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Dzień Matematyki (pod patronatem MEN) [1]

Dzień Matematyki (12 marca 2015 r.) został stworzony po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki. Udział
w grach i zabawach matematycznych ma na celu pokazać inną stronę tej nauki. Matematyka może być przyjemna i dawać
radość. Uczniowie klasy trzeciej rozegrali w tym dniu mini turniej matematyczny. Czteroosobowe zespoły m.in. obliczały na
czas ilość siatki potrzebnej do ogrodzenia działki, uzupełniały tabliczkę mnożenia oraz rozwiązywały zadania nietypowe.
Wygrał zespół nr 1 w składzie: Tomasz Kułton, Dominik Jędroch, Emilia Jaś i Laura Sobczak.
Uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej podzieleni na dwu- i trzyosobowe grupy rozwiązywali zadania problemowe związane
z życiem codziennym. Doskonalili umiejętność współpracy i współodpowiedzialności.
Najlepsze wyniki w klasie V uzyskali uczniowie:
I m. – Jakub Grzyb i Wiktor Walczak
II m. – Adrian Kucharski i Kacper Kupijaj
III m. – Agnieszka Spasowska i Izabela Zych
W klasie VI:
I m. - Robert Idzior, Kacper Krawczyński i Joachim Skrzypczak
II m. - Aleksandra Gierz i Natalia Lis oraz Hubert Paluszczak i Grzegorz Stasiak
III m. - Martyna Kowalczyk i Magdalena Noweta oraz Aleksandra Kostera i Magdalena Włodarek.
Zawodom matematycznym towarzyszył konkurs na najładniejszy plakat promujący święto matematyki. Wszyscy autorzy prac
plastycznych otrzymali wyróżnienie.
Osiemnaścioro gimnazjalistów wzięło udział w Turnieju Matematycznym. Uczniowie rywalizowali ze sobą pracując w
trzyosobowych zespołach. Poziom wszystkich drużyn był wyrównany. W dogrywce zwyciężył zespół w składzie: Izabela
Jasiórska, Mikołaj Wiesner i Michał Ptak. Zwycięzcom gratulujemy i wszystkim życzymy, żeby nauka matematyki była dla nich
przyjemna a rezultaty pracy włożonej w zrozumienie jej tajników były satysfakcjonujące.
Organizatorzy: Dorota Nowaczyk, Jolanta Poprawska, Anna Walczak
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