GAZETKA SMYKA
PISEMKO DLA MŁODSZYCH DZIECI
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Libuszy
Marzec nr 7

1 II – Rozstrzygniecie konkursu
plastycznego „Ilustracja do
utworów J. Tuwima”
14 II – Poczta walentynkowa
20 II – Spotkanie z magikiem

50 gr

21 II – Udział we mszy św.
Popielcowej
21 II – Finał konkursu
plastycznego „Bohaterowie
utworów M. Konopnickiej”

Chmurki to przyjdą,
to uciekną.
Bawi się marzec w zimno – ciepło.
Zamrugał słońcem.
Chlapnął deszczem.
O! Ciepło! Cieplej! Szukaj jeszcze!
Patrz: Tutaj trawka juŜ wyrosła.
Ciepło – gorąco –
wkrótce wiosna!

W NUMERZE

Drodzy Czytelnicy!

Z Ŝycia klas młodszych;
Kartka z kalendarza;
Wierszykarnia;
Nasza twórczość;
To i owo;
W co się bawić, czyli sposób
na nudę;
 Wieści biblioteczne;
 Zagadkowo; Humor;
 Dodatek „ Stąd jestem,
stąd pochodzę”
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Marzec to miesiąc, w którym cała
przyroda budzi się do Ŝycia. Jest
to znak, Ŝe nadchodzi wiosna.
Wszyscy
z
niecierpliwością
oczekujemy przyjścia wiosny.
Wiosnę moŜna ju Ŝ znale źć,
wystarczy rozejrzeć się tylko
wokoło. O jej przyjściu świadczą
gałązki
wypuszczające
pąki,
rozkwitające
kwiaty,
świergoczące wesoło ptaki.

Spójrz dookoła ... oddychaj
głęboko ... – czujesz?
To WIOSNA!

Konkurs plastyczny na
ilustrację do utworów
Juliana Tuwima –
rozstrzygnięcie

Biblioteka Publiczna
w Libuszy
zorganizowała konkurs
plastyczny na ilustrację
do utworów Juliana Tuwima.
W konkursie wzięło udział 31
uczniów z klas I – III naszej
szkoły.
1 lutego p. Zuzanna Lignar
uroczyście wręczyła uczniom
nagrody.
Nagrody głów ne otrzymali:
1 miejsce Krzysztof Kość I a
2 miejsce Ew elina
Przybyłow icz I a
3 miejsce Natalia Dykas III a
WyróŜnienie:
Aleksander Karp II a
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody za udział.

Finał Konkursu Plastycznego
„Bohaterowie utworów M arii
Konopnickiej”
21 II w Szkole Podstawowej w Grudnej
Kępskiej odbyło się podsumowanie
Gminnego Konkursu Plastycznego pod
hasłem: „Bohaterowie utworów Marii
Konopnickiej”.
Naszą szkołę reprezentowała Natalia
Św ierz z kl. III a, której praca została
w yróŜniona.

Czary, mary, hokus, pokus …
20 II uczniowie licznie zgromadzili się na
hali sportowej, by obejrzeć pokaz
iluzjonisty. Niektórzy z nich mieli moŜliwość
uczestniczenia w pokazie.
Sztuczki wychodziły im, ale chyba sami nie
wiedzieli jak to się stało. Magik uchylił
rąbka tajemnicy i zdradził kilka trików.
Pokazał równieŜ dzieciom jak radzić sobie
z odpisywaniem i podpowiadaniem.
Tego jednak nie radzimy stosować na co
dzień. Najlepszym bowiem sposobem na
dobre oceny jest … nauka!
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Kartka z kalendarza
MARZEC
– Międzynarodowy Dzień Pisarzy
– Dzień Teściowej
– Międzynarodowy Dzień Kobiet
– Dzień MęŜczyzn
– Międzynarodowy Dzień Konsumenta
– Światowy Dzień Morza
Dzień Św. Patryka
20 III – Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi
Niepełnosprawnych
21 III – Początek astronomicznej wiosny

3
5
8
10
15
17

15 marca – KANGUR – M iędzynarodowy Konkurs M atematyczny
Konkurs przeprowadzony zostanie w czwartek, 15 marca o godzinie 9.00.
Odbywa się on w kilku grupach wiekowych. Nas interesują dwie:
Kl. I i II „Kangurek”
Kl. III i IV – „Maluch”
Zawody mają charakter jednorazowego testu, który uczniowie
piszą w swoich szkołach pod nadzorem opiekuna konkursu.
Test składa się z pytań o trzech stopniach trudności.
Uczniowie juŜ od kilku tygodni przygotowują się do testu. Z jaki efektem zobaczymy. Za wszystkich uczestników trzymamy kciuki!

