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1 września 2014 roku w Szkole Podstawowej w Świątnikach
odbyło się Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2014/2015. Pani
Dyrektor przywitała wszystkich uczniów oraz nauczycieli,
a w szczególności Panią Krystynę Jakubowską nauczycielkę języka polskiego, która zastąpi Panią
Małgorzatę Wodnicką przebywającą na zwolnieniu
lekarskim. Oliwier Kwaśniak i OliwiaHąnkała– otrzymali oni z
rąk pani Heleny Polanowskiej nagrody za udział w konkursie
„Zachowaj trzeźwy umysł”. W tym roku naukę w klasie I
rozpoczęły 6-ciolatki, które będą uczyć się z ministerialnych
Elementarzy.
Jak co roku po zakończeniu uroczystości oficjalnejuczniowie
mieli czas spotkać się ze swoimi wychowawczyniami.
Na najbliższe 10 miesięcy nauki życzymy wszystkim
POWODZENIA!!!
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4 września szczęśliwcy z klas IV-VI wyjechali do Wrocławia do Hali Stulecia na mecz Mistrzostw Świata w Piłce
Siatkowej Mężczyzn: Argentyna-Kamerun. Nasi koledzy
zdecydowanie kibicowali Kamerunowi, niestety wynik meczu był
zdecydowanie nie po ich myśli 3 : 0 dla Argentyny. Wszyscy
uczestnicy wyjazdu świetnie się bawili i na pewno są zdania, że
nie ma to jak emocje sportowe na żywo.

W dniach 13 – 14 września 2014r. odbyło się IV Ogólnopolskie
Spotkanie Miłośników Ziemi Wołyńskiej. Spotkanie zostało
zorganizowane przy współpracy: księdza Zbigniewa Słobodeckiego,
proboszcza parafii w Nasławicach oraz profesora Henryka
Słowińskiego, wołyńskiego żołnierza - kombatanta, prezesa
środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
Wrocławiu i zarazem Honorowego Prezesa Towarzystwa Miłośników
Kultury Kresowej. Wydarzeniem zjazdu była konferencja naukowa
pt. "Nasz Wołyń", na której omawiano wkład i dorobek
poszczególnych narodów we wspólne dziedzictwo Kresów. Jednym
z prelegentów był duszpasterz kresowian ks. Tadeusz IsakowiczZaleski, który mówił o roli Ormian.Odbyły się też wystawy
tematyczne pod wspólnym tytułem „Wołyń i jego narody”, biesiady
i festiwal piosenek kresowych. Wystąpiły zespoły folklorystyczne.
Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy, a także
uczniowie i nauczyciele, pomagający w przygotowaniach. Podczas
Dnia Pamięci o „Akcji Burza” uczniowie wraz z Panią Martą
Pacholec-Grzyb złożyli kwiaty pod tablicami upamiętniającymi
żołnierzy AK i pomordowanych Baryszan.
W uroczystościach brali udział także m.in. orkiestra i kompania
honorowa Wojska Polskiego.
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Narodowe czytanie Trylogii
Nasza szkoła włączyła się w trzecią edycję akcji zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego – Narodowe Czytanie. Lektura „Trylogii”
Henryka Sienkiewicza odbyła się w naszej szkole 5 września. Akcję
zorganizowała pani Elżbieta Tkacz przy współpracy pani Marty
Pacholec-Grzyb i pani Krystyny Jakubowskiej. W lektorów wcielili się
uczniowie UlaDroszczak, Ala Grudzińska i Marcin Rogowski, a także
pani Dyrektor Ewa Żurawik, pani Krystyna Jakubowska, pani Lidia
Sączawa, pani MartaPacholec-Grzyb oraz ksiądz Zbigniew Słobodecki.
Miejmy nadzieję, że akcja zachęciła uczniów do sięgnięcia po trudne,
ale jakże piękne tomy „Ogniem i Mieczem”, „Potopu” i „Pana
Wołodyjowskiego”

