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Witai cie Dro dzy Uczniowie !
Czujecie ten zapach? Jak to nie ? Skupcie się. A,,, juz
czujecie! TaĘ tak to zapach choinki, pierników i ciast
pieczonych już w domach. A co to oznacza? TaĘ dobrze
myś licie,ś więta,tuż , tuż . Trochę brakuje ś nieguza
oknem, ale moż e do ś wiątnapada odrobina biał ego
puchu. Och! Był oby cudownie. Zabawy na ś wież ym
powietrzu, bitwy na ś nież kii oczywiś cie wyś cigina
sankach z największych górek. Pomarzyć moż na,
Czekamy więc na ś nieg.Na co jeszcze czekamy?
Oczywiś cie na ś więta.A to już niedł ugo. Choinka,
p o dn i o sł

a atm

o s fe

ra, sp otkan ia z r o dziną i pr zyjaci

ó

ł m i.

No i to co dzieci lubią najbardziej.., prezenty. Czeka nas

też trochę wolnego od szkoł y, Będzie moż na
poleniuchować , wyspać się do woli, pooglądać filmy,
które wszyscy uwielbiają. Mamy nadzieję, ż e poczytacie
też trochę książ eĘ nie, nie, nie mówimy o szkolnych
lekturach, Nie ma nic przyjemniejszego w zimorł ,e

wieczory jak ciepł y kocyk, herbatka o zapachu
pierników

i

dobra książ ka, Ale zaraz, zaraz lubimy
przecież też czasopisma, miesięczniki, gazety
tematyczne. Jednak najlepiej odpocząć przy naszym
szkolnym pisemku. Gorąco zachęcamy Was do czytania
Szkolnego Magla. A co u nas ciekawego? Ojjest co czytać ,
Na pewno każ dy znajdzie coś ciekawego dla siebie,
Mił oś nicypoezji mogą przeczytać piękny wiersz, a nasi

szkolni mił oś nicyprzeszł oś cimają kolejną porcję
cie

o

kawo ste k hi sto

ry

czny ch.

N i e z ap o m n

ie liś

my równ

ie

ż

tych, któ rzy ko chaj ą przyr o dę, tym r azem co ś ze ś wiata

ptaków. Ci, |ł órzy nie byli na Nocy Naukowców na
pewno mają czego ż ał ować ,ale na otarcie ł ez mamy dla

nich relację z tego interesującego wydarzenia.
Zachęcamy do przeczytania artykuł u naszego kolegi,
litóry aktualnie przebywa w Australii. Dowiecie się jak
to jest jak się spotka krokodyla. Nasze tęgie gł owy
czekajązapewne na matem atycznezmagania, oj jest nad

czym się gł owić . Tym razem mamy dla Was
matematy czną krzyż ówkę, r ozwiązujcie i p rzesył aj ci e
hasł a na nasz adres mejlowy, Jak zwykle czekają
atrakcyjne nagrody. Nie zabraknie u nas również
wiadomoś ci ze ś wietlicy. Na koniec zachęcamy do
poczytania kącika humoru bo każ dy wie, ż e ś miechto
zdrowie. Tak, tak o ś więtachteż napisaliś my. Mił ej
lektury!
Numerprzygotowali:
Daria Modliszewska, Wiktoria Kalewska, Konrad Dębski,
eksandra Cwalina, Fran ci sz ek N awro cki,
Gabri el a P rzymlszał a, Konra d Ko coł
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aurycy

Po

chylski

pod opieką: Izabelli Sporakowskiej-Mazuri Mał gorzaty
Wolskiej i Moniki Krzyczyńskiej.

skł ad i wydruk: Karol Meysner - FOTOgraf

KĄclK ]llsTORYczllY
POWSTAI{IE RZY!ł U - Legenda i lzeczyrisł Ńó

Dzieł o Tytusa Liwiusza, największego historyka Rzymu z epoki
republikańskiej opowiada legendę o powstaniu tego miasta,
Po upadku Troi Eneasz, jeden z wodzów trojańskich, syn bogini
Wenus i Anchizesa po dł ugich tuł aczkach na Morzu Śródziemnym
zna|azł się wraz ztowarzyszami u ujś cia Tybru w Lacjum. Poś lubił
córkę króla Latynusa Lawinię
i zał oż yłmiasto Lawinium.