21 marca – Pierwszy dzień wiosny!
Z okazji nadejścia WIOSNY
Mały Samorząd Uczniowski
zaprasza
wszyst kich uczniów klas I – III oraz nauczycieli
na wspólne powitanie wiosny i poŜegnanie zimy.

BARAN
BARAN

III
III
III
III
III
III

M iędzynarodowy Dzień Poezji
22 III – M iędzynarodowy Dzień Wody
23 III – Międzynarodowy Dzień Meteorologii
27 III – Międzynarodow y Dzień Teatru

27 marca
DZIEŃ TEATRU

„TEATR”

26 – 27 – 28 marca – Rekolekcje wielkopostne.
Szczegóły rekolekcji podadzą w najbliŜszym czasie wychowawcy klas.

Zmiana czasu z zimowego na letni
Zmiana czasu z zimowego na letni: z soboty na niedzielę
25 marca 2:00 -> 3:00. Śpimy niestety krócej!!!.
W następnym świątecznym numerze Gazetki Smyka – wywiad
z Panem Dyrektorem Aleksandrem Kaliszem.
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BARAN
21marca-20kwietnia

A najpiękniej –
to jest w pierwszej chwili.
Jeszcze nim zasłona się rozchyli:
światło nagle na widowni zgaśnie,
na kurtynie reflektora krąg
i wtedy właśnie…
gong!
AŜ zapiera dech nagłe czekanie,
Ŝe się coś niezwykłego stanie,
serce mocniej uderzać zaczyna:
juŜ za chwilę,
za chwileczkę
Kurtyna!

Po części artystycznej odbędzie się Szkolny Konkurs
Recytatorski „Czarowanie słowem”.

28 marca uczniowie klas II i III wezmą udział w przedstawieniu teatralnym pt.
„Szew czyk Dratewka”, w wykonaniu aktorów z Narodowego Teatru Edukacji
im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Spektakl odbędzie się w Gorlickim Centrum
Kultury.

RYBY
21 lutego-20 marca

JAK NALEśY ZACHOWAĆ
SIĘ W TEATRZE ?

- Przed wyjściem z domu wypada zadbać o swój wygląd. Nie chodzi się do teatru
w wytartych dŜinsach, adidasach lub dresach.
- W teatrze warto zjawić się 15 minut przed rozpoczęciem przedstawienia.
Mamy wtedy duŜo czasu, aby spokojnie zająć miejsce na widowni.
- Na widownię nie wnosi się jedzenia ani picia. Przekąsić moŜemy coś podczas
przerwy.
- Kiedy podniesie się kurtyna wśród widzów musi zapanować cisza.
Nie zabieramy do teatru grających zegarków, telefonów komórkowych.
- Do szatni idziemy dopiero po skończonym przedstawieniu, kiedy artyści zejdą
ze sceny.
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Wierszykarnia
od jesieni do lata

Są dni piękniejsze niŜ
niedziela,
uśmiechem dają znać
o sobie,
Ubrane w kwiaty,
strojną zieleń
Z uśmiechem wita nas
Dzień Kobiet!

PRZEDWIOŚNIE
Sczerniały dachy i pola.
Na drodze - błoto do kolan.
Gołębie gruchają dziś głośniej:
Przedwiośnie!
Przedwiośnie!
I wróble ćwierkają inaczej.
I wrona inaczej dziś kracze.
I bałwan się skurczył od rana,
Ŝe... prawie juŜ nie ma
bałwana!
Nos tylko mu sterczy
Ŝałośnie...
Przedwiośnie!
Przedwiośnie!
Przedwiośnie!
Przebiega kot przez podwórze.
OstroŜnie omija kałuŜe:
-Brrr! Wszędzie woda i woda.
To nie dla kota pogoda!
Jest mokro. Jest szaro.
Nieznośnie.
Przedwiośnie...
Wiadomo, przedwiośnie!
A wiosna – gdzieŜ się
podziewa?
Za jakie skryła się drzewa?
Słoneczna, promienna,
zielona?
Na razie są tylko bazie.
I kotki na wierzbie - na razie...
A potem – juŜ moŜe za tydzień
– na stałe się wiosna
rozgości.
Widzicie? JuŜ idzie! JuŜ idzie,
bo pąki pękają z radości.