Naszą szkołę odwiedzili strażacy pracujący w
Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach Małych.
Opowiedzieli nam jak wygląda ich praca oraz jak
udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku
drogowym i pożarowym.Poznaliśmy z czego składa się
strój strażaków, oglądaliśmy sprzęty, na których pracują
i mogliśmy zobaczyć jak wygląda wóz strażacki. Każdy
mógł sam przekonać się jak ugasić pożar wężem
strażackim lejąc z niego wodę. Przez chwilę poczuliśmy
się jak prawdziwi strażacy.
Bardzo podobało nam się spotkanie ze strażakami,
myślę, że wszyscy uczniowie są zadowoleni i wiele
zapamiętali z takiej lekcji.

Kasia Ostafińska z klasy III

18 września byliśmy na warsztatach ekologicznych w
Borzygniewie nad Zalewem Mietkowskim
zorganizowanych przez panią Iwonę Stankiewicz. Pan
opowiadał nam o ptakach, które zamieszkują na tym
terenie i pokazywał ich zdjęcia oraz filmy o nich. Braliśmy
udział w konkursie, naszym zadaniem było narysowanie
jak największej ilości ptaków, które pojawiły się w
prezentacji. Potem wybraliśmy się na spacer brzegiem
zalewu. Podczas przechadzki pan opowiadał nam różne
ciekawostki związane z tym terenem. Na końcu piekliśmy
kiełbaski w ognisku i piliśmy pyszną herbatkę. To był
bardzo udany dzień.
Magdalena Mierzwiak i Milena Grudzińska z klasy III
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19 września mieliśmy spotkanie z policjantem. Dowiedzieliśmy
się na nim jak bezpiecznie zachowywać się na drodze. Pan
policjant powiedział nam również jak powinniśmy zachowywać
się w szkole. Powiedział, że na rowerze można jeździć wtedy,
kiedy się ma kartę rowerową. Dla nas jest to bardzo ważne,
bo lubimy jeździć na rowerze i już w III klasie niektórzy będą
mogli zdawać egzamin na kartę rowerową.
Wiemy, że policjanci są po to, żeby nam pomagać.
Od pana policjanta dowiedzieliśmy się dużo ważnych rzeczy,
za co bardzo dziękujemy.

