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W dniu świętego
Walentego

nic nie może dziać się
złego. 

Nikt nie może się dziś
złościć, 

bo to nadszedł dzień
miłości.

W NUMERZE:
Walentynkowe niespodzianki przygotowane własnoręcznie
Zadanka matematyczne
Mnożenie po japońsku?
Humorek walentynkowy i nie tylko
Walentynkowe rymowanki
Czy jesteś bystrzakiem?
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WALENTYNKOWE UPOMINKI 
wykonane własnoręcznie

Czekoladowe muffinki dla zakochanych 
Składniki:

1 ¾ szklanki mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia
½ łyżeczki sody
2 łyżki stołowe dobrej jakości kakao
¾ szklanki cukru pudru
¾ szklanki czekoladowych groszków
1 szklanka mleka
⅓ szklanki plus 2 łyżeczki oleju
1 jajko
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
foremki do muffinek

Do dekoracji: masa czekoladowa, bita śmietana,
groszki w kształcie serduszek

Ustaw piekarnik na ok. 205°C. Mąkę, proszek do
pieczenia, sodę, kakao i ¾ szklanki czekoladowych
guziczków włóż do dużej miski. Wszystkie płynne
składniki wymieszaj w osobnej miseczce. Połącz
mokre i suche składniki razem, pamiętając, aby nie
wymieszać ciasta zbyt dokładnie (wówczas nie
wyrośnie). Łyżką do lodów wypełnij masą foremki.
Piecz ok. 20 min.
Przepis na muffinki pochodzi z programu Nigella
gryzie.
Uwaga! Pamiętaj, aby robić muffinki pod okiem
dorosłych!

Bransoletka z rzemyków xD
1. Przygotuj sobie rzemyki. Dobierz je

kolorystycznie.
2. Pierwszy rzemyk złóż na pół i połóż płasko tak,

aby jego końce były dość blisko siebie, ale się nie
stykały. Drugi rzemyk również złóż na pół i podłóż
na czerwonym.

3. Załóż na siebie końce żółtego rzemyka.Ściągnij je
trochę i końce włóż pod czerwony rzemyk, tak jak
na zdjęciu.

4. Następnie ponownie krzyżując załóż na siebie
końce żółtego rzemyka, a jego końce znów włóż
pod czerwony rzemyk.

Zacznij ściągać żółty rzemyk, aby sploty się
zacieśniły. Zostaw pętelkę z czerwonego
rzemyka.Tak powinna wyglądać w tej chwili twoja
bransoletka. Rób tak dalej (długość dowolna).

5. . .
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MATEMATYCZNE ZADANKA
Uczniowie klas szóstych mają już za sobą sprawdziany próbne oraz Wojewódzki Konkurs Matematyczny.
Młodsze roczniki zmierzą się z podobnymi problemami matematycznymi w przyszłym roku. Jednak już teraz
każdy z Czytelników może spróbować swoich sił. A zatem - do dzieła :)

.

.

.

1. Na planie wykonanym w skali 1 : 10 000 plantacja
pomarańczy ma kształt trapezu o podstawach 5 cm i 9
cm oraz wysokości 6 cm. Ile hektarów w
rzeczywistości ma powierzchnia tej plantacji?

2. Do zrobienia dżemu użyto 7 kg rożnych owoców.
Podczas gotowania część wody zawartej w owocach
odparowała, zmniejszając w ten sposób ich masę o
połowę. Następnie do owoców dodano 2 kg cukru. Tak
otrzymany dżem przełożono do słoików. W każdym
słoiku zmieściło się 250 g dżemu. Ile słoików z
dżemem otrzymano?

3. Przedstawienie teatralne ma trzy akty. Ile czasu
upłynęło od rozpoczęcia do zakończenia
przedstawienia, jeśli pierwszy akt trwa 50 minut, drugi i
trzeci są o 10 minut krótsze, a pomiędzy aktami są
dwie 10-minutowe przerwy? Wynik podaj w godzinach.

4. Scena ma kształt wielokąta, którego najdłuższe boki
są równoległe. Jej kształt i wymiary przedstawiono na
rysunku. Wymiary są podane w metrach. Oblicz pole
powierzchni sceny.