DLA MĘśCZYZN W KRÓTKICH
I DŁUGICH SPODNIACH

„SUPER BABCIA –
SUPER DZIADEK”
konkurs literacki – rozstrzygnięty

JeŜeli się zastanowisz, mały męŜczyzno,
przez chwilę,
To szybko dojdziesz do wniosku,
śe kobiet na świecie jest duŜo,
Ogromnie duŜo,
Tak duŜo, Ŝe chyba nikt nie wie, ile ...
Kobietą jest kaŜda mama,
KaŜda pani w szkole,
Za kobietę musisz uznać swoją siostrę Olę
...
Kobietami są tak samo
wszyst kie koleŜanki,
Od Halinki piegowatej
Do szczerbatej Anki.
I Beatka, która siedzi
w przedostatniej ławce,
I Małgosia, co upadła wczoraj
na ślizgawce.
I sąsiadka z twego bloku, ta ruda ElŜbieta,
ChociaŜ trudno w to uwierzyć,
to takŜe kobieta ...

Moja babcia jest mądrą i kochającą
kobietą. Daje mi poczucie
bezpieczeństwa, miłości i zaufania. Babcia jest osobą , której ufam, której nigdy
się nie spieszy. Zawsze mogę z nią porozmawiać, pośmiać się i zwrócić z prośbą
w rozwiązaniu jakiegoś problemu. Lubię jeździć do niej na wakacje, razem
robimy zakupy i chodzimy na spacery. Uczy mnie jak poradzić sobie w Ŝyciu.
W trochę trudnych sytuacjach czasami pomaga mi. Czasami babcia się nami
opiekuje i dzięki niej moŜemy pracować, uczyć i bawić się. Babcia ze spokojem
potrafi zająć się domem i ogródkiem. Zawsze jest uśmiechnięta. Choć ma duŜo
lat to nadal ma niezwykłą chęć do Ŝycia, ma wiele radości. Inni ludzie w jej wieku
są smutni, schorowani i nie cieszą się kaŜdym nowym dniem roku. Moja babcia
nigdy nie skarŜy się Ŝe coś ją boli. śyje teŜ naszym Ŝyciem, cieszy się z naszych
sukcesów, mówi co myśli, wysłucha wszystkich naszych zmartwień i problemów.
Jest dobrze zorganizowana i ciągle gdzieś wychodzi, nie lubi siedzieć w domu.
Jest zawsze elegancka, zadbana, ciepła i wraŜliwa.
Bardzo kocham swoją babcię.

Gdy Święto Kobiet nadejdzie,
Przez jeden dzień cały
Nie dokuczaj tym kobietom
DuŜym ani małym.
Małym w dniu tym, jeśli umiesz,
zaśpiewaj piosenkę,
A tym duŜym – przynieś kwiatek
I pocałuj w rękę.

Dziadek to osoba, którą po rodzicach kocham najbardziej. Jest moim
przyjacielem na dobre i na złe. Jak czasem zrobię coś źle lub jestem niegrzeczny
nie krzyczy, tylko wytłumaczy i pocieszy. Poświęca mi duŜo czasu. Chodzimy na
spacery, czytamy raze m ksiąŜki, gramy w karty i oglądamy programy
przyrodnicze. Gdy są moje urodziny czy inne święta dziadek zawsze pamięta
i robi niespodzianki. Pracujemy razem w ogrodzie, pomagam mu jak potrafię.
Czasem, jak jest chory to z nim siedzę i podaję mu co potrzebuje. Jak rodzice
wychodzą to on się mną opiekuje. Mój dziadek jest w starszym wieku ale jest
cierpliwy, wesoły i wyrozumiały. Bardzo lubię dziadka i staram się tak
zachowywać Ŝeby był ze mnie dumny.