Wiktoria Szulżuk i Milena Grudzińska z kl. III

24 września o godzinie 8.30 zebraliśmy się przed
szkołą, aby pojechać na wycieczkę. Autokar zawiózł
nas do Schroniska Dolnego pod Wieżycę w
Sobótce. Przewodniczka zaprowadziła nas na
polanę, gdzie poznaliśmy dwoje staruszków Radunię i Będka.Byli oni ubrani w zgrzebne szaty, a
na nogach mieli długie botki ze skóry. Po
wzajemnym przedstawieniu się, zostaliśmy
zaproszeni do zabawy. Szukaliśmy w lesie Mnicha,
rzucaliśmy szyszkami do celu, robiliśmy biżuterię,
skakaliśmy przez węża i śpiewaliśmy
piosenkę.Pożegnaliśmy Radunię i Będka i
poszliśmy do parku linowego. Tam zostaliśmy
ubrani w pasy zabezpieczające i kaski. Musieliśmy też przejść krótki instruktaż, jak się zachować na trasie
linowej. Podczas spaceru ponad ziemią przeżyliśmy wiele wrażeń. Niestety czas szybko minął i trzeba było
wracać do szkoły.
Uważamy, że wycieczka była udana, a przeżycia na długo zostaną w naszej pamięci.
Uczniowie klasy IV
Uczniowie z klasy II, III i IV wzięli udział we wspaniałych
warsztatach w ramach projektu „Odkrywcy”.
Były one zorganizowane przez „Biskupią Kopę” przy
współpracy ze Stowarzyszeniem „Ślężanie” Lokalna Grupa
Działania. Dzieci miały możliwość poznać zwyczaje Słowian
przy wspólnej zabawie z Będkiem i Radunią. Poznawali
Ślężańskie tradycje, rośliny i skały. Następnie odważni, którzy
przeszli szkolenie, mogli wspinać się po parku linowym, na
którym ukryte były informacje związane ze Ślężańskim
Parkiem Krajobrazowym.
Pomimo adrenaliny uczniowie trochę wiadomości zapamiętali
i wspólnie rozwiązywali test.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Wyjazd był bardzo udany, mamy nadzieję, że uda się nam go jeszcze powtórzyć.
Uczniowie klasy III
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26 września nasza szkoła włączyła się w obchody IV Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Nad całością
czuwała koordynatorka lokalna pani Marta Pacholec-Grzyb
wraz z klasą IV. Szczególne podziękowania należą się
asystentom: Julii Hrycak i Michałowi Borowskiemu z klasy IV
oraz egzaminatorom: Julii Rogowskiej, Marcinowi
Rogowskiemu z klasy V, Uli Droszczak, Ali Grudzińskiej,
Pawłowi Fornalowi, Oliwii Hąnkała, Michałowi Herbutowi,
Oliwierowi Kwaśniakowi z klasy VI. Tytuł MT EXPERT uzyskało
w naszej szkole 49 uczestników zabawy na 55 zdających
egzamin z tabliczki mnożenia (w tym 42 uczniów klas III-VI).24
uczniów klas IV-VI wzięło udział w konkursie na „Najlepszego
anglistę wśród matematyków”. Mieli oni za zadanie zapisać w
języku angielskim wynik mnożenia. Bezbłędnie uczynili to:
Paweł Fornal kl. VI, Wiktoria Polasiak kl. V, RayoonChung kl.
IV.
34 uczniów klas IV-VI wzięło udział w konkursie na „Najlepszego sportowca wśród matematyków”. Musieli oni
popisać się nie tylko znajomością tabliczki mnożenia, ale także celnością w strzałach na bramkę i rzutach do
kosza. Najlepiej poradzili sobie: Alicja Grudzińska kl. VI, Kinga Wojciechowska kl. V, Krzysztof Smoliński kl.
IV.

29 września braliśmy udział w apelu, który przygotowali
uczniowie klasy VI wraz nauczycielami pod
przewodnictwem pani Krystyny Jakubowskiej. Nasza klasa
przygotowała gołębie pokoju do dekoracji. Na uroczystość
zostali zaproszeni uczniowie z klas III-V oraz pracownicy
szkoły. Dowiedzieliśmy się od pana Tomka Wyplera jak
wyglądała wojna. Byliśmy wstrząśnięci wiadomością, że
ginęły na niej cały rodziny, także dzieci. Uczniowie klasy VI
przygotowali piosenki i wiersze, wspólnie zaśpiewaliśmy
piosenkę „Nie pamiętasz, bo nie mogłeś…”. Widzieliśmy
flagę ONZ i nauczyliśmy się, na czym polegają misje
pokojowe. To była ciekawa lekcja historii, która na długo
pozostanie w naszej pamięci.
Judyta Żygadło z klasy III

5
Szkoła Podstawowa w Świątnikach

29 września braliśmy udział w Święcie pieczonego ziemniaka.
Najpierw wszyscy bawiliśmy się wspólnie w kole. Potem
uczestniczyliśmy w różnych konkurencjach, np. przenoszeniu
ziemniaka na rakiecie paletce, prowadzeniu ziemniaka za pomocą
kija hokejowego, rzucaniu ziemniakiem do celu itp. Uczniowie z klas
0-III podzieleni byli na mieszane zespoły, kapitanem każdej drużyny
był uczeń naszej klasy III. Po sportowych zmaganiach jedliśmy
upieczone w ognisku kiełbaski i oczywiście ziemniaki. Na Święcie
pieczonego ziemniaka było super, bardzo lubimy ten dzień.
Wiktoria Szulżuk z klasy III