5. Przygotowując scenografię przedstawienia,
wykorzystano taśmę dekoracyjną o długości 220 cm,
którą podzielono na dwie części, tak że pierwsza
część jest o 70cm krótsza od drugiej. Jaką długość ma
każda z części taśmy?

6.Kapitan na statku ma 31 marynarzy, których średnia
arytmetyczna wieku wynosi 23 lata. Jeżeli do
obliczenia średniej wieku dołączymy kapitana to
średnia wzrośnie do 24 lat. Ile lat ma kapitan?

7. Uczniowie klasy czwartej wybierali się na
wycieczkę. Każdy uczeń wpłacił po 400 zł.
Ogólny koszt wycieczki był o 170 zł większy niż
zebrana kwota. Gdyby wszyscy dopłacili po 8 zł, to
pozostałoby w kasie klasowej 30zł. Jaki był koszt
wycieczki na jednego ucznia? Ilu uczniów było w
klasie?

.

.
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Studentki z Rosji, Indonezji i Chin w SP 4 
W ostatnim tygodniu przed feriami naszą szkołę
odwiedziły studentki z różnych krajów: Sunshine z
Chin, Wanda z Indonezji oraz Tatiana z Rosji.
Odwiedziły nas w ramach projektu "Enjoy My Origin",
pilotowanym przez organizację AIESEC. Podczas
lekcji prowadzonych w tym tygodniu przez gości,
wszyscy uczniowie mieli szansę poznać kulturę
odległych krajów. Mogli podszkolić swój angielski.
Uczniom bardzo podobały się lekcje.

A oto wypowiedz jednej z uczestniczek tych zajęć:
"Dzięki tym zajęciom mogłam podszkolić swój
angielski, poznać nowe słówka oraz wiele informacji,
które być może przydadzą się w przyszłości.
Dowiedziałam się np., że flaga indonezyjska to
prostokąt czerwono-biały, czyli układ odwrotny niż w
polskiej fladze. Zapamiętałam ze szczegółami, w jaki
sposób witają się Chińczycy, czym charakteryzuje się
Islam. Najbardziej trafiło do mnie to, co mówiła Tatiana
z Rosji. Wszystkie dziewczęta cechowało ogromne
poczucie humoru, dzięki czemu bardzo miło się ich
słuchało. Spotkanie z nimi było dla mnie wielkim
przeżyciem" - Oliwia Wyszyńska

. 

,

,

A teraz coś na poprawę humoru xD
On i ona siedzą blisko siebie na kanapie. Dzwoni telefon. Ona odbiera:
- Kto dzwonił?
- Mój mąż.
- O! Co mówił?
- Że spóźni się do domu, bo gra z tobą w brydża...

Mama przegląda dzienniczek szkolny Stasia:
- Co to, znowu jedynka z historii?
- Niestety, historia lubi się powtarzać...

W Londynie w czasie II wojny światowej na jednym z domów
umieszczono napis:
"Zapisz się do wojska, do sekcji skoczków spadochronowych.
Teraz bardziej niebezpiecznie jest przejść przez ulicę, niż skoczyć ze
spadochronem."
Pod spodem ktoś dopisał:
"Chętnie bym się zapisał, ale biuro jest po drugiej stronie ulicy".

Na lekcji polskiego:
- Stasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok!

.

.

.

.
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- Dzień dobry, czy są kartki walentynkowe z napisem
"Dla tej jedynej"?
- Tak, są.
- To poproszę sześć!

:)
Jasiu do dziewczyny:
- Cześć Ewa!
- Mam na imię Zosia - zaprzecza.
- Ale jesteś moją pierwszą dziewczyną, więc nazwę
cię Ewa.
- A ja ciebie Peugeot 206, bo jesteś moim 206
chłopakiem.

:)

Nauczyciel na lekcji pyta Jasia:
- Jasiu masz 10 cukierków. 3 dasz Ewie i 3 Zosi ile
zostanie Tobie?
- Za mało!