0statniego z dwunastu

królów albańskich,

Numitora, pozbawił tronu
mł odszy brat Amuliusz, a
jedna z córek Rea Silivia (Ilia)
został a zmuszona do
wstąpienia na sł uż bębogini

Westy, jako kapł anka
westalka, czy|i czuwał a nad
wiecznym ogniem ś wiątyni.
Bóg Mars uwiódł Reę, a ona wydał a na ś wiatbliź nięta Romulusa i
Remusa. Chł opców wrzucono do Tybru z rozkazu Amuliusza,
jednak koĘ ska w cudowny sposób ocalał a. Niemowlęta najpierw

nakarmił a wi|czyca, póź niej zaopiekował się nim pasterz
Faustulus.

Gdy chł opcy doroś lii dowiedzieli się o swoim królewskim
pochodzeniu, zabili Amuliusza. Postanowili również zał oż yć
miasto w miejscu, gdzie się wychowali. W czasie obrzędów
związany ch z zaRadaniem mi asta do s zł o mi ę dzy brać mi do kł ótni,
w wyniku której Remus zginął z ręki Romulusa. |ako tradyryjną
datęzał oż enie Rzymu podaje się 21kwietnia 753 rok przed naszą
erą.

KĄclK lllsTORYczl{Y
POWSTA]{IE RZYlttU - Legenda i lzeczyristoś ó

A jak był o naprawdę?! Rzym powstał w pierwszej poł owie
pierwszego tysiąclecia p.n.e. jako mał a osada na pół nocnych
krańcach Lacjum dwa gł ówne ź ródł a wiedzy o dziejach Rzymu to:
ź ródł a archeologiczne i staroż ytna tradycja literacka spisana kilka
wieków po v,lydarzeniach. Na pewno Rzym był niezwykle dogodnie
usytuowany geografi cznie: na skrzyż owaniu dróg z Kampanii,

Apeninów

i Etrurii. Miasto rozł oż ył osię na wzgórzach

wulkani cznych, których

sie

dem tw orzył o s eptimontium

Awentyn, Kapitol, Kwirynał , Wiminal

i

:

Palatyn,

Caelius. Waż nym

czynnikiem dla rozwoju miasta był o również jego poł oż enienad
Tybrem.
Po dstawow ą or ganizacj ą sp oł e cz e ńs twa rzymski e g o byĘ tzw,
gentes (rody), oparte na związkach pokrewieństwa; każ dy z nich
miał : naczelnika, pochodzenie od wspóInego przodka, wspólnych
bogów obyczaj, groby rodzinne i oł tarze. Cał oś ćbył a rządzana
przezkróla, którego wybierał o zgromadzenie ludowe, następnie te
wybory zatwierdzał senat zŁoż ony z przedstawicieli najbardziej
zamoż nych rodów Król sprawował wł adzę sądowniczą, cywilną
ikapł ańską.
Społ eczeństwo rzymskie dzielił o się na: patrycjuszy, czł onków

rodów posiadających peł nie praw politycznych i plebejuszy
[ludnoś ćosobiś ciewolną, ale pozbawioną większoś ci praw

politycznych orazdostępu do pewnych funkcji publicznych).
Z biegiem lat Rzymianie stali się narodem rolników ż oł nierzy
iurzędników.
Rzym zawdzięczał swoim legionom cał ą potęż ną ekspansję
terytorialną, przył ączenie nowych terytoriów, krain i ludów,
a urzędnikom rzymskim sprawne zarządzanie tym ogromnym
państwem.
Konrad Dębskiklasa 7c
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W czor ajwstaj ąc skoro

ś wit

Natchnęł a mnie pewna myś l:
udręki,
Wykorzyst ać czas me wdzi ęki,
Zmiękczy ć s erce pi ęknej Klarz e,
Po czym stanąć przed oharzem.
To już koniec mej

O dziany szykown i e, j ak mam to w zwy czaju,
Wyglądał em niczym książ ę na balu,
Udał em się do Klaryi zarazspostrzegł em jejzachwyt.
Nie zdziwił em siętym, bo wyglądał em zacnie,
Wygł osił emprzemowę, od której zmiękł o jej serce.
Widział em j ak patrzy na mnie z zachwy ceni em.
Tenróż na policzkach, to zawstydzenie w oczach...
Wiedział em, ż e zostanie już na zawsz e m o j a
!

wszystko pięknie by się uł oż ył o,
I razem cudownie by nam się ż ył o,
Lecztewizje nagle przerywa jej zdanie,
W którym wygł o sił a swe oczekiwani e,..
Jakby starc zy ć jej ni e mo gł y
Moje opowiadania o czasachwojny,
Wte dy m ęsko ś ci ą si ę j u ż v,rykazał em!
Leczto nie wystarczy pięknej Klarze
W jejgł owie jedno marzenie się skrywa:
Posiadać cielsko krokodyla.
I

!