2 października w naszej szkole odbyły się jesienne biegi przełajowe „Między drzewami”, w których brali udział
uczniowie z klas IV-VI. Uczestników było 20, a do klasyfikacji drużynowej (klasowej) branych było pod uwagę 5
najlepszych wyników/czasów uczniów z każdej klasy (3
ch + 2 dz). Startujący w biegu mieli do pokonania
dystans ok. 1000 m. Pięciu najlepszych
z poszczególnych klas: kl.IV : Michał Borowski, Julia
Hrycak, Oskar Romański, Oliwia Baszak, Krzysztof
Smoliński; kl.V : Hubert Waniszewski, Kacper Małek,
Łukasz Herbut, Klaudia Gałązka, Kinga Wojciechowska;
kl.VI: Michał Herbut, Oliwier Kwaśniak, Oliwia Hąnkała
i Emilia Lach, Michał Nowak. Po ogromnym wysiłku jaki
towarzyszył zawodnikom podczas biegu na I miejscu
znalazła się klasa V , II miejsce zajęła klasa VI i III
miejsce przypadło klasie IV. Najlepszy czas spośród
wszystkich startujących dziewcząt uzyskały Oliwia
Hąnkała i Emilia Lach, a wśród chłopców Hubert
Waniszewski. Wszystkim zawodnikom dziękujemy za
start, a pozostałym uczniom za doping swojej klasie.

Z okazji rozpoczynającego się Miesiąca Bibliotek Szkolnych 3 października gościliśmyw naszej szkole
p. Michała Hajdukiewicza, pracownika Miejsko Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sobótce. Pan Michał rewelacyjnie zainaugurował
głośne czytanie uczniom naszej szkoły. Dzieci z kl.0-III wysłuchały
fragmentów książki G. Kasdepke „Kocha, lubi, szanuje czyli jeszcze o
uczuciach”, a uczniowie kl. IV-VI mogli posłuchać zabawnych
historyjek Mikołajka z książki RenéGoscinnego „Nowe przygody
Mikołajka”. Interpretacjai ekspresja, z jaką czytał p. Michał na pewno
długo zostaną w pamięci naszych uczniów. Dowodem na to jest
ponowne zaproszenie p. Michała na spotkanie z czytelnikami naszej
szkoły.
27 października natomiast gościem naszej szkoły był pan Dariusz
Lechz Fundacji Tańca i Kultury Tanecznej "CHOREIA".Gość
przeczytał uczniom klas IV-VI oraz 0-III opowiadanie "Dwie Dorotki".Charyzma, zaangażowanie i emocje z
jakimi pan Dariusz interpretował tekst na długo zostaną w naszych pamięciach.

6
Szkoła Podstawowa w Świątnikach

14 października w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Pasowania na
ucznia.Pani Dyrektor i zaproszeni goście podziękowali nauczycielom za trud włożony w wychowanie
i nauczanie młodego pokolenia. Uczniowie klasy III wraz z wychowawcą Agnieszką Pieluszyńską przygotowali
zabawne przedstawienie przedstawiające scenki z życia
bardzo „wyluzowanej” klasy. To prawda, że czasem trudno
jest wytrzymać ten nawał obowiązków, ale jak sami
uczniowie śpiewali „Szkoła, nasza, kochana szkoła, już z
daleka nas woła, gdyż życzliwych ludzi spotykamy tu…”. Dla
nauczycieli prezent mieli też uczniowie klas IV-VI, którzy
przygotowali pod opieką pani Joanny Szukały taniec i słodki
upominek.
Następnie swój głos zabrała klasa I z wychowawczynią
panią Lidią Sączawą. Uczniowie recytowali wiersze
i śpiewali piosenki oraz pięknie odpowiadali na pytania
zadawane im podczas egzaminu. Pani Dyrektor tradycyjnie
pasowała dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej w
Świątnikach. I tak nasza brać uczniowska powiększyła się o
15 osób. Gratulujemy dzieciom, ich rodzicom i wychowawcy.

