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GAZETKA SZKOLNA WYDAWANA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LICZU 
          

Drodzy Czytelnicy,

dzisiaj  opowiemy  Wam  o  bardzo
ciekawych zajęciach, które odbywają się w naszej
szkole.  Pani  Szul  i  pan  Troper  już  kolejny  raz

realizują  projekt  finansowany  z  Fundacji
mBanku. W tym roku nosi on wiele mówiącą
nazwę  MATEMATYCZNY  BZIK. Poniżej
przedstawiamy Wam ten projekt. Wydaje nam
się,  że  te  zajęcia  do  nudnych  nie  należą,
wystarczy  przeczytać  tytuły  comiesięcznych
spotkań.  Jak  zawsze  przygotowaliśmy  dla

Was  szkolne  śmieszki, dziś  obowiązkowo

matematyczne.
                              Miłego czytania życzy 

                            Redakcja

 Cele projektu:
1.  Pobudzanie  aktywności  intelektualnej  dzieci,
kształtowanie  ich  wyobraźni  i  intuicji
matematycznej  oraz  ukazanie  praktycznego
zastosowania matematyki.

2.  Promowanie  gier,  łamigłówek  i  zabaw
logicznych  jako  alternatywnych  form  spędzania
czasu wolnego.

3. Popularyzowanie użyteczności i powszechności
matematyki oraz współdziałania w grupie.

W  projekcie  uczestniczy  15  uczniów  z  naszej
szkoły.

Projektowe działania

Wrzesień  -   „Matematyka  nie  śpi”  –  nocne
warsztaty matematyczne.

Październik -   „Matematyczne  Pogotowie
Badawcze” – warsztaty 

Listopad  - „Matematyka  czasem  bryka”  -
rodzinna olimpiada matematyczno-sportowa.  

Listopad -  „Z  matematyką  Ci  się  upiecze”  -
warsztaty cukiernicze  z  udziałem uczniów i  ich
rodziców 

Grudzień  -   „Matematyka  na  językach”  -
konkurs.  W  konkursie  wezmą  udział  rodzinne
zespoły złożone z uczniów, rodziców i dziadków,
które  przygotują  i  zaprezentują  własne  utwory
(wiersz  lub  piosenkę)  poruszające  zagadnienia
matematyczne. 

 Matematyczne śmieszki

Szef  kuchni  wydaje  polecenie:  Wlej  do  garnka
dwie trzecie wody, jedną trzecią śmietany i jedną
trzecią koncentratu barszczu. 
Na to kucharz:  Szefie,  ale  to  razem daje  cztery
trzecie! 
Szef: Nie szkodzi. Weź większy garnek! 

Do  pustej  windy  na  parterze  wsiadło  pięciu
mężczyzn, zaś na pierwszym piętrze wysiadło ich
z niej sześciu. Widział to matematyki i mówi: 
- Wprawdzie tego nie rozumiem, ale wiem, że gdy
teraz do windy ktoś wsiądzie, to nikogo tam nie
będzie. 
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Poniżej  prezentujemy  fotoralacje  z  działań
projektowych.

Matematyka  nie  śpi,  czyli  prawdziwy
matematyk rozwiązuje zadania całą dobę.

Pierwsze  spotkanie  trwało  od  piątkowego
popołudnia do sobotniego ranka. I jak tu nie mieć
bzika? Nocne warsztaty pt. „Matematyka nie śpi”
oparte były na grach logicznych,  strategicznych,
quizach  i  zabawach  ruchowych.  Podczas
warsztatów odbył się również nocny turniej gier
planszowych.

str. 2



Nr 2                                                                                                                                                              3 grudnia 2019
Matematyczne Pogotowie Badawcze

Na tych warsztatach uczniowie wcielili się w
role  badaczy  i  rozwiązywali  problemy
dotyczące sytuacji życiowych. 
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Matematyka czasem bryka

W  listopadzie  odbyła  się  Rodzinna  Olimpiada
Matematyczno-Sportowa.   
Rodzinne drużyny zmagały się z rozwiązywaniem
matematycznych zagadek, a także rywalizowały w
konkurencjach  związanych  ze  sprawnością
fizyczną. Zwycięzcy otrzymali nagrody.
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Z  matematyką  Ci  się  upiecze to  hasło
warsztatów cukierniczych.  
Podczas  wypieków  uczniom  towarzyszyli
rodzice  i  dziadkowie.  Prowadzący  zajęcia
zadbali o to, by wszyscy otrzymali  przepisy,
które  niestety  nie  były  kompletne.  Trzeba
było  najpierw  rozwiązać  matematyczne
łamigłówki,  by  dowiedzieć  się,  w  jakich
proporcjach  składniki  należy  ze  sobą
wymieszać.  Wszystkie  drużyny  sprawiły  się
wzorowo!!!  Wypieki  były  przepyszne.
Spotkanie  zakończyło  się  degustacją
przygotowanych słodkości. 
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