprawia to satysfakcję, gdy widzę, że mogę komuś
pomóc w nauce lub rozszerzyć jego zainteresowania.
–  Co dzisiaj jest Pani największym marzeniem?
–  Chciałabym, aby moi uczniowie dostali się do wymarzonych gimnazjów i nie mieli problemów z językiem
angielskim. Jednym z moich osobistych marzeń jest zdrowa i szczęśliwa rodzina.
–  Pytanie z przymrużeniem oka. Kiedy po wielu godzinach wyczerpującej pracy pozostaje Pani sama ze
swoimi myślami, w jakim języku Pani myśli, polskim czy angielskim?
–  Oczywiście w polskim.
–  Jak wspomina pani swoją szkołę podstawową, czy jakieś przyjaźnie trwają do dziś?
–  Tak, mam przyjaźnie, które trwają do dziś, a konkretnie dwie koleżanki, z którymi nadal się spotykam, a
najbardziej wspominam powroty do domu ze szkoły. Była to nieduża odległość, a często trwało to kilka godzin.
Bardzo lubiłam się bawić z koleżankami i rozmawiać.

Pani Paluszkiewicz MS
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Nasi mali ulubieńcy
Kto to jest Tosia?

–  Czy posiada Pani zwierzęta, a może jakieś są Pani ulubionymi?
–  Posiadam psa i jest to mój ulubieniec, natomiast moja córka ma szczurka.
–  Wiemy, że jest Pani miłośniczką muzyki, czy może nam Pani zdradzić, jakiego zespołu czy wokalisty
jest Pani fanką?
–  Bardzo lubię brytyjskie zespoły: Queen, The Beatles, Oasis, a z wykonawców Robbie Williams, David Bowie,
Amy Winehouse.
–  Jeszcze jedno pytanie z przymrużeniem oka. Jaka klasa, którą Pani uczy w tej szkole, jest Pani ulubioną
i dlaczego jest nią VI B? ;)
–  Bardzo lubię VI B, jest w niej wielu wspaniałych uczniów, których znam od początku ich nauki.
–  Bardzo dziękujemy za rozmowę i udzielenie nam wywiadu. Życzymy Pani samych sukcesów i dużo
satysfakcji z pracy ze wszystkimi uczniami.
No i oczywiście spełnienia wszystkich marzeń.

Tosia to domownik, przyjaciel, zwierzę, świnka
morska.  Pięknie ubarwiona, posiada długą sierść,
białą na tułowiu, a na  główce czarną z rudym
promykiem. Może trudno w to uwierzyć, ale jest to
zwierzę bardzo zdyscyplinowane, biega po całym
domu, a swoje potrzeby fizjologiczne załatwia w klatce.
Nie niszczy i nie gryzie mebli. Jest żarłokiem,  uwielbia
ogórki, które wymusza głośnym piskiem, nie gardzi też
natką pietruszki. Śpi i odpoczywa, leżąc na swoim
kocyku przed klatką. Głaskana  i przytulana śmiesznie
mruczy. Lubi muzykę, gdy gram wyciąga do góry
głowę i w bezruchu nasłuchuje. Nie znosi brzęku
kluczy, wtedy  zgrzyta zębami.  Jest kochana. Nie
zamieniłabym jej na żadne inne zwierzę.

O swojej śwince opowiedziała Maja Budkiewicz. 
Teraz kilka ciekawostek o tych popularnych i lubianych
zwierzątkach:

nie pływają i niezbyt lubią wodę,
mogą spać z otwartymi oczami,
są najbardziej aktywne w ciągu dnia, ale lubią też
wtedy ucinać sobie krótkie drzemki,
jedzą głównie siano i zioła,
w naturze żyją w stadach złożonych z jednego
samca i do kilkunastu samic,
mają zęby, które bez przerwy rosną - ścierają je,
jedząc suchy pokarm i siano,
mają po 3 palce u przednich łapek, po 4 u tylnych.