W dniach 28-29 października wzięliśmy udział w XV edycji Turnieju Piłki Nożnej „ Z podwórka na stadion o
Puchar Tymbarku”, który odbył się na Stadionie
Olimpijskim we Wrocławiu. To największe w Polsce
rozgrywki dla dzieci, w których corocznie bierze udział
kilkadziesiąt tysięcy zawodników z całego kraju. Naszą
szkołę reprezentowali chłopcy w dwóch kategoriach
wiekowych U-10 w składzie: Jakub Baszak, Filip Małek,
Marcin Herbut – kl.II i Jakub Czarnecki, Marcin Grygiel,
Aleks Hąnkała, Paweł Maniowski, Marcin Palewicz – kl.III;
oraz U-12 w składzie: Michał Borowski, Oskar Romański,
Krzysztof Smoliński – kl.IV i Grzegorz Foltyn, Łukasz
Herbut, Kacper Małek, Marcin Rogowski, Hubert
Waniszewski – kl.V. Pomimo, iż nie udało nam się
zakwalifikować do dalszego etapu rozgrywek, to udział w
tym turnieju był wspaniałym przeżyciem dla nas, któremu
towarzyszyła i towarzyszy wciąż pasja, emocje i piłkarskie
marzenia. Za udział w turnieju otrzymaliśmy pamiątkowe dyplomy.

Na lekcjach języka angielskiego uczniowie z klas I-III wraz z panią
Moniką Grzeszczyńską-Franczukpoznawali tradycje brytyjskie związane
ze świętem Halloween.Mieli też okazję zrobić i przyozdobić według
własnego pomysłu lampiony z dyni.Niektórzy uczniowie przygotowali też
odpowiednie stroje dla siebie.
To były bardzo ciekawe lekcje dla wszystkich uczniów.
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31 października odwiedził nas wspaniały człowiek, podróżnik, „człowiek orkiestra”, współczesny Indianin – pan
Szymon Stawski – „Stafa”. Odwiedził on 90 krajów na 6 kontynentach. Na szczęście na mapie jego podróży
znalazła się również nasza szkoła. Podczas swojej wizyty pan Stafa opowiedział nam o swoich przygodach.
Szczegółowo przedstawił swoją roczną wyprawę po Ameryce Południowej. Mieliśmy okazję poznać zwyczaje
i tradycje Indian. Podróżując po świecie pan Szymon zgromadził wiele rekwizytów i niektóre z nich nam
pokazał, np. stroje Indian, maczetę, ciekawe instrumenty. Pan Szymon prowadzi również kino wędrowne,
w którym pokazuje mieszkańcom krajów, które odwiedza filmy, np. „Reksia”. Podróżnik większość życia spędza
w podróży i nocuje w aucie. Nasza klasa dostała od Stafy autograf. Po spotkaniu pan Szymon odpowiadał na
nasze pytania. Wizyta podróżnika bardzo nam się podobała i na długo zostanie w naszej pamięci.
Aby więcej dowiedzieć się o panu Szymonie zapraszamy na jego stronę internetową.

Kasia Ostafińska i Wiktoria Szulżuk z klasy III

Kolejny rok Szkoła Podstawowa w Świątnikach, przy współpracy z PKO
Bankiem Polskim SA Oddział 1 w Sobótce, należy do programu SKO –
Szkolnych Kas Oszczędności, który dedykowany jest uczniom w wieku od 6 do
13 lat.
Przypominamy, że aby uczeń mógł zostać członkiem SKO:– rodzic /opiekun
prawny musi wyrazić zgodę na przystąpienie dziecka do programu SKO
wypełniając i podpisując „Oświadczenie Rodzica”, które przekazuje
nauczycielowi opiekującemu się SKO w Szkole,lub- rodzic/opiekun prawny może złożyć wizytę wraz
z dzieckiem w Oddziale PKO BP SA gdzie dopełni formalności otwarcia SKO Konto dla Ucznia.
Opiekunkami SKO w naszej szkole są Pani Marta Pacholec-Grzyb i Pani Ewa Szymajda.