- W Walentynki zrobiono w naszej firmie ankietę i
okazało się, że na romantyczny wieczór walentynkowy
najwięcej osób chciałoby pójść ze mną.
- To gratulacje, powinieneś się cieszyć!
- Nie do końca, w firmie nie ma ani jednej kobiety...
                                        :)

Blondynka pyta swojego chłopaka :
- Kochanie, czy to prawda,  że płazy nie mają mózgu?
Na to chłopak:
- Prawda, żabciu :D

:)

Jaś znalazł biedronkę i mówi:
- Biedronecko, biedronecko, ile mas latek?
- Jutro skończę cztery - mówi biedronka.
- Nie skońcys, nie skońcys!!!

:)

Jasio spóźnia się na lekcję. Nauczycielka pyta o
przyczynę. Jaś odpowiada:
- Proszę pani, myłem zęby. To już więcej się nie
powtórzy.

HUMOREK 
WALENTYNKOWY i nie tylko :)
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MNOŻENIE PO JAPOŃSKU?
W poprzednich numerach zamieszczaliśmy sztuczki,
które pozwalały na szybkie mnożenie liczb. Tym
razem przenieśmy się na wschód - do Japonii.
Tamtejsza szkoła różni się od polskiej pod wieloma
względami, np.: 
·  lekcje trwają codziennie od 8:30 do 15:30 z dłuższą
przerwą na obiad;
·  w części szkół obowiązkowe są mundurki szkolne,
w ciemnych kolorach;
·  uczniowie i nauczyciele sami dbają o porządek:
sprzątają swoje gabinety, szkołę i teren wokół niej;
·  klasy w szkołach podstawowych liczą do 40
uczniów.

Warto wiedzieć, że Wasi japońscy
rówieśnicy uczą się obowiązkowo
tabliczki mnożenia do 20, a nie tak
my - do  10. Powyższe zdjęcie
przedstawia taką tabliczkę
mnożenia.
Maluchy, aby szybciej zapamiętać
iloczyny, posługują się rysunkami.
Może ten sposób pomoże również
Wam?
Polega on na rysowaniu prostych i
zliczaniu ich punktów przecięcia.

Np. jeśli chcemy zilustrować
działanie 3x4, to rysujemy 3 proste
w jednym kierunku i 4 proste w
przeciwnym kierunku. Powstaje 12
punktów przecięcia i taki jest wynik
tego iloczynu. 
Prawda, że proste?

.

Przy mnożeniu liczb większych,
np. 12x3, rysując proste
oddzielamy jedności od dziesiątek,
grupujemy punkty przecięcia i
otrzymujemy wynik.

.

.

Podobnie postępujemy przy
mnożeniu liczb wielocyfrowych. Np.
działanie 12 x 13 
da nam wynik 156. Na rysunku, po
pogrupowaniu punktów przecięcia
prostych, otrzymamy w pętlach
kolejno - 1, 5 i 6 kropek.

.

Ilustrując analogicznie działanie 123
x 12, rysujemy odpowiednio
oddzielone 1,2 i 3 proste w jednym
kierunku oraz 1 i 2 proste w
kierunku przeciwnym. Tym razem
otrzymamy aż cztery grupy
punktów przecięcia, co daje nam
wynik 1476.

.

Stosowanie tej metody w
przykładach,w których ilość kropek
w grupie przewyższa 10, będzie
zmuszało do dodawania cyfr do
rzędu wyższego. Wykonujemy to
na tej zasadzie, co w mnożeniu
sposobem pisemnym.
O ile ta metoda mnożenia może
być pomocna przy mniejszych
liczbach, to w działaniach bardziej
skomplikowanych rysowanie
prostych i liczenie punktów niezbyt
się opłaca :(

.

.

. .
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O REZOLUTNYM JASIU...

Jaś mówi do mamy:
- Czy jak zadzwonię na policję i
powiem, że jestem głodny, to oni
przyślą posiłki?

Jasiu widzi jak mama sprząta w
domu. W końcu podchodzi do niej i
mówi:
- Mamo, nie mogę patrzeć jak się
męczysz - wychodzę.

Ojciec ogląda zeszycik Jasia:
- Oj, nierówno literki piszesz!
- To nie literki, tatusiu, to nuty.

Mama mówi do syna:
- Jasiu! Sąsiadka mi mówiła, że
wczoraj byłeś nad rzeką i jeździłeś
na łyżwach po cienkim lodzie. Lód
pękł i wpadłeś do wody w nowych
spodniach. Czy to prawda?
- Mamo, przepraszam! To się stało
tak szybko, że nawet nie zdążyłem
się rozebrać!