                                                  źródło internetowe

Świnka morska

Świnki morskie
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Moja pasja, moje hobby

Moją pasją jest harcerstwo

Pasja daje radość
     Każdy z nas ma dzień wypełniony różnymi obowiązkami. Polecam, aby czas zorganizować tak, by była w
nim chwila na realizowanie pasji. Z własnego doświadczenia wiem, że warto. Mnie na przykład radość daje
rysowanie, choć mama zapisała mnie na balet, gdy miałam 5 lat. Taniec nie spodobał mi się i właśnie wtedy
odkryłam, że naprawdę lubię rysować. Wtedy czułam, że przenoszę się w inny świat.
  Gdy jestem smutna, zestresowana, biorę ołówek i szkicuję. Najbardziej lubię tworzyć postaci z wyobraźni,
książek czy filmów. To sprawia mi przyjemność i relaksuje mnie. Chociaż kiedyś nie lubiłam, aby ktoś oglądał
moje prace, teraz jest inaczej. Jeśli moje rysunki wywołają czyjś uśmiech, wtedy jestem szczęśliwa.
  Zdarzyło się, że mój obraz pt. „Kwiaty w dzbanie” ozdobił pierwszą stronę broszury domu kultury, w którym
rozwijałam swój talent. To wydarzenie sprawiło mi wielką radość i dało satysfakcję. To był mój pierwszy sukces
plastyczny.
  Każdego dnia staram się rozwijać moją pasję między obowiązkami i nauką.
  Moi rodzice również mają hobby. Mama pielęgnuje kwiaty w ogrodzie od wiosny do jesieni, a tata lubi
fotografować. Nasze pasje często łączą się w pewną całość. Piękne kwiaty mamy czasem szkicuję, a tata robi
zdjęcie. Daje nam to wiele szczęścia, a czasem dostarcza powodów do krytyki.
  Jeszcze raz chcę powiedzieć, że każdy powinien mieć hobby, czy pasję, ponieważ one urozmaicają nasze
życie.
  
                                                                                                                Kornelia Guzińska z VI D

Uczęszczam na nie już drugi rok i coraz bardziej mi
się podoba. Można nauczyć się tam samodzielności,
dyscypliny, musztry, samarytanki, terenoznawstwa,
układania i rozpalania ognisk, rozkładania namiotów i
gotowania na kuchni polowej oraz budowania mostu
linowego.
W tej chwili jestem już zastępowym "Dzików" w 58
Łódzkiej Drużynie Harcerzy "Jastrząb" imienia
Generała Brygady Wojska Polskiego Stanisława
Franciszka Sosabowskiego. 
Harcerstwo jest moim życiem, nauczyło mnie wielu
wspaniałych rzeczy i chętnie na nie uczęszczam. Nie
opuściłem jeszcze żadnej zbiórki!

                                    Wiktor Woźniak z VI D
N MS



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 15 06/2016 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Sprawki ze szkolnej ławki

  Psiaki to najlepsi przyjaciele człowieka, jednak nie wszyscy rodzice się na nie zgadzają. W tym artykule
znajdziecie kilka argumentów, które pomogą wam w przekonaniu rodziców. Do najczęstszych argumentów
rodziców przemawiających za tym, by nie brać psa należą uczulenie na sierść oraz za małe mieszkanie .
Rodzice uważają również , że nie będzie miał kto z nim wychodzić na spacer.  Takie same przeciwwskazania
występowały w mojej rodzinie. Siostra miała uczulenie na sierść, a rodzice ciągle powtarzali, że nie będziemy z
psem wychodzić. Jednak udało się i sama mam teraz pięknego goldena.
Rozwiązanie problemów:
-gdy mamy za małe mieszkanie, weźmy małego psa,
-gdy rodzeństwo lub rodzice mają uczulenie na sierść, weźmy psa, który nie uczula (Airedale terrier, Bichon frise,
Lakeland terrier).
Ale jak te argumenty przedstawić? Gdy będziemy dzień w dzień chodzili za mamą mówiąc „kup psa”, to
pogorszymy sprawę. Najlepiej jest rozpocząć ten temat oglądając jakiś film, w którym występują psy, grają w
jakąś grę rodzinnie. Chodzi o to, by zacząć ten temat, gdy wszyscy są zadowoleni i wtedy możemy spokojnie
porozmawiać. Mama znów powie za małe mieszkanie i kropka, a my wtedy odpowiemy, że przecież możemy
wziąć małego psa itd. Trzeba przekonać rodziców, że jesteśmy odpowiedzialni i że będziemy z psiakiem
wychodzić. Jednak zanim zaczniemy namawiać rodziców, trzeba samemu się zastanowić, czy my naprawdę
chcemy psa, czy nie jest to zachcianka, która się zaraz znudzi. Musimy pamiętać, że to jest żywe zwierzę, które
dużo rozumie i też ma uczucia. 

                                                                                                               Julia Boruń kl. VI B

Poradnik dla miłośników zwierząt
Jak namówić rodziców do posiadania psa? 

