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Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki w 1957 roku. Podczas
Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że dzień 20 listopada
będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli.
Konferencja została zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 roku, zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela,
wprowadziła Dzień Nauczyciela obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji
Narodowej. W 1982 roku Kartę praw i obowiązków nauczyciela zastąpiła Karta
Nauczyciela, zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej oraz
wprowadzając przepis: Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników
oświaty.

Julia Dziewońska, Maria Bula

Pani od polskiego
wywołuje Jasia do
odpowiedzi:
- Jasiu, podaj,
proszę dwa zaimki.
- Kto? Ja?!
- Brawo Jasiu,
piątka!

Matka pyta syna:
- Co przerabialiście
dziś na chemii?
- Materiały
wybuchowe.
- Nauczycielka
zadała coś do
domu?
- Nie zdążyła...

6 października 2019 r. odbyły się w naszej szkole wybory do Rady Uczniowskiej. W
lokalu wyborczym, który znajdował się w bibliotece, wybieraliśmy nowych członków
Rady spośród kandydatów z klas VI-VIII. Po przeliczeniu głosów poznaliśmy
zwycięzców. Nowy skład Rady Uczniowskiej to: Zofia Niećko (przewodniczący),
Emilia Tużyniecka (zastępca przewodniczącego), Vladyslav Hrahzdan (skarbnik)
Natomiast Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostali: pan Krzysztof Kałucki i
pani Eliza Kamzelak.

Serdecznie gratulujemy! Redaktorzy gazetki "Matmomania".

Redakcja:
Iga Kłeczek (4a),
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Karolina
Krawieczek,
Amelia
Wiśniewska
(6a), Maja
Kłeczek, Zofia
Niećko (6c)
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Aktualności

Mistrz Tabliczki Mnożenia

4 października 2019r. przedstawiciele naszej szkoły (Krystyna
Piwowarczyk, Michał Kozłowski i Norbert Tomaszewski) wzięli udział
w zorganizowanym przez SP nr 40 w Tychach konkursie "Mistrz
Tabliczki Mnożenia".
Każdy z uczestników zmierzył się z dwudziestoma zadaniami, na
które (używając komputera), należało odpowiedzieć w jak najkrótszym
czasie. Łączny czas i liczba poprawnych odpowiedzi naszej drużyny
były najlepsze, w związku z tym możemy pochwalić się pierwszym
miejscem! Warto również podkreślić, że indywidualnie Michał
Kozłowski zdobył II, a Norbert Tomaszewski III miejsce. Do konkursu
przygotował uczniów Pan Artur Biskup.

Karolina Krawieczek, Dominka Góra

Matematycy na start

1 października najlepsi
matematycy z klas czwartych
naszej szkoły spotkali się w
finale szkolnego konkursu
matematycznego ”Matematycy
na start”.  W ciągu 45 minut
musieli rozwiązać 11 zadań,
które wymagały nie lada wiedzy
i umiejętności. 
Obok typowych zadań
matematycznych uczniowie
zmierzyli się z zagadkami
wymagającymi przede
wszystkim logicznego myślenia.
Oto jedna z nich: „Jeden ręcznik
na sznurze godzinę suszymy.
Ile czasu schnąć będą, gdy trzy
naraz powiesimy?”
Wszystkim uczestnikom, a
przede wszystkim laureatom
konkursu gratulujemy i życzymy
dalszych matematycznych
sukcesów.
I miejsce - Adam Sozański 4a
II miejsce - Wojciech
Draszanowski 4a
III miejsce - Dominik Wiśniewski
4b

Karolina Krawieczek, Dominika
Góra

Norbert Tomaszewski, Krystyna Piwowarczyk, Michał
Kozłowski
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Wywiad

Wywiad z nowo wybraną przewodniczącą Samorządu
Uczniowskiego Zofią Niećko.

Redaktorzy: Jak się czujesz po wygraniu wyborów do samorządu
uczniowskiego?
Zofia Niećko: Cieszę się z powodu zaufania takiej ilości uczniów.
R: W jaki sposób zrealizujesz swoje postulaty wyborcze m in:
dystrybutor wody, kolorowe dni szczęśliwy numerek?
Z.N.: Postaram się napisać prośbę o dofinansowanie do odpowiedniej
osoby.
R: Czy spodziewałaś się wygranej?
Z.N.: Nie
R: Jak myślisz, jak będzie się pracowało z Emilią i Vladyslavem?
Z.N.: Myślę, że dobrze.
R: Czy jesteś zadowolona z wyboru Krzysztofa Kałuckiego oraz Elizy
Kamzelak na opiekunów samorządu uczniowskiego?
Z.N.: Tak.
R: Co najpierw zamierzasz zrealizować?
Z.N.: Myślę, że na początek spróbuję zrealizować coś łatwiejszego,
żeby zdobyć zaufanie uczniów.
R: Dziękujemy za rozmowę.

Pytania zadawały Iga Kłeczek oraz Weronika Steć.

Zofia Niećko, Weronika Steć, Iga
Kłeczek
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Gra matematyczna

Sprytna główka

Dnia1 października na zajęciach
koła matematycznego "Sprytna
główka" uczniowie przygotowywali
gry planszowe doskonalące
tabliczkę mnożenia.
Zadanie to było częścią obchodów
Światowego Dnia Tabliczki
Mnożenia. Gry planszowe
przygotowali uczniowie: Nadia
Juszczak, Lena Pietrzyńska, Oliwia
Zygmunt, Maciej Kowalski i Bartosz
Krzysztoszek. Opiekunem koła jest
pani Katarzyna Rutkowska.

Obok znajduje się jedna z gier. 

Zasady gry:
1.Rozpoczyna osoba, która
wyrzuci największą liczbę oczek na
kostce do gry.
2.Na odpowiedź gracz ma 10
sekund.
3.Za poprawną odpowiedź 2 pola
do przodu. Za błędną 1 pole do
tyłu.
4.Wygrywa osoba, która pierwsza
dotrze do mety.

Kupon konkursowy (wytnij i przekaż redaktorom
Matmomanii do 31 października).

Samochód jest zaparkowany na polu 
z numerem                                              ..................

Imię, nazwisko: .........................................................

Klasa: ......................
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