Na lekcji W-F nauczyciel poleca
uczniom ćwiczyć rowerek.
Pan pyta Jasia:
- Dlaczego nie ćwiczysz?
- Bo jadę z górki.

Rano mama zwraca uwagę synowi:
- Jasiu! Z takimi brudnymi rączkami
nie pójdziesz do szkoły!
- Dobrze, mamusiu... Nie pójdę.

Jasio przechwala się przed
kolegami:
- Jestem silny jak byk, bo jem dużo
mięsa.
- Akurat, ja jem dużo ryb, a pływać
nie umiem!

Jasiu czeka z mamą na samolot.
Jasiu:
- Mamo, siku.
Mama na to:
- Nie teraz, zaraz przyleci samolot.
Po jakimś czasie:
- Mamo, leci!
- Gdzie?!
- Po nogawkach...

Mama mówi do Jasia:
- Dzisiaj wychowawczyni znów się
na ciebie skarżyła.
- To niemożliwe! Dzisiaj cały dzień
byłem na wagarach.

Mały Jasiu skacze, żeby
zadzwonić domofonem, lecz nie
może dosięgnąć. Temu
wszystkiemu przygląda się
policjant. Podchodzi do chłopca i
wciska za niego guzik w
domofonie.
- I co teraz? - pyta policjant.
- Teraz trzeba uciekać, panie
policjancie.

Jaś wraca z guzem na czole.
- Jasiu! Co ci się stało?!
- To od myślenia.
- Jak to? - pyta mama.
- Bo myślałem, że Kacper nie trafi
we mnie kamieniem.

- Jasiu, dlaczego tak późno
wracasz do domu? - pyta mama.
- Bawiliśmy się w pociąg, który miał
2 godziny spóźnienia.

W przedszkolu Jasiu siedzi na
nocniczku i płacze.
- Dlaczego płaczesz? - pyta pani
wychowawczyni
- Bo pani Zosia powiedziała, że jak
ktoś nie zrobi kupki, to nie pójdzie
na spacer.
- I co? Nie możesz zrobić...
- Ja zrobiłem, ale Wojtek mi
ukradł!!!

.

.

..

.
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CZY JESTEŚ BYSTRZAKIEM?
Znajdź 10 szczegółów, którymi różnią się poniższe rysunki.           
Powodzenia!!!

.

          WALENTYNKOWE
          RYMOWANKI

Jest taki moment, który daje życie,
że ktoś kogoś kocha najbardziej
skrycie.
Dla nas ten moment właśnie trwa,
bo Ty kochasz mnie, a Ciebie ja.

W Walentynki piękny świat, 
więc Ci życzę uroczyście: 
żyj przynajmniej... dwieście lat!
Ze mną, oczywiście!

Na walentynki przesyłam całusów
kilka 
Delikatnych jak muśnięcie motylka.
Myślę, że jak je poczujesz, 
To mi się zrewanżujesz.

Nawet lód nie zgasi tego
Co czuję do serca Twojego
Jak Twe Serce tak odległe,
Tak uczucie me rozległe.

Długo w Twe serce Amor celował,
Aż wreszcie dla mnie Cię upolował.
W sercu mym zamknę Cię na dwa
spusty,
Bo świat bez Ciebie jest strasznie
pusty.

Walentynki są raz w roku, 
pełne szczęścia i uroku,
A Ty stale bądź radosny,
i promienny jak dzień wiosny!

Samotny byłem przez wiele lat
Aż w końcu poznałem ciebie.
Teraz jaśniejszy jest mój świat,
Ty jesteś Słońcem na mym niebie.

.


	W dniu świętego Walentego nic nie może dziać się złego.  Nikt nie może się dziś złościć,  bo to nadszedł dzień miłości.
	W NUMERZE:
	Redakcja

	WALENTYNKOWE UPOMINKI
	wykonane własnoręcznie
	Czekoladowe muffinki dla zakochanych
	Bransoletka z rzemyków xD

	MATEMATYCZNE ZADANKA
	Studentki z Rosji, Indonezji i Chin w SP 4
	A teraz coś na poprawę humoru xD

	HUMOREK
	CZY JESTEŚ BYSTRZAKIEM?