Wyniki konkursów
Wakacyjny konkurs LOP
Organizator: pani Iwona Stankiewicz
Jury: pani Iwona Stankiewicz i pani Marta Pacholec-Grzyb
I miejsce – Olimpia Olankiewicz z klasy IV.
Wyróżnienia – Magdalena Mierzwiak z klasy III,
Krzysztof Smoliński z klasy IV, Michał Herbut z klasy VI.
Konkurs „Cuda z ziemniaka”.
Jury: pani Ewa Szymajda, pani Marta Pacholec – Grzyb oraz pani Elżbieta Tkacz
Nagrodzono wszystkie 36 prac.
Konkurs plastyczny „Wojna niech legendą będzie”
Jury: : pani Krystyna Jakubowska, pan Piotr Kozak i pani Elżbieta Tkacz
I miejsce – Michał Herbut z klasy VI
II miejsce – Oliwier Kwaśniak z klasy VI
II miejsce – Alicja Grudzińska z klasy VI
Wyróżnienia: JuliaHrycak i Oliwia Baszak z klasy IV oraz Patryk Węgrowski z klasy VI.
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Konkurs „Nasi nauczyciele też kiedyś byli dziećmi plastyczny”
Organizator: pani Agnieszka Pieluszyńska
33 osoby prawidłowo rozpoznały postacie ze zdjęć – wszystkich zwycięzców przygotowane były upominki
w postaci pysznego jabłka, batonika i breloczka
KONKURSY BIBLIOTECZNE
Organizator: pani Elżbieta Tkacz
Jury: pani Elżbieta Tkacz i pani Marta Pacholec-Grzyb
„Jestem ilustratorem książki”
Wyróżnienia:klasa 0 Wit Pietrasik, klasa I Mateusz Gala, klasa II Filip Małek, Franciszek Pietrasik, Antoni
Pietrasik, Adriana Radzikowska, Wiktoria Pawlik, Wiktoria Grygiel, klasa III Leon Neubert, Katarzyna
Ostafińska, Kinga Stebnicka, Jakub Czarnecki, Aleks Hąnkała, Marcin Grygiel, Paweł Maniowski, Magdalena
Mierzwiak, Milena Grudzińska, Judyta Żygadło.
„Rozpoznaj lekturę na podstawie jej fragmentu” oraz„Krótkie pytania na długie przerwy”
Klasa II
I miejsce – Agnieszka Mierzwiak
II miejsce – Franciszek Pietrasik
III miejsce – Adriana Radzikowska
Klasa III
I miejsce – Katarzyna Ostafińska
IImiejsce – Magdalena Mierzwiak
III miejsce – Judyta Żygadło
Klasy IV-VI
I miejsce – Olimpia Olankiewicz klasa 4
II miejsce – Urszula Droszczak klasa 6
IIImiejsce – Klaudia Gałązka klasa5
„To warto przeczytać – czytelnicza lista przebojów”
Jury: pani Krystyna Jakubowskai pani Elżbieta Tkacz
Wyróżnienia
RayaonChung klasa IV- recenzja książki „Ruiny Gorlanu”- John Flanagan
Klaudia Gałązka klasa V – recenzja książki „Tajemniczy ogród” – F. E. Burnet
Urszula Droszczak klasa VI – recenzja książki „Ten Obcy” – I. Jurgielewiczowa
Olimpia Olankiewicz klasa IV – recenzja „Opowieści z Narnii” – C. S. Lewis
Katarzyna Ostafińskaklasa III – „Czterej muzykanci z Bremy” – W i J. Grimmm
Judyta Żygadło klasa III – „Cztery pory roku w leśnej rodzinie” – B. Bodawska
Wiktoria Szulżukklasa III – „Mała Syrenka”- H. CH. Andersen
Szkolny Konkurs DRZEWA NASZYCH LASÓW
Organizator: pani Iwona Stankiewicz
Jury: pani Iwona Stankiewicz i pani Marta Pacholec-Grzyb
Klasy III-VI
1. Bernard Berger (kl. III) – 21 punktów
2. Michał Borowski (kl. IV) – 20 punktów
3. Jakub Czarnecki (kl. III) – 19 punktów
Krzysztof Smoliński (kl. IV) – 19 punktów
4. Katarzyna Ostafińska (kl. III) – 18 punktów
Milena Grudzińska (kl. III) – 18 punktów
5. Wiktoria Szulżuk (kl. III) – 16 punktów
Aleks Hąnkała (kl. III) – 16 punktów
Magdalena Mierzwiak (kl. III) – 16 punktów
Oliwia Baszak (kl. IV) – 16 punktów
Klasy V-VI
1. Oliwia Hąnkała (kl. VI) – punktów 43
2. Klaudia Gałązka (kl. V) – punktów 38
3. Julia Rogowska (kl. V) – punktów 37
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4. Sandra Łońska (kl. VI) – punktów 33
5. Alicja Grudzińska (kl. VI) – punktów 31
6. Michał Herbut (kl. VI) – punktów 30
Oliwier Kwaśniak (kl. VI) – punktów 30
7. Emilia Lach (kl. VI) – punktów 29
Paweł Fornal (kl. VI) – punktów 29
8. Urszula Droszczak (kl. VI) – punktów 28

Zwycięzcom i uczestnikom wszystkich konkursów gratulujemy!!!

Zadania na Szkolny Konkurs Matematyczny Everest
WRZESIEŃ
Zadanie 1
Wstaw poniżej cyfry od 1 do 9 tak, aby suma
na każdym boku wynosiła 20

PAŹDZIERNIK
Zadanie 1
Czarnoksiężnik Burbulla hodował smoki pięciogłowe i
siedmiogłowe, ale wszystkie jednoogoniaste. Pewnego dnia,
gdy smoki Burbulli pasły się w ogrodzie, Kajtuś Wtykajnosek
doliczył się 25 ogonówi 145 głów. Ile smoków pięciogłowych iile
siedmiogłowych miał czarnoksiężnik Burbulla?
Zadanie 2.
Według legendy pod kościołem na górze Ślęży znajduje się
rama do piekieł”. Oblicz powierzchnię tej bramy, jeżeli wymiary i
kształt są takie jak na rysunku wykonanym w skali 1:90.

Zadanie 2.
Jeżeli pewną liczbę podzielimy przez 3 i do
ilorazu dodamy dzielną i dzielnik, to
otrzymamy 163. Co to za liczba?
Zadanie 3
W klatce znajdują się bażanty i króliki.
Wiadomo, że cała klatka zawiera 35 głów i
94 nogi. Ile było bażantów a ile królików?
Zadanie 3
Jan, Henryk, Stanisław i Paweł to czworo przyjaciół. Każdy z
nich wykonuje inny zawód i
mieszka przy innej ulicy. Na podstawie podanych informacji
odgadnij, przy jakiej ulicy każdy z nich
mieszka oraz jaki wykonuje zawód:
Jan nie jest jubilerem.
Zegarmistrz nie mieszka przy ulicy Złotej.
Henryk jest krawcem, ale nie mieszka przy ulicy Głównej.
Jubiler mieszka przy ulicy Mokrej.
Stanisław mieszka przy ulicy Cichej, ale nie jest szewcem

Szkoła Podstawowa w Świątnikach
ul. Parkowa 6
55-050 Sobótka
tel. (71) 316 22 61
sp.swiatniki@wp.pl
www.spswiatniki.sobotka.pl

10
Szkoła Podstawowa w Świątnikach