Natalia Stawiarska kl. II b

Ludwik Jerzy Kern
5

Krzysztof Karp kl. III b
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W mojej rodzinie są dwie babcie i jeden dziadziu. Z jedną babcią i
dziadziem mieszkam, a druga babcia – mama mojego taty mieszka niedaleko
nas. Często chodzimy do niej i ona nas odwiedza. Przynosi nam wtedy słodycze.
Rodzice mojej mamy są w podeszłym wieku. Potrafią nami zaopiekować się jak
rodzice jadą, Ŝeby coś załatwić. Jak byłam mała babcia często opowiadała mi
bajki, recytowała wierszyki. Opowiadała nam jak było dawniej, gdy ona była
dzieckiem.
Z zaciekawieniem słuchaliśmy tych opowiadań. Gdy jest mi smutno idę do babci
po otuchę. Ona pociesza mnie, przytuli i wtedy czuję się lepiej. Gdy coś dobrego
ugotuje zaprasza nas, Ŝeby poczęstować… Mam dobrą babcię uśmiechniętą,
pogodną i wyrozumiałą. Dziadziu natomiast trochę nas rozpieszcza. Zawsze , gdy
idzie do sklepu kupuje nam coś a to słodycze, a to chipsy, a to lody. Lubimy
dziadka za to! Czasami jak bawimy się w chowanego pomaga nam się skryć.
Dziadziu chodzi z nami na grzyby. Jak jedzie w pole motorem, to nas zabiera.
Dziadziu teŜ nas kocha. Bardzo kocham swoich dziadków, bo są dobrzy.
Opiekują
się
nami,
czasem
pomagają
mi
odrabiać
zadania.
Babciu, dziadziu Ŝyjcie nam sto lat !!!
Ewa Rakoczy kl. III b

Dziadek,
który
mieszka
najbliŜej mnie ma na imię Alfons,
to tato mojej ma my. Jest on juŜ
na emeryturze i ma duŜo
wolnego czasu. Jego większą
część poświęca mnie i mojemu
młodszemu bratu Kamilowi. Gdy
byłem pierwszoklasistą, dziadek
odprowadzał mnie do autobusu.
Kiedy nudzę się to wtedy gramy
z dziadkiem w warcaby, lub
wymyślamy
róŜne
zabawy.
Dziadek uwielbia
zwierzęta,
dlatego hoduje: kury, kaczki,
króliki i gołębie. Ja mu chętnie w
tym pomagam. Bardzo Go
kocham, bo wiem, Ŝe mogę
zawsze na niego liczyć. Rodzice
mojego taty to babcia Stasia i
dziadek Staszek. Mieszkają Oni
w Wójtowej blisko lasu. Bardzo
lubię ich odwiedzać, bo chodzę z
nimi na spacery do lasu.
Uwielbiam moich dziadków, bo
czas spędzony z nimi jest
ciekawy i pełen niespodzianek.

Moja babcia ma na imię Teresa. Babcia nie
pracuje, jest na emeryturze. Pracowała w
naszej szkole i uczyła geografii. Moja babcia
lubi bardzo dzieci, jest wesoła, miła i duŜo wie
na róŜne tematy. Chętnie rozmawiamy, gramy
w warcaby i spacerujemy. Mój dziadziu ma na
imię Antoni. Jest bardzo pracowity i chętnie go
odwiedzam.
Razem
ma jsterkujemy
i rozmawiamy o róŜnych męskich sprawach,
gramy w piłkę. Kocham Babcię i Dziadzia,
poniewaŜ mają dla mnie zawsze czas i mogę
im powiedzieć o swoich taje mnicach.

TAJEMNICE PISMA
to chyba jeden z najwaŜniejszych wynalazków ludzkości.
Zanim pismo zaczęło przypominać nasz alfabet przeszło długą drogę rozwoju.
Wcześniej posługiwano się pismem klinow ym, gdzie kaŜdemu słowu
odpowiadał inny znak. Były hieroglify - znaki, które w uproszczony sposób
przedstawiały obrazki. A kiedy powstał prawdziwy alfabet - taki, jak znasz?
Najprawdopodobniej był wynalazkiem Fenicjan. Fenicjanie opracowali system,
w którym kaŜda głoska (a nie wyraz) była oznaczana innym znakiem. Stał się on
źródłem późniejszych alfabetów, w tym naszego. Nasz alfabet składa się
zaledwie z 32 liter, podczas gdy np. pismo chińskie zawiera ponad 50 tysięcy
znaków!
KaŜdy z nas ma inny charakter pisma. Co nasze pismo o nas mówi?