I

jakż e zdobyć mam to zvńerzę?

Zmuszony był bym opuś cić pał acu Cześ nikawież e !
A on znawszystkie me sekretyprzecie!
|eszcze Klarze je opowie...
I już po ś lubie, i już po

ż onie!

KingaMichalń,7D

Woda

-

cud natury

Woda, ź rodł oż ycia i zdrowla,
Nie przetrwa bez niej ż adna istota,
W upalny dzień energii Ci doda,
Oszczędzanie jej to prawdziwa cnota.
Jest bezcennym darem przyrody,
Choć nie kazdy jej znaczenie docenia.
Spróbuj przeż yć choć dzleń bez wody,
Trudna to rzecz do zrobienia.

Najwspanialszym na ziemi jest wynalazkiem,
Wł aś ciwoś icibarw ma ze sto,
Dwóch pierwiastków chemicznych jest związkiem,
Jej wzór to HrO!

*

Fot. Franek Nawrocki

FranekNawrocki 7c

§zlroł a wolna od telefonów
Od 1. grudnia w naszej szkole oborviązuje zakaz
uż ywania telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych bez zgody nauczyciela, Jest to waż ny
punktStatutu Szkoł y.
Po pierwsze, uczniowie mają za zadanie rozwijać

swoje umiejętnoś ci społ eczne

i kontakty

z

rówieś nikami. Wspólne rozmowy są bardzo istotne,
ponieważ kontakt przez telefon nie zastąpi spotkania z czł owiekiem
Proszę Was, uwolnijcie się choć na jakiś czas odbyciawsieci i graniawgry!
Skoncentrujcie się na budowaniu pozytywnych, dobrych relacji z
koleż ankami i kolegami ,
Dyrekcja szkoĘ oraz Nauczyciele
!

§amorząd Uczniowslri
29 listopada w naszej szkole zostaĘ zorganizowane andrzejki. Chętni
uczniowie klas IV -Y|Iprzygotowali stoiska zwróż bamioraz farbami do
malowania twarzy. Był o duż o zabawy i każ dy mógł znaleź ć coś dla siebie.
Szczególne zainteresowanie wykazywali uczniowie klas I - III.

Miltoł ajlri
|ak co roku Samo rządUczniowski przygotował coś na mikoł ajki dla swoich
koleż anek i kolegów z klas I - VII. Tego dnia uczniowie poprzebieraniza
Mikoł aja, anioł y i renifery chodzili po salach lekryjnych i rozdawali
wszystkim cukierki.
Był o mił o i pysznie!

ł,
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Noe Naultowców 2017
Dnia 29.09.2077 r, klasa 5c wraz z
wychowawczynią p. M. Łapińską wzięł a

udział w zajęciach edukacyjnych

zor ganizowanych na Uniwersyteckim
Przyro dniczym w Poznaniu.

Podczas corocznej europejskiej imprezy
mającej charakter naukowy, uczniowie
uczestniczyli w warsztatach o wł aś ciwoś ciach
fizycznych i chemicznych wody, wykł adzie o

ratowaniu lasów tropikalnych oraz

dokonywali o dkryć mikro ś wiatap rzy p omo cy
mikroskopów.
Ponadto dzieci był y ś wiadkami specjalnych
pokazów,,wybuchów ciekł ego azotu", a takż e
uczestnikami doś wiadczeń związanych z
chromatografią bibuł kową tuszu z flamastrów. Każ dy mógł samodzielnie
tworzyć produkty mlekopodobne i ich kosztować . Na zakończenie czekał a
przygoda z ł ucznictwem - niecodziennym hobby i aktywną formą
spędzania czasu. Chętni próbowali swych sił w strzelaniu z ł uku - co to był y
za emocje! Uś miechom i okrzykom
radoś ci nie był o końca. Uczestnicy
zabaw otrzymali róż ne gadż ety i

