OMNIBUS - KARTA nr 3

oddać do 25 XI 2016 r.
w bibliotece

-----------------------------------------------------------imię i nazwisko

----------------klasa

1. Zagadkowy list. Wstaw brakujące litery.
Droga Mamusiu! Kochany Tato!
Bardzo jest miłe obecne lato.
Słonko wcią….. pra…..y, sma…..y, ……ar du……y.
Ka…..dy z nas skórę ma ju…. jak Mu……yn.
Na wy……ywienie te….. nie

na……ekam:

Mamy dość ja……yn, ry…..u i mleka.
Wa…..ą nam ……urek. Z po……eczek, je…..yn
Co dzień jest kompot po…..ywny, świe……y.
Wyglądam dob…..e. Śmiało ……ec

mo…..na,

że rosnę chy……o, jakby na dro…..d….ach.
A ile p…..ygód, wra……eń, spost……e……..eń!
Pogoń za tchó…….em, bój ….mii z je……em,
połów węgo……y, nietope…… w wie……y.
Wprost ……eka zda….eń, proszę mi wie….yć.
Jestem zdrów, ….eśki jak ho…..y …..aczek:
…..ucam oszczepem, biegam, wzwy…. skaczę!
I tylko czasem myśl ku domowi
zwracam z pytaniem: czy wszyscy zdrowi?
Proszę odpisać, bym nie czuł źle się.
Zasyłam tysiąc całusów!
G……esiek
2. Jest rok 1545. Oto targ w mieście Toledo, ówczesnej stolicy Hiszpanii. Jak to na targu, ludzie
komentują niedawne wydarzenia. Podkreśl wypowiedzi, które zawierają nieprawdziwe
informacje.
a) Z bogactw Ameryki najbardziej podobają mi się ananasy.
b) Skoro my odkryliśmy Nowy Świat, to dlaczego mieszkańcy Afryki zakładają tam kolonie?
c) Nauczyliśmy Indian uprawy ziemniaków i kukurydzy. Gdyby nie my, cierpieliby głód.
d) Przez nas Indianie wymierają tysiącami. To woła o pomstę do nieba!

3. W naszej szkole w ramach Koła Przyrodniczego już od kilku lat działa AKADEMIA PRZYJACIÓŁ
PSZCZÓŁ. Wkrótce, podczas jednej z przerw śródlekcyjnych zaprosimy was do udziału w quizie, w
którym będziecie mogli sprawdzić swoje wiadomości na temat tych pożytecznych zapylaczy oraz
skosztować pysznego miodu. Tymczasem podajcie 5 argumentów potwierdzających
stwierdzenie, że pszczoły są ważne.
PSZCZOŁY SĄ WAŻNE, BO:
1. ………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………..
5. ………………………………………………………………………..
4. Dobre maniery poprawiają jakość życia
Kobieta, podobnie jak mężczyzna, wstaje, żeby przywitać się z nowo przybyłymi, niezależnie od płci
osoby wchodzącej. Zasada ta obowiązuje na spotkaniach biznesowych i towarzyskich, mniej lub bardziej
oficjalnych. Reguła, zgodnie z którą kobieta siedzi, kiedy jest komuś przedstawiana, to już przeżytek.
Kobiety i mężczyźni powinni mieć w życiu równy status – kobieta, która nie wstaje podczas powitania, daje
innym do zrozumienia, że uważa się za ważniejszą. Takie zachowanie może zostać odebrane raczej jako
przejaw arogancji niż chęć podkreślenia własnej pozycji. Świadczy też o braku szacunku dla drugiej osoby.
Kiedy do pokoju wchodzi klient, gość albo przełożony, wstań i wyjdź w jego stronę. W ten sposób
pokazujesz, że obdarzasz go pełną uwagą i szacunkiem. Wstań też, kiedy wychodzi.
Na dużych przyjęciach z nowo przybyłymi na stojąco witają się ci, którzy znajdują się najbliżej. Jeśli
jesteś w towarzystwie i jest ciasno i nie możesz wstać, postaraj się przynajmniej nachylić albo lekko unieść,
żeby nie sprawiać wrażenia nieuprzejmego.
Które zachowanie według ciebie uważasz za właściwe (T), nieprawidłowe (N), a które stanowi
wyjątek (W)
a) Przepraszam, jeśli nie mogę wstać, żeby się z kimś przywitać i mówię „Bardzo miło cię poznać,
Tomku. Wybacz, że nie wstaję, ale straszny tu dziś tłok”.

.............

b) Gdy ktoś wchodzi, patrzę się w jego stronę, uśmiecham się i witam się z nim na siedząco. ............
c) Powinno się już uczyć dzieci, żeby wstawały, kiedy witają się z dorosłymi albo z rówieśnikami.
Gdyż nawyki z dzieciństwa zostają nam na całe życie.

............

d) Osoby starsze, po urazach, niepełnosprawne, które mają problemy z poruszaniem się - mogą nie
wstawać, jeśli nie mają ochoty. .............
5. Przeczytaj uważnie i udziel odpowiedzi:
a) Dwóch ojców i dwóch synów podzielili się trzema jabłkami i każdy otrzymał po jednym całym
jabłku. Jak to możliwe?

Odp. ................................................................................................................................................
b) Podaj dwie liczby dwucyfrowe, które przy dzieleniu przez 4 i przez 6 dają resztę 2.
Odp. .................................................................................................................................