Pies PiesMS MS
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W porze wiosny
Brzdące w ogródku robią porządek:
przygodę trzeba zacząć od grządek,
o brzasku skopać zagon nad rzeczką,
wyrzucić korzenie nim wzejdzie słoneczko,
posiać rzodkiewkę, rzepkę i chrzan,
rząd innych warzyw to dalszy plan.
Przy dźwiękach skrzypiec
chrzęszczą tu chrząszcze, brzęczą tu trzmiele,
przyroda budzi ich rześkie brzmienie.
Brzozy, modrzewie szumią weselej,
zielone listki ma jarzębina,
orzech, porzeczka, no i brzoskwinia.
Nozdrza tu wietrzą aromat ziemi,
gałęzie tworzą teatrzyk cieni:
spod krzaka wierzby karzełek zmyka,
Na niebie jastrząb goni jerzyka …
Jakby na przekór - nagle zagrzmiało !
I w pustych brzuchach im zaburczało !
Marzenka, Grzesio oraz Krzyś
biegną do domu.
Koniec na dziś !
                 Julia Rachowska, kl. VI B

  Przysmaki rzeźnika
  Pewien rzeźnik z Rzeźniwoli
  Myślał i myślał siłą swej woli
  czy nie warto by z porzeczki
  zrobić soku ze dwie beczki 
  i sałatkę rzodkiewkową
  no i jeszcze ogórkową
  i do tego pełną wazę
  krzepkich rzepek na parze. 
  Zetrze warzywa i wyciśnie
  słoik soku, zbierze wiśnie
  a gdy to przygotuje
  to nad rzekę zawędruje
  i na polu rzepaku 
  posmakuje tych przysmaków
           Natasza Beczkowska, klasa IV C

Cud przyrody
Zachmurzyło się o brzasku,
Liście drzew unosiły się na wietrze.
Rozbrzmiał się grzmot,
Przy brzegu rzeki rozbijały się fale,
Krzywa błyskawica w oddali przecięła niebo,
Burza olbrzymia, przygnębiająca,
Niebo biło grzmotami.
Wtem - na końcówkę rzęsy
Spadła pierwsza kropla.
Rozgrzewająca, orzeźwiająca
Jakby wszystkie marzenia,
- Przedsmak przyszłości.
Na nowo roziskrzyło się niebo,
Aby za moment znowu burza uderzyła,
Wyrzucasz w górę ręce,
Wdychając to czyste, przejrzyste powietrze.
- A przyroda zawsze pisze wierszem.
Przysiądziesz pod drzewem,  Obejrzysz to cudowne,
naturalne przedstawienie,
I pomyślisz: ''Co za szczęście - bo i ja mam od tego
świata korzenie''.
                Krystyna Świątek , klasa VI B 

Wesołe miasta z ,,rz”
W Burzeninie nad brzegiem rzeczki
szły rozwrzeszczane piesze wycieczki
Natomiast w Wałbrzychu przy krzaczku
stał Grzegorz i krzyczał :,,O mój zwierzaczku"!
W Rzeszowie natomiast siedział pan Krzyś
co na grzechotce harcerzom grał dziś.
W Brzesku, Brzezinach i Krzeszowicach
jest wielka burza i grzmotobicia.
A narzeczona pana Jerzego
uczy się w Jastrzębiu języka chińskiego.
Wszystkie miasta z literką „rz”
przepięknie brzmią i rymują się. 
                    Natasza Strzelińska kl. IV c

NASZA TWÓRCZOŚĆ
Uczniowie klasy VI B i IV C wzięli udział w pozaszkolnym konkursie, w którym należało napisać wiersz z jak
największą ilością wyrazów z ,,rz".  Przedstawiamy kilka utworów.
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MIGAWKI Z WYCIECZKI

Prawie wszystkie klasy uczestniczyły w maju i czerwcu w wycieczkach krajoznawczych. Nie sposób opisać
każdą. Jedną z nich była trzydniowa wycieczka klas IV C i VI B w malownicze Pieniny.  Obfitowała w liczne
atrakcje. Zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, np. ruiny zamku w Olsztynie, Jaskinię Nietoperzową w Ojcowie,
Czerwony Klasztor założony w XIV wieku w Szczawnicy, najwyższą w Polsce zaporę w Niedzicy, Katedrę
Wawelską, Kościół Mariacki, Barbakan i Sukiennice w Krakowie. Przeszliśmy po malowniczym wąwozie 
Homole, oglądając po drodze hale i nadal użytkowane szałasy pasterskie. Nie mogło też zabraknąć  spaceru po
Krupówkach w Zakopanem.  Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji od naszego przewodnika, który
organizował nam konkursy wiedzy geograficzno – przyrodniczej. Takie lekcje w plenerze bardzo nam się
podobały.

