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Z życia szkoły 

Kolejny tydzień życia naszej szkoły    

i kolejne atrakcje! Tym razem w naszych 

murach królowała matematyka i to pod 

każdą postacią. Nauczyciele i uczniowie 

wspólnie przygotowali na korytarzu 

szkolnym wystawę różności 

matematycznych pt. „Matematyka jest 

wszędzie”. Wszystkie eksponaty dokładnie omawialiśmy i wykorzystywaliśmy w 

praktyce. Miarki, wagi, figury, bryły, zegary i liczydła jak się okazało są 

wszędzie wokół nas. Co więcej – doszliśmy do wniosku, że matematyka ma 

zastosowanie w prawie każdym zawodzie! Temat okazał się tak przyjemny i tak 

niewyczerpany, że postanowiliśmy go kontynuować także w przyszłym 

tygodniu. Wtedy też nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą pracę 

plastyczno-matematyczną, a pomysły były pierwsza klasa!   
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Nasza klasa 

Pierwszaki zafascynowane matematyką postanowiły w tym 

tygodniu stworzyć własne bryły. Okazało się to wcale nie takie trudne, 

a efekty pracy były bardzo zadowalające. Kto powiedział, że plastyka 

i matematyka nie idą w parze? 

 

Po figurach przyszedł czas na zegary. Jak mówi powiedzenie 

„szczęśliwi czasu nie liczą”, ale zegarami chyba można się pobawić 

 Każdy z uczniów stworzył swój mały zegar do nauki godzin, jednak 

największym zainteresowaniem cieszył się klasowy zegar „ręczny”. 
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Tydzień mieliśmy matematyczny, ale nie przeszkadzało nam to 

w nauce języka polskiego. Czytanie globalne i nauka „ch” i „h” też 

może być ciekawym wyzwaniem! 

  

 

Ciekawostki 

 Kolejny eksperyment Pierwszaków umieszczamy tym razem w 

kolumnie Ciekawostek. A wszystko to z powodu listu, który dostały 

nasze Pierwszaki od Chemicznego Koła Naukowego Politechniki 

Warszawskiej. Naukowcy FLOGISTONU zainteresowali się 

poczynaniami naszych uczniów i zaproponowali im kolejne 

doświadczenia np. pompowanie baloniku bez użycia ust czy pompki. 

Trochę octu, trochę sody i balonik sam się pompuje!  
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Wystarczył jeden list, a ile przy tym wiedzy i umiejętności 

zdobyliśmy. Wspólnie przeczytaliśmy list, każdy z uczniów 

przeprowadził eksperyment i zapisał wyniki obserwacji, Ola i Amelka 

napisały w imieniu klasy list do Naukowców, Jagoda zaadresowała 

profesjonalnie kopertę, a Dawid podjął się wysłania listu do siedziby 

Koła Naukowego w Warszawie.  

 

 Wszystkich zainteresowanych poczynaniami Koła odsyłamy do 

strony internetowej FLOGISTONU, a sami chętnie nawiążemy z nimi 

chemiczną współpracę   

http://flogiston.org/ 
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http://flogiston.org/

