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Dni Otwarte inaczej

Nasi  trzecioklasiści  napisali  już  egzaminy
gimnazjalne,  jednak  to  jeszcze  bynajmniej  nie
koniec trudnych chwil w tym roku szkolnym: stają
teraz  przed  wyborem  swojej  przyszłej  szkoły
średniej.  Licea  ogólnokształcące,  technika  oraz

szkoły  zawodowe
starają  się  pozyskać

nowych,  wspaniałych
uczniów,  w  związku  z

tym  próbują  ukazać  się
nam  z  jak  najlepszej
strony,  eksponując  cały
wachlarz  możliwości  i
dróg  naszego  rozwoju
podczas  następnych

trzech  lat  nauki.  Każdy  z
nas  chce  znaleźć  szkołę

idealną  dla  siebie,  z
taką  atmosferą,
sposobem i poziomem
nauczania,  jakie  nam

odpowiadają i są w stanie zapewnić nam solidny,
dobry start w naszą przyszłość. Jednak większość
źródeł, w których szukamy informacji o szkołach
średnich  może  być  dla  nas  nieciekawa,  mało
przystępna i nie do końca wiarygodna. Cóż więc
może być lepszego od rozmowy z uczniami tych
szkół,  którzy znają  tamte  miejsca  od podszewki,
patrzą na nie z tej samej perspektywy, z jakiej my
możemy na nie patrzeć, a co więcej: rok lub dwa
lata  temu  stawali  przed  tym  samym  trudnym
wyborem szkoły, więc rozumieją nas doskonale?

Otóż w naszej  szkole,  w dniach 21. i  22.
kwietnia  2016 roku, mieliśmy okazję rozmowy z
naszymi  starszymi  kolegami  i  koleżankami,
absolwentami  gimnazjum  w  Suchym  Lesie.
Przyjechali  do  nas,  aby  opowiedzieć  nam  o
mocnych i słabych stronach swoich szkół i o tym,
jak  się  w  nich  czują,  czy  chcieliby  te  szkoły
polecić  innym,  czy  raczej  odradzić.
Dowiedzieliśmy się o relacjach między uczniami a
nauczycielami, o ciekawostkach z życia szkół i o
tym,  jak  wygląda  nauka  w  poszczególnych

oddziałach.  Po  każdej  prezentacji  mogliśmy
porozmawiać  z  absolwentami  i  pytać  ich  o
wszystko,  co  nas  interesowało.  Mogliśmy  też
obejrzeć ciekawą demonstrację pracy robotów oraz

brać udział w warsztatach robienia koktajli.  Do
naszej  szkoły przyjechali  przedstawiciele  aż 22
szkół średnich:

1. Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława 
Zamoyskich w Rokietnicy
2. Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny 
w Poznaniu
3. XXI Liceum Ogólnokształcące (Zespół szkół 
budownictwa nr 1)
5. II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej 
Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
6. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Poznaniu
7. XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii 
Skłodowskiej – Curie w Poznaniu
8. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu
9. XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora 
Degi w ZSO nr15
10. I Liceum Ogólnokształcące im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu
11. III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana 
Kantego w Poznaniu
12. Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek 
Unii Rzymskiej w Poznaniu
13. VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego 
Jana Paderewskiego w Poznaniu
14. IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Libelta w 
Poznaniu
15. XXV Liceum Ogólnokształcące im. 
Generałowej J. Zamoyskiej w Poznaniu
16. Technikum Inżynierii Środowiska i 
Agrobiznesu
17. Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu
18. Technikum Ekonomiczno – Administracyjne nr 
1
19. Zespół Szkół Samochodowych
20. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
21. Technikum Ekonomiczno – Handlowe
22. Technikum Architektury Krajobrazu – 
Budowlane.