drobne upominki. I choć nasza
wycieczka dobiegł a końca to nie
martwimysię bo następna już zarok!
(a

nl
§_ć

Marta Łapińska nauczycielka przyrody i geografii

swietlica szkotna
Paź dziernik to miesiąc, w którym ś wietlica ruszył a już peł ną parą.
Na dobre pnyjęĘ się dziecięce - ś wietlicowe dyź ury.
Kż dego dnia dzieci z wielĘ ochotą wybierają
odpowiednią dla siebie rolę - plakietkę, Dyż umi

wykonując przydzielone

im zadania

porządek i ł ad w ś wietlicy.
Ciesął ny się, ż e jest ż tylu chętnych
dyż umych.

i

nadzorują

pomocnych

Zmiana dekoracji

-

wystroju ś wietlicyodbywa się

zawsze z pomocą,,ś wietliczaków".

W piątek 6 paź dziernika odbył się w ś wietlicy ,,Dzień
Wprowadzeniem do tematu był a rozmowa

Dzieci dowiedział y się również na

o

Ę ry".

wańoś ciach odZywczych ziemniaka.

czym, polega uprawa tego warzywa oraz jakie zraczenia ma dla

Wielkopolski.

Po częś citeoretycznej rozpoczęł a się częś ć praĘ czna.

,,Świetliczaki"

wykonlł vĄ z

ziemniaków

róż ne postaci, mł ierzęta czy pojazdy.
Dodatkowe elementy ozdobne takie jak koraliki,

piórka, kasztany, wł óczka oraz plastelina

sprawiĘ , ż e wystawa prac dziecięcych był a

naprawdę kolorowa, a dzieci dumne z efektów.

W piątek 29 paź dziernika obchodziliś my w ś wietlicy ,,Święto dyni".
Do tego dnia przygotowlł valiś mysię jednak przez cał y

tydzień. Dzieci wykonlł vĄ dyniowe

i

ozdoby

dekoracje. Rysował y dyniowe pojazdy mał zei.

Sł uchĄ też bajki

,,z dynią" w

dzieciom Pani Halinka

-

roli gł ównej, lś ótą cz5Ąńa

goś ć specjalny, pracownik

biblioteki szkolnej.
Podsumowaniem cał ego tygodnia był o piątkowe ,,Swięto
dyni", które rozpoczęł o się od informacji na temat; Skąd
wzięł a się dynia, jakie ma wańoś ci odż llvcze ilecznicze?
Dzieci miĄ też okazję poznać kilka dyniowych
ciekawostek.

Do cał kowitego poznania dltri ,.ś rł ietliczaki"mog§,
uź ył vać wszystkich zmysł ów; co następnie zapislw-Ą, na
grupowej mapie myś li.
Zanim zapaliliś my lampion z dyri dzieci eksperymentując
dowiedział y się, dlaczego ś wieczka się pali, kiedy gŃnie
oraz jaka jest zawartoś ć tlenu w pou,ietzu.

Na zakończenia dyniowego dnia odbył się dyniowy poczęstunek. Do próbowania był : wspaniĄ dyniox;l placek
Pani Ani, znakomita zupa dyniowa Pani Basi, dynia na sł odko, dyria w occie oraz dyliowe pestki.

@

Jedn}m sł owem pńdziemik zakończył się,Janiam"

Monika ||'iś niewska

KLlFv KREDOWE ilA Ruoll
- największa wyspa Niemiec oraz Pomorza poł oż onaw
oł udniowo-zachodniej częś ciBaĘ ku.

RUGIA
p

Najbardziej znane klifowe formacje skalne znajdują się w Parku
Narodowym Jasmund. |est to najmniejszy park narodowy
Niemiec. Zajmuje powierzchnię 303 hektarów. Został utworzony
we wrześ niu 1990 roku i wpisany jest na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Znajdują się tam bardzo stare lasy bukowe,

które zachował y swój naturalny charakter. Najbardziej
charakterystycznym miejscem parku jest Kónigstuhl (dosł .
Królewski Tron) - skał akredowa mierząca 118 metrówwysokoś ci.
Utwo rz oną tam platform ę wi d okową o dwi e dza r o cznie ok. 3 0 0 0 0 0
lurystów.