Kraków

Niedzica Niedzica

Wąwóz Homole MS

MS MS

MS
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ROZRYWKA
  Pomyśl, zanim odpowiesz.

Kłopoty z pocztą
1a. Pan Kowalski wyjechał na urlop. Ponieważ jest człowiekiem prowadzącym ożywioną korespondencję, prosił
żonę, która pozostała w mieście, aby posyłała mu co ważniejsze listy. Po tygodniu od żony nadszedł list:
"Wszystko jest tutaj w porządku. Niestety, nie mogę ci posyłać poczty, bo zabrałeś ze sobą klucz od skrzynki
pocztowej". Pan Kowalski puknął się w czoło, zapakował szybko kluczyk od skrzynki i wysłał go w liście do
domu.
 Pytanie: Listów w dalszym ciągu jednak nie otrzymywał. Dlaczego?
    Popsuty zegarek
2a. Usiłowałem naprawić zegar. Teraz mała wskazówka działa doskonale, ale wskazówka minutowa przesuwa
się w przeciwnym kierunku, ze stałą prędkością, mijając małą wskazówkę co 80 minut.
 Pytanie: Jeśli o 6:30 mój zegar pokazuje prawidłową godzinę, to kiedy znów to zrobi?
  Popsuty komputer
3. Komputer Jacka "zgubił" polskie litery narodowe, zastępując je innymi znakami. W jednym z plików pojawiło się
takie zdanie:
?#&W M#WI&, ?E SI$ SP#@NI&E%!
Pytanie: Czy potrafisz to rozszyfrować?
Ojciec i syn
 4. Dwaj ojcowie podarowali synom pieniądze. Jeden dał swemu synowi 150 zł, drugi zaś dał swojemu - 100 zł.
Okazuje się jednak, że obaj synowie razem powiększyli swoje kapitały tylko o 150 zł.
Pytanie: Jak to wyjaśnisz?
  ZADANIA TRUDNIEJSZE
1b. Zadanie "psychotechniczne"
Zadanie poniższe powinno być rozwiązane w przeciągu 15 minut. Proponujemy przygotować papier i ołówek,
położyć zegarek na stole, uważnie przeczytać treść zadania i ... rozwikłać zagmatwany problem. A oto jego
treść:
  Obsługa samolotu pasażerskiego składa się z trzech osób: pilota, nawigatora i stewardessy. Nazwiska ich
(kolejność jak to z dalszej treści wynika jest obojętną) brzmią: Góra, Ptak i Wróbel. Ptak zarabia 2000 zł, Góra
mieszka w Warszawie, a w Aninie - pasażer o nazwisku stewardessy. Na połowie drogi między Warszawą i
Aninem mieszka stewardessa. Najbliższy sąsiad stewardessy, pasażer, zarabia prawie dwa razy tyle co
stewardessa. Wróbel przed odlotem wygrał u pilota w warcaby 30 złotych.
Pytanie: Jak nazywa się nawigator, jeżeli stewardessa zarabia 2 tysiące złotych?
  Zadanie to nie jest pozbawione sensu, jakby się to na pierwszy rzut oka wydawało. Jest ono zbudowane
najzupełniej prawidłowo z punktu widzenia logiki. Przekonacie się o tym zresztą sami po 15 minutach, a jeżeli po
upływie tego czasu nie rozwiążecie go - uznajcie się za pokonanych i zajrzyjcie do rozwiązania.
Odpowiedzi
1a.Kluczyk wysłany listem wylądował podobnie jak cała poczta w skrzynce. Żona więc nie mogła z niego
skorzystać.
2a. 7:06
3. Żółw mówił, że się spóźniłeś!
4.Byli to: syn, ojciec i dziadek. Dziadek dał ojcu 150 zł, ojciec dał synowi 100 zł.
Ojcu zostało 50 zł, a syn miał 100 zł, czyli razem 150 zł.
1b.Jeżeli Wróbel wygrał u pilota - tym samym nie może już być pilotem, jest więc nawigatorem. Wobec tego, że
Ptak zarabia 2000 złotych (tyle, ile zarabia stewardessa), więc nie może być najbliższym jego sąsiadem. Ptak
musi przeto mieszkać w Aninie. Tam zaś mieszka pasażer o nazwisku stewardessy, czyli stewardessą jest
Ptak. Stąd więc nawigatorem jest Wróbel, a pilotem Góra. Logiczne, prawda?
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