Osoby, które w trakcie pisania idealnie łączą ze sobą wszyst kie literki,
są bardzo uporządkowane, rozsądne i obowiązkowe.

Osoba, której pismo charakteryzuje się duŜymi literami, często
wykraczającymi poza kratki, jest optymistą, lubi zwracać na siebie uwagę
i ma wysokie poczucie własnej osobowości.

Czytelne, bardzo wyraźne pismo wskazuje osobę uczciwą,
odpowiedzialną, sumienną, ale czasami zbyt łatwowierną.

Maciej Krzysztoń kl. II a

Super babcia umie wszystko. Przygotuje
obiad, który lubię. Upiecze pyszne ciasto.
Przyszyje łatę na dziurawe spodnie. Przytuli,
pocieszy, pogłaska po głowie, pochwali i ma
zawsze czas na pogaduszki.
Super dziadek pójdzie ze mną na spacer.
Zreperuje rower. Zrobi fujarkę z wierzbowej
gałązki. Nie poskarŜy ma mie, gdy napsocę.
Zawsze pocieszy, obroni, podpowie i opowiada
fajne historie. Tacy są moi „ super dziadkowie.”

Wojciech Nowak kl. II a

Jakub Tutro kl. III b
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Pismo, które ma duŜo ozdobników, najczęściej naleŜy do osoby, która lubi
podobać się innym, ma zamiłowania artystyczne, ale bywa teŜ drobiazgowa
i złośliwa.

K

toś, kto do pisania najczęściej wybiera długopis
o zielonym wkładzie, potrzebuje spokoju i odpoczynku.

O

soby piszące piórem nie przepadają za zmianami. Stałe w uczuciach
i przekonaniach biorą odpowiedzialność za swoje czyny. Bywają stanowcze.

Ktoś, kto pisząc bardzo mocno dociska długopis do kratki,
jest ambitny, impulsywny i lubi mieć ostatnie zdanie.
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Zapraszamy
wszystkie dziec i do wypoŜyc zenia i przeczytania nowyc h
ksiąŜek, które znajdują się w naszej szkol nej bibliotec e.



Anna Onichimowska jest autorką ponad dwudziestu
ksiąŜek dla dzieci i młodzieŜy, wielu sztuk teatralnych,
telewizyjnych i radiowych, laureatką licznych
prestiŜowych
nagród
krajowych
i międzynarodowych. Jej utwory cieszą się niesłabnącym
powodzeniem
u
czytelników
i
uznaniem
krytyki
literackiej.
W 2004 roku A. Onichimowska była nominowana do
Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za
twórczość dla dzieci.
Aleksande r tytułowy bohater ksiąŜki, o tym samym tytule, ma 7 lat.
Mieszka w domku z ogródkiem razem z rodzicami i młodszym
rodzeństwem: Izą i Filipem oraz Ŝółwiem Wacusiem. Kątem pomieszkuje
u nich Magnus – taki mały, z brodą, w czerwonej czapce, a w ogródku
niebieski smok. JeŜeli chcesz się dowiedzieć kim naprawdę jest Magnus i
co to za smok mieszka w ogródku Aleksandra koniecznie przeczytaj
ksiąŜkę pani Anny Onichimowskiej „Aleksande r”.
 Tomasz
Trojanowskipedagog,
autor
kilkudziesięciu słuchowisk radiowych, redaktor
wielu programów telewizyjnych dla dzieci
i dorosłych. Laureat Nagrody literackiej
im. Kornela Makuszyńskiego.


„Kocie historie – nowe przygody”, czy kot moŜe
ściągnąć futro, na przykład kiedy wybiera się
do filharmonii, miejsca, które wymaga specjalnego
stroju?
Aby
się
dowie dzieć
musisz
przeczytać
tę dowcipną, a jednocześnie refleksyjną ksiąŜkę...
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„Łancuchy literowe”
Celem gry jest utworzenie z początkowego
dwuliterowego wyrazu nowych wyrazów przez dodanie za kaŜdym razem jednej
litery. MoŜna przy tym równieŜ przestawiać juŜ uŜyte w wyrazie litery.
KaŜdy z graczy zapisuje sobie na kartce pierwsze słowo i wymyśla następne. Po
upływie wyznaczonego czasu gracze odczytują swoje wyrazy.
Wygrywa ten, kto ułoŜył najdłuŜszy wyraz.