SkaĘ kredowe Rugii naraż one są na ciągł ą erozję. Z każ dym
sztormem odł amują się duż e kawał ki od ś cianskalnych porywając
przy Lymze sobą drzewai krzewy wprost do morza.
Śnież nobiał e wysokie kliff kredowe są wielką atrakcją turystyczną
i robią ogromne wraż enie. Będąc na Rugii koniecznie musicie
zobaczyć to miejsce!
Franek Nawrocki klasa 7c

1

Kąpiel w wodospadzie
Kilka dni po rozpoczęciu mojej przygody w Australii

pojechaliś my kamperem nad wodospad. Okazał o się, ż e moż na się

wnimkąpać !
Pł ywał em,był oś wietnie.W skał ach spostrzegł em grotę
[ciemnąibez dnaJ.
Kiedy już się wykąpał em, okazał o się, ż e w wodospadziebyĘ
krokodyle! Na szczęś cie te mnie j groź ne [Uff!].

Obiad, czyli co jedzą krokodyle
Kolejnego dnia pojechał em zobaczyć krokodyle (qrm razem
wiedział em, ż e one tam są). ByĘ nad East Aligator River, Łał !!
Naliczył em aż 14 osobników krokodyli sł onowodnych, czyli tych
groź nych.
Ich prawidł owa nazwa to krokodyl róż ańcowy, Wazą ok, 900
kg. S ą dw a razy dł uż szeo d s amo ch o du taki e go j ak Fo rd,
Wybrał em odpowiednią porę - przypŁyw - co wiąż e się z
wi ększą iloś cią ryb. Widział em j ak kroko dyle j adł y j e (ni ektóre był y
większe niż moje przedramię). Trzask ł amanego kręgosł upa
sł yszał osię na cał ej rzece.
Widział em obiad krokodyli! Super!! Najlepsze był o to, ż e
był em od nich tylko 7 metrów!

Straż nik parku opowiadał

nam ciekaw e rzeczy o zwy czajach

tych zwierząt oraz wskazał , jak
zachować bezpieczeństwo.
.!*#

Konrad Rocoł klasa 5b
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oprocowcł o
Joonno Łukosik

Kącik ś miechu
Przed ś więtamiMikoł aj rozd,aje prezenty na ulicy. Jasio po
otrzymaniu jednego z nich mówi:
- SwięĘ Mikoł aju, dziękuj ę ci zaprezent.

- Gł upstwo - odpowiada ś więtyMikoł aj. - Nie masz mi za

co

dziękować .
- Wiem, ale mama mi kazał a.
Blondynka już dł uż szyczasstoi na przystanku autobusowym. Obok
niej przechodzi chł opak i mówi:
- Ten autobus kursuje tylko w ś więta.
- No, to mam wielkie szczęś cie,bo dzisiaj są moje imieniny.,.
gi li a. M ęż czyznaj e st gotowy, zw arĘ i cz eka n a 1, gwi az d kę,
Oczywiś cie, zostawił puste miejsce. Nagle dzwonek do drzwi,
- Kto tam!
- Strudzony wędrowiec, czy j est miej sce?

Wi

-

}est.

-Amogę skorzystać ?
Nie.
Czemu?
- Bo, tradycyjnie, musi być puste!

-

-

Zb|iż ają się ś więta,|ecz w rodzinie |asia się nie przelewa.
Zdesperowany chł opiec pisze list do Mikoł aja:
Drogi ś w.Mikoł aju, jestem bardzo biedny, ale chciał bym dostać na
gwiazdkę klocki Lego, pił kę i kolejkę elektrycznq.
Panie na poczcie nie bardzo wiedzą co zrobić z tym listem, gdyż
|asio nie napisał adresu do Mikoł aj a.
Po stanawi ająprze czyta ć l i st.
Tak się wzruszają losem biednego |asia, ż e postanawiają speł nić
jegoż yczenia,
|ednak pracownice poczĘ same duż o nie zarabiają,więc pieniędzy
starczył o tylko na pił kę i klocki,
Wysył ają prezenty do |asia.
Po jakimś czasie przychodzi list od Iasia, panie na poczcie otwierają
goiczytają:
Drogi Mikoł aju dziękuję Ci za wspaniale prezenĘ , a tę kolejkę to
pewnie te jędze z poczty ukradł y,
ola cwalina 7c

koIorowanka

M/iJEMfrYŹNE Z]VIAGAMA
nkurs M atem atycz ny
dla klas 4 i 6. W konkursie wzięł o udział 48 uczniów, Najlepsi w
etapie szkolnym okazali się:
Klasy VI
Damian Szyszka k]asa 6a
Aleksander widman klasa 6d
Klasv IV
Batura Dominika klasa 4a
Polewski |akub klasa 4e
|urewicz Gabriel klasa 4g

Informuj emy, ż e dnia

1,

4,77,20 17 o dbył

si ę Ko

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie dziękujemy za
udział izapraszamy do udział u w innych konkursach. T;ł n, którzy
o dni eś lisukce sy serdecznie gratului emy i ż y crymy p owo dzenia
w dalszych etapach konkursu.
Nauczyciele Matema§ki
Jak czerpać wiedze motematvczna z internetu?
lnternet to bogate ź rodlo informacji. Moż na w nim znaleź ć wiele
ciekawostek o otaczającym nas ś wiecie,ale takż e moż e on być pomocny przy
nauce,

Ja osobiś cie mam problem z matematyką i dopiero od niedawna,

dzięki mojej Pani od matematyki korzystam z zasobów internetu, które
pomagają mi zrozumieć zagadnienia matematyczne. Dostępne są kanał y,
gdzie moż na obejrzeć filmiki, w których tł umaczy się materiał z danego dział u

np,YouTube - Matematikus prowadzony przez Tomasza Gwiazdę lub kanał

Anny Rudzińskiej czy Katarzyny Węgrzyn. Zaglądam też na strony
www.matzoo.pl, www.gwo,p|, www.szaloneliczbv,pl, czy też www.ezadania.pl. Moż na tam liczyć zadania, a ich wynik jest sprawdzany, co uł atwia

zwrócenie uwagi na to w czym mamy braki i co sprawia nam trudnoś ć .Są też

MAIEMAryCZNE Z]VAGAN]A
blogi matematyczne np. prowadzony przez prof, Szymona Wąsowicza" Być
matematykiem" czy blog Mateusza Kowalskiego, ale do nich mam jeszcze
czas, ponieważ zawarta w nich tematyka znacznie wykracza poza materiał V

klasy szkoł y podstawowej. Uważ am, ż e warto korzystać z wszelkich
moż liwych ź ródeł ,w tym przypadku z internetu, które uł atwiają zrozumienie
matematyki i serdecznie Wam polecam.
Mateusz Michalak klas 5a
7
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1.
2,
3.
4,
5.
6.

Wyraż enie pod kreską uł amkową.
Linia oddzielająca licznik od mianownika.
Ma wszystkie, cztery boki równe,
Jego skrót to m,
Wynik dodawania.
Okreś la ile razy wymiary na rysunku są mniejsze lub większe od
wym iarów rzeczywistych.
7, Figura geometryczna, która ma trzy boki.
8. Wynik mnoż enia.
9. Nad kreską uł amkową.
10. Wynik odejmowania,

Autorem dzisiejszej krzyż ówki jest Mateusz Michalak klasa 5a
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Today we offer you some exercises
from www.math-s al amn ders,com.
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Neme
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Use the clues to find the correct answer from the eĘ ht possibilities.

ć }ilA&&Ę Ńs§A
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l am odd.

My tens digit is even.

1)ó

I

87
77

81

ll

!

74

69

85

)8}

ę}l:AttEjNCElB

l
ł

i

i

l am 80 rounded to the nearest 10.

Who am l?

r

l

l

o lama2digitnumber,

r
r

Ą'

#JN

l*stJNP*N€ €
lFlllLŁLĘ N€
Es,

l

ll

i

l

lama2digitnumber.
l am even.
lf you round me to the nearest 10, l round down not up.

e My tens

digit is between 6 and 8.

Who am l?

53
75

64

77
Bó
6pffi

ffi

§

9)
ł *y,ult*,

vJń Gm*JdŃhffś lg

^Tlł -s^g^^Ą^bĄDEp$.(oAĄ
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MAIEMATYCZNE ZMAGAN]A
Trvlion. czvli dziesieć do poteąiosiemnastei?