Rozmowy  z  absolwentami  naszego
gimnazjum  były  dla  nas  bardzo  cennym
doświadczeniem.  Dzięki  zasięgnięciu  opinii
„ekspertów”  będziemy  mogli  podjąć  bardziej
świadomy wybór naszej przyszłej szkoły średniej,
w  której  nauka  w  dużym  stopniu  zadecyduje  o
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naszym  dalszym  życiu.  Wielu  z  tych  uczniów,
którzy do do nas przyjechali znaliśmy, może tylko
z widzenia, a może znacznie bardziej i miło było
znów ich zobaczyć w murach naszego gimnazjum.
Ponadto  zamiana  zimnych  informacji  na  ciepłe
słowa  odmieniła  nasze  spojrzenie  na  szkoły
średnie,  uczyniła  je  bardziej  przyjaznymi  w
naszych  oczach,  a  sama  konieczność  wyboru
nowej  szkoły  nabrała  jasnych  barw.  Teraz
pozostaje  nam  tylko  zadecydować,  gdzie
napiszemy nowy rozdział historii naszego życia.

Zosia Kolwicz III e

Od 55 lat na świecie obchodzi się Światowy
Dzień Teatru, który jest celebrowany 27 marca. Z
okazji tego święta w Polsce co roku przyznaje się
nawet  nagrodę  im.  Stanisława  Ignacego
Witkiewicza. 

Sucholeskie  Gimnazjum  im.  Jana  Pawła  II
również  nie  zapomniało  o  Dniu  Teatru,  który
uczciliśmy 8 kwietnia. W ten dzień nasi uczniowie
i  nauczyciele  przebrali  się  za  wybrane  postacie

literackie,   teatralne,
filmowe lub baśniowe.
Na  szkolnych
korytarzach  spotykało
się  najróżniejsze
postacie,  od
księżniczki  po  smoka.

Tego  dnia  odbył  się  także  konkurs  na  najlepsze
przebranie. Pierwsze miejsce zajął Maciej Misiak
przebrany za wiedźmina, drugie  - Zofia Kolwicz
w  stroju  Pippi  Langstrumpf,  a  trzecie  ex  aequo
Antoni  Welsch  przebrany  za  korsarza  i  Bartosz
Piechocki w stroju hrabiego. Sześć osób otrzymało
wyróżnienie.  Wszystkich  nagrodzono biletami  do
kina na dowolny seans. 

Poza  konkursem  odbyły  się  także  zajęcia
związane  z  teatrem  oraz  przedstawienie
kilkuminutowych  scen  podczas  przerw.  Na
lekcjach związanych z teatrem uczniowie poznali
pracowników  teatru,  ich  role  i  najważniejsze
elementy gry aktorskiej. 

Dzień przed szkolnym Dniem Teatru szkoła
celebrowała   Światowy  Dzień  Książki,  który  na
świecie  obchodzony  jest  23  kwietnia,  u  nas  zaś
obchody odbywały się 7 kwietnia. Z tej okazji w
naszym gimnazjum odbył  się pierwszy w historii
szkoły  maraton  czytelniczy.  Wszyscy  uczniowie
przeczytali  na  scenie  fragment  powieści
Sienkiewicza  „Quo  Vadis”.  Wybrano  akurat  tę
książkę,  ponieważ  rok  2016  jest  poświęcony
Henrykowi Sienkiewiczowi. 

Z okazji obu świąt został wydany specjalny
numer gazetki szkolnej „Gimpresje”, która była w
pełni  poświęcona ksiażkom i  teatrowi.  W piśmie
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mogliśmy  przeczytać  aforyzmy  o  książkach,
poznać ranking 50 najpopularniejszych dzieł wśród
polskich  czytelników,  zapoznać  się  z  różnymi
ciekawostkami  teatralnymi  i  literackimi  a  także
przeczytać   wypowiedzi  wielkich  ludzi  teatru  .
Również  została  przeprowadzona  sonda  wśród
uczniów  na  temat  tego,  jakie  lektury  nam  się
najbardziej podobały, a które mniej. 