Np.

lub
ON
O NO
O KNO
KO KO N
………….

AS
LAS
LASKA
ALASKA
………….

„Bądź mądry jak Zgubek”
Konkurs polega na poprawnym udzieleniu odpowiedzi na 4 pytania:
1. Co naleŜy zrobić, gdy zorientujesz się, Ŝe zabłądziłeś w lesie?
2. Jakie ubranie naleŜy załoŜyć, aby być w idocznym w lesie?
3. W j aki sposób moŜesz pow iadomić poszukujące Cię osoby
o miej scu sw ojego pobytu?
4. Jak utrzymać ciepło, aby nie zmarznąć w lesie?
W udzieleniu odpowiedzi pomogą Wam informacje zawarte na plakacie, który
wywieszony jest na dolnym korytarzu przy sali nr 6.
Odpowiedzi naleŜy zapisać na kartce pocztowej i przesłać do 30 kw ietnia 2007 r.
na podany (na plakacie) adres lub przekazać opiekunowi Małego Samorządu
Szkolnego. (A. Dykas)

Opracowała
Katarzyna Pabisz

„Tradycyj na pisanka wielkanocna” Konkurs polega na wykonaniu
2 pisanek techniką tradycyjną. Termin: 23 III.
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- Mamo, czy poziomki mają nóŜki? –
pyta Staś.
- Nie, synku.
- Kurczę, znów zjadłem biedronkę!

W pionowych rzędach wykreśl wyrazy związane z przyrodą.
Pomogą Ci w tym poniŜsze hasła. Pozostałe litery czytane
w poziomych rzędach utworzą rozwiązanie, które naleŜy zapisać
na kartce, przykleić kupon konkursowy, podpisać się i wrzucić ją do
skrzyn ki Smyka w sali nr 4 do 27 marca.

Umęczony klient Ŝali się
psychologowi:
- Od miesięcy prześladuje mnie
ko szmar. Śni mi się, Ŝe ktoś za
mną chodzi.
- A kim pan jest z zawodu?
- Przewodnikiem.

Znaczenie wyrazów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wiosną – szybko znika z pól
Ptak wiosenny
T emperatura poniŜej zera
Pierwszy wiosenny miesiąc
„Kotki” na wierzbach
Ulubiona potrawa bociana
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Praw idłowe rozwiązanie zadań logicznych z numeru 5:
Zad. 1 Dwie monety. Kwotę 7 zł moŜemy przedstawić tylko na jeden
sposób: 7 zł = 2 zł + 5 zł. Jedna z tych monet (2 zł) nie jest monetą 5 złotową.
Zad. 2 Św ieczki urodzinow e. 15 minut. Wszystkie świeczki palą się
jednocześnie.

Podchodzi blondynka do
informacji PKP:
- Przepraszam, jak długo jedzie
pociąg z Krakowa do
Warszawy?
- Chwileczkę.......
- Dziękuję!

Humor
zeszytów szkolnych
szkolnych

Zad. 3. Rodzinka. W rodzinie jest sześcioro dzieci.

- Czy byłeś dziś synku grzeczny
w szkole?
- Oczywiście mamo! Kiedy się stoi
w kącie, to trudno rozrabiać!

Jaś pyta mamę:
- Skąd się biorą słonie?
- Słonie? Hmm …
- Tylko mi nie mów,
Ŝe przynoszą je bociany!

Przychodzi kura do kury:
- Dzień dobry. Jest twój mąŜ?
- A tak, jest. Jak zwykle
grzebie przy aucie…

Termometr zbudowany jest ze szklanej rurki, a w środku jest Celsjusz.

Zad. 4 Czekolady. Tak. Obdarowanymi są dziadek, ojciec i syn.
Zad. 5 Kierow ca samochodu. Kierowcą samochodu jest kobieta.
KUPON
Zad. 6 Kartki papieru. Piotr ma teraz 8 kawałków papieru.



Nagrody otrzymują uczniowie, którzy rozwiązali zadania bezbłędnie
lub popełnili tylko 1 błąd.
Nagrodzeni: Krzysztof Karp, Agnieszka Myszkowska, Justyna
Rakoczy, Anna Mucha, Katarzyna Gąsior, Marcin Chmiel, Angelika
Czech, Daniel Czeluśniak, Edyta Myszkowska. Gratulujemy!
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