W Polsce kolejne duż e liczby to milion, miliard,
bilion, biliard, trylion, tryliard, kwadrylion,
kwintylion...

W krajach takich jak Francja, Hiszpania, czy Stany Zjednoczone kolejne
nazwy duż ych liczb to milion, bilion, trylion. W ich skali nie występuje
miliard ibiliard, przez co nasztrylion po angielsku to quintillion, a miliard
to po angielsku bilion, Powoduje to częste bł ędy w tł umaczeniach duż ych
liczb, np. wielkoś ci budż etu USA.

Jak iuż iesteś mv przv duż vch liczba to poniż ei kilka
m

!
ł
{
r'
ł
r'
r'
r'

ili

o

nowv ch

ci e

kawo ste k,..

wł os ludzki powiększony na gruboś ć milion razy, będzie miał w
ś redniry 70 metrów.
komar powiększony milion razy będzie miał 5 kilometrów dł ugoś ci.
zwykł y zegarek kieszonkowy powiększony milion razy będzie miał 50
kilometrów ś rednicy,
czł owiek powiększony milion razy będzie miał 1700 kilometrów
Wzrostu.
Milion ludzi, ustawionych ramię przy ramieniu, zajmie cał e wybrzeż e
polskie (okoł o 500 km).
Milion kroków to podróż z warszawy do poznania i z powrotem,
książ ka o milionie stronic miał aby gruboś ćrówną 50 m.
od początku naszej ery nie upł ynął jeszcze pierwszy milion dni; stanie
się to za okoł o 800 lat!

Serdecznie dziękujemy Mateuszowi za materiał y do gazetki.
Chętnych zapraszamy do wsp ół pracy,
Pąuliną Szulc-Mikoł aj czak i Agnieszka Serwąńska

Klzyż óullra
Zachęcamy wszystkich do rozvńązania naszej
krzyż ówki (znaidziecie ią na stronach
poś więconych zagadnieniom matematycznym).
Na zwycięzców czeka atrakcyjna nagroda.
Rozwiązania przesył ajcie na nasz gazetkowy e-mail szkolnymagi el 1 7 @ onet.pl . N agro dę otrzyma o s ob a,
która jako pierwszaprzyś |e nam hasł o krzyż ówki.
A oto zwycięż czyni, która jako pierwszaprzesł ał a
n am ro zwi ązani e krzyż ówki z p opr ze dni e go n u m e ru
naszego pisemka - |ulia Garczarek z klasy 6b.
Gratulujemy.

l

il
l

Leopold Staff - Olliazda
Świecił a gwiazdana niebie
srebrna i staroś wiecka,
Świecił a wigilijnie,
każ Ę jązna od dziecka,
ZwisaĘ z niej z wysoka
dł ugi e, bĘ szczące p romi enie,
akaż dy promień - to był o
j edno ś wiąteczn e ż yczenie,
l przysz|i - nie magowie
już trochę podstarzali lecz wiejscy kolędnicy,
zwy czajni chł o p cy mal i.

Chwycili w garś ćpromienie,
trzymająz caŁej siĘ ,
Iterazw tym rzeczcał a,
by się ż yczenia speł nił y.

Zdrowych, spokojnych i rqdosnych ś wiqtBoż egoNarodzenia
oraz wszystkiego, co najlepsze w nadchodzqcym Nowym Roku
w szystkim naszym Czytelnikom ż y czy

Redakcj a Szkolneg o Magla
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Garś óciekawostelt ś wiątecznyoh
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1. pi erwsz
i"tlrŁ?'ł #,ll"" lT,iJ'
tał v w N i e m cz e ch.
", "tu."r,r"f, z wykorzystairiem faibowanych gęsich piór,
,,Choinki" wvtwarzano
Prawdziwe drzewka, które tiafiają do sprze daż y, przeó ś ciĘ cremrosną

nawetorzez 15lat.
S'oliwii w Wigitię Boż ego Narodzenia odprawia się msze, na które
ryi e rn i p rzy cho dząŻ ko §u ta m i- B o l iwiiczyc y wi eiząb owi ein, ż e }io gut j ako
p i ejwsz e zwierzę o bwi eś cił naro dziny C hrystusa.
3, Święty Mikoł diwwyqbrąż eniu zichoilnim.- jako ubranyna czerwono
srubasek z prezentami, Iataiacv w zaDrzesu ciasnietvm nrzez reniferv ,--..rrvodzi.
jak.Mikolaj,
siĘ od nordy'ckie,go' 6oga Otyną] O,aiĘ ,
::.1oozll z mYoznel poł nocv, WVslugIWał sle fńobhie
eltam|, zas latał na
: s:rionogim koniu Sleipńirze. Zichoóni lfitoł aj również woził się na koniu
cc zmić nił o się dopi'ero w roku 7823, w ctrwili wydania wieisza ,,Noc
-,,,..qiliina']
któreio autor zamienił zwierze na reniferv. To nie koniec
: :dobieństw. Mikoł ai wkł ada nrezenlv do sk'aroet - odvńwkł adał nodarki
* r butów, Obai przvch odza zwizvta 23 erudnii - czvli"w goż e Narbdzenie
.*c podczas ł órńańskieLo ś viietalu'l, oodczas"któreso Wikinsowie
: zvś traialiiodł v a takż e de"korowili a6ńviemioł a, skad te"oodobieńś twa?
r:eily nó pół ndcy Europy dominującą rbligią stńł o się cńrześ ci|aństwo,
z.: xaż ano wiary Ń pogańikie bóstwd. Tr'adycj"e j'ednak nie'zniknęł y, ŹzostaĘ
:,J S:oSowane oo nowel rzeczvwstoscl.
.{, \vracaiac do prezóntów w skaroetach: tradvcia ta bvł a kultvwowana
:zez wió}ł i w ]icznvch kraiach Eulronv, W Xll"-#iecznói Franói siostrv
i ; *o nn e odwiedzał v"biednvć n, ofiaro#rii ac im skarpetv rieł ne o1zech ów"i
:,..,,oców - gł ównie ńandarynek, które gd2ieniegdzie na2ichod zie również
s
owia waż nv svmbol Boż eso Narodzenia,
Z. W

5,=nDla ivietu Ióuończvkdw ś wiatecznatradvcia iest.,, iedzenie
i.lrczaków z KFĆ. Skad taki dziwhv zwv'czai? Ótóź w laoohii Boż e
\ a rodzenie to nadal coŚ stosunkowo nóweg"o; retigia chrześ Ćijińska przez

-.,,ieki był a tu albo nieznana, albozakazana. Dopiero na

przeł ońie XIX iXX w.
,ei eleńenw. takie iak dańanie nrezentów cż v stroieinie domów.
zaczeł v
bizenikać ó'o ianońskiei kulturiz - sł ównie ź estńnów ziednoczonvć ń.
'apończvcv nid s'ustowafi iednaliw ifrdvkach i nie hodowafi ich, wiec"nie
inieli ok'azji skos"ztowania ół ówneso ś wiitecznesodania Amervki. w l'atach
70, ubieeł óeo wieku ieden"z klientów KFĆ, zapW"anv o to, dlaczógo zamawia
ii,urczak5w?niu Boż i:go Narodzenia, powiedż iał , ż ó skoio nie mH indykówto i e dvne rozsadne za"stenstwo. sie ć 'restauraci i- natvchmiast nodcńwvcił a
poinyŚł i rozp|oczęł a wi'ettą kampanię reklamow"ą Ku;isuńasu Nf wa
kenthkkii - kóntuckv [iak Iaóończvtvj ndzvwaia kFcTna Świeta. kamnania
spotkał a się z ogroniny'm ÓdŻ eweń i talipońŚtał a ńowa trahycja. DŻ iś po
ś wiatecznetokfirczak"a ustawiaia sie dł usió koleiki.
na ś wiecie są
9: Ledną z ńaipopularniejszyĆń,ś iviąt6cznycń. dekoracii
btalo-czerwone cuklerkl w Rształ cle Dastersklel laskl. plerwsze sł odvcze
teso tvDu wvnrodukowano w XVII ^wieku w'niemieckiei Kolonii."abv
po"dcziŚ koŚcielnych ceremonii rozdać je dzieciom. W jatim Ćelu?
0czvwiś cie ż ebv siódział v cicho.
Ż ró"dł o: internót - http:ź www.turisticus.pIl7-swiatecznvch-ciekawostekktorymi-zaskoczyci e-bl iŚki ch -przy-wigilijhym-stol e/
Redakcja
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