Marcelina Francuz I d

DZIEŃ KSIĄŻKI

Słowa.  Niby  to  tylko  zbiory  znaków
zapisanych  na  kartce  lub  grupy  pewnych
niezidentyfikowanych  dźwięków  wydawanych
przez  ludzi.  Jednak  coś  dla  nas  znaczą.  Potrafią
ranić, uszczęśliwiać, zadziwić... Zawierają w sobie
tyle emocji. To one są podstawowymi składnikami
książek.  Książek,  które  porywają  nas  w  swoje
objęcia i przenoszą w inny świat. W świat nieraz
pełen magicznych stworzeń, a czasem tak podobny
do naszego. W pewnych chwilach może nam się
zdawać,  że  to  nasze  życie  jest  opisane  w  tej
książce.
     Aby  oddać  książkom  należny  im  pokłon
ustanowiono  23  kwietnia  Światowym  Dniem
Książki  i  Praw  Autorskich.  My,  uczniowie
Gimnazjum im.  Jana  Pawła  II  w  Suchym  Lesie
obchodziliśmy  święto  książki  7  kwietnia.  Z  tej
okazji  odbył  się  maraton  czytelniczy.  Od  ósmej
rano do 14.30 czyli przez wszystkie siedem godzin
lekcyjnych na auli czytaliśmy Quo Vadis Henryka
Sienkiewicza.  Lektura  została  wybrana  ze
względu na  autora,  ponieważ  trwa  rok  Henryka
Sienkiewicza. Każda klasa po kolei podchodziła do
stanowiska  z  mikrofonem  i  kolejni uczniowie
czytali,  przygotowane  wcześniej,  krótkie
fragmenty tekstu.

     Sądzę,  że  książki  stanowią  coś  naprawdę
bardzo  ważnego.  Są podstawą  do  filozoficznych
rozważań i poznania  historii.  Czasem służą tylko
do  relaksu,  a  nieraz  stanowią  niezbędne  źródło
wiedzy  przed  sprawdzianem.  Nie  zapominajmy
więc  o  nich.  Dajmy  się  im  porwać.  W  końcu
przecież "Kto czyta książki, ten żyje podwójnie",
jak stwierdził Umberto Eco. 

Aleksandra Panek IIIe

Teatr jest po to,
by życie było inne niż dotąd

8 kwietnia 2016r.nasza szkoła przemieniła
się w krainę pełną naszych ulubionych bohaterów
książek i  filmów,  a nawet  postaci  historycznych.
Przebrali się również niektórzy nauczyciele! Magia
otoczyła  nas  wszystkich.  Nie  było  czasu  na
zajmowanie się codziennymi sprawami, gdy obok
ciebie przechodził uczeń z Hogwartu. Po naszych
korytarzach  poruszały  się  księżniczki,  piraci,
Krzyżacy,  zwierzęta,  a  nawet  przybysze  z  innej
galaktyki.  Stroje  były  niesamowite.  Niektórych
uczniów  nie  dało  się  rozpoznać.  Ale  na
przebraniach świętowanie się nie zakończyło.  Na
pierwszej  dużej  przerwie  odbył  się  występ
teatralny.  Grupa  uczniów,  na  czele  z  Karoliną
Jankiewicz,  przygotowała  scenkę o  dziewczynce,
którą  podczas  snu  odwiedzili  jej  ulubieni
bohaterzy:  Shrek,  Joker,  Kot  w  butach  i  Elza.
Niestety,  po  przebudzeniu  wszyscy  zniknęli.  Na
drugiej dużej przerwie z kolei odbył się konkurs na
najciekawsze  przebranie.  Wszyscy  kandydaci
zaprezentowali  się  i  zostało im zrobione zdjęcie.
Wyniki  jednak  poznaliśmy  dopiero  w
poniedziałek,  gdyż  jury  musiało  dogłębnie
przeanalizować każdą kandydaturę, tak aby wygrał
naprawdę najlepszy kostium.
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Sztuka  teatralna  łączy  w  sobie  bardzo
wiele. Zawiera słowo, gest, kostium, muzykę, ruch
i wiele, wiele innych. To jest niesamowite. Jednak
teatry  są  miejscem coraz  rzadziej  odwiedzanym.
Zapomina się o tej wspaniałej sztuce. A to przecież
między innymi dzięki dramatom przetrwała polska
kultura.  Bez  dzieł  takich  jak  „Dziady”  czy
„Balladyna”  nasze  dziedzictwo  narodowe  nie
byłoby tak bogate. Ludzie żyją w ciągłym pędzie i
nie mają czasu zatrzymać się koło bramy do teatru,
wejść,  usiąść  i  delektować  się  chwilą.
Zapominamy  o  tym  jak  ważna  jest  sztuka  i
spotkania z innymi ludźmi.  Jednak nawet jak nie
chodzisz do teatru, to ja Cię do tego nie zmuszam.
Proszę nie zapominaj tylko o jednym: „Świat jest
teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i
znikają.” William Shakespeare.

Aleksandra Panek III e

W dniach 18-20 kwietnia 2016 roku odbyły
się  w  całej  Polsce  egzaminy  gimnazjalne.
Napisało je  360 406 uczniów z prawie 7 tysięcy
szkół  w  całej  Polsce.  Egzaminy  mają  na  celu
sprawdzenie,  jaką  wiedzę  uczniowie  przyswoili
poprzez  trzy  lata  chodzenia  do  gimnazjum.
Stanowią  bardzo  ważny  aspekt,  gdy  chodzi  o
rekrutację  do  szkół  ponadgimnazjalnych.  Do  ich

napisania zobowiązani był wszyscy uczniowie klas
trzecich  gimnazjum.  Wyjątek  stanowili  laureaci
wojewódzkich  konkursów  przedmiotowych.  Byli
oni  zwolnieni  z  odpowiedniej  części  testów  np.
laureat Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego był
zwolniony z przyrodniczego etapu. Każdego dnia
pisano  dwie  części  egzaminu.  W  poniedziałek,
osiemnastego  kwietnia,  sprawdzana  była  wiedza
uczniów z zakresu historii i WOS-u oraz z języka
polskiego. Pierwsza część trwała czterdzieści pięć
minut,  a  druga  pełną   godzinę.  Kolejny  dzień
poświęcony  był  przedmiotom  przyrodniczym
(chemia,  biologia,  geografia,  fizyka)  oraz
matematyce. Rozkład czasowy był taki sam jak w
dniu poprzednim. W środę zaś odbyły się testy z
języków  obcych.  Trzy  osoby  z  naszej  szkoły
zdecydowały  się  pisać  egzamin  z  języka
niemieckiego,  reszta  zaś  postawiła  na  język
angielski.  Do  rzeczy,  które  najbardziej  uczniów
zaskoczyły  podczas  tych  trzech  trudnych  dni  na
pewno  było  wypracowanie  z  języka  polskiego.
Wszyscy spodziewali się, że należy będzie napisać
rozprawkę, tymczasem osoby układające egzaminy
zdecydowały  się  na  charakterystykę  bohatera
literackiego,  dla  którego  najważniejszą  wartością
była  wolność.  Jak  to  zazwyczaj  bywa  na
egzaminach  był  stres  i  płacz.  Emocje  sięgały
zenitu.  Jednak  po  napisaniu  ostatniej  części
wszyscy odetchnęli  z ulgą. Teraz pozostało tylko
czekać  na  wyniki.  Zostaną  one  ogłoszone  17
czerwca 2016r. 

Aleksandra Panek kl IIIE
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7  kwietnia  br.  o  godzinie  11:00,  w  Sali
Widowiskowej  CKiBP przy ulicy Szkolnej  16 w
Suchym Lesie odbyły się eliminacje gminne XVII
Powiatowego  Konkursu  Recytatorskiego
,,Wiosenne  Przebudzenie”.  W  konkursie  wzięło
udział 23 uczniów ze szkół podstawowych, którzy
prezentowali  wiersze,  a 5 uczniów z gimnazjum,
którzy recytowali wiersze i prozę.

Nad  prawidłowym  przebiegiem  konkursu
czuwało profesjonalne jury, które  po wysłuchaniu
wszystkich  uczestników  przyznało  nagrody  i
wyróżnienia w następujących grupach wiekowych:

Grupa  najmłodsza,  uczniowie  szkół
podstawowych/ klasy I-III

Grupa  młodsza,  uczniowie  szkół  podstawowych/
klasa IV-VI

Grupa starsza, uczniowie szkół gimnazjalnych

Martyna  Gwiazda  oraz  Marcelina
Francuz  z  Gimnazjum  im.  Jana  Pawła  II  w
Suchym Lesie otrzymały wyróżnienia.

Wszyscy  laureaci  reprezentowali  gminę  15
kwietnia  br.  w Murowanej  Goślinie,  gdzie  odbył
się finał konkursu. 

Martyna Gwiazda kl.1e

 

W  dniu  12  kwietnia  br.  w  Poznańskiej
Ogólnokształcącej  Szkole  Muzycznej  II  stopnia
im.  M.  Karłowicza  odbyła  się  uroczystość
wręczenia  zaświadczeń  laureatom Wojewódzkich
Konkursów  Przedmiotowych  Szkół
Gimnazjalnych.  W  pierwszej  kolejności
wszystkich zebranych powitała  kurator oświaty –
pani  Elżbieta  Leszczyńska.  W  swoim
przemówieniu  pogratulowała  uczniom  sukcesów
podkreślając, jaki trud i wysiłek musieli włożyć w
przygotowania,  a  także  złożyła  podziękowania

nauczycielom oraz rodzicom za wsparcie, jakie im
okazywali. W związku z nieobecnością Wojewody
Wielkopolskiego,  został  odczytany  jego  list
skierowany  do  wszystkich  laureatów,  ich
opiekunów oraz prowadzących nauczycieli. Po tej
części  oficjalnej,  nastąpił  występ  artystyczny
uczniów szkoły muzycznej, po którym rozpoczęło
się  wręczenie  laureatom  odpowiednich
zaświadczeń oraz nagród rzeczowych. 

W roku szkolnym 2015/2016 liczna rzesza
uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym
Lesie przystąpiła do konkursów przedmiotowych,
odbywających  się  pod  patronatem  Kuratorium
Oświaty  w  Poznaniu.  Ze  względu  na  wysokie
wymagania  z  zakresu  wiedzy  tylko  nielicznym
udało się zdobyć upragniony tytuł laureata. 

W grupie tej znaleźli się przede wszystkim
trzecioklasiści:  Zofia  Kolwicz (Wojewódzki
Konkurs  Biologiczny,  Wojewódzki  Konkurs
Chemiczny),  Aleksander  Kuś (Wojewódzki
Konkurs  Fizyczny,  Wojewódzki  Konkurs
Matematyczny),  Maciej  Misiak (Wojewódzki
Konkurs  Geograficzny,  Wojewódzki  Konkurs
Historyczny),  Aleksandra  Panek (Wojewódzki
Konkurs  Chemiczny,  Konkurs  Wiedzy
Obywatelskiej  i  Ekonomicznej),  Julia Biegańska
(Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej),
Zuzanna  Celmer (Wiedzy  Obywatelskiej  i
Ekonomicznej),  Aleksandra  Hamrol (Wiedzy
Obywatelskiej  i  Ekonomicznej),  Paweł
Izydorczyk (Wojewódzki  Konkurs  Historyczny),
Marta Izydorczyk (Wojewódzki Konkurs Języka
Polskiego),  Sebastian  Nowotny (Wojewódzki
Konkurs  Historyczny),  Łukasz  Szewczyk
(Wojewódzki  Konkurs  Chemiczny)  i  Mateusz
Wolny (Wojewódzki  Konkurs  Chemiczny)  ,  ale
także jeden uczeń klasy drugiej –  Jeremi Białek
(Wojewódzki Konkurs Geograficzny). 

Warto  podkreślić,  że  laureat  jest  zwolniony  z
odpowiedniej  części  egzaminu  gimnazjalnego,  a
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także posiada dodatkowe uprawnienia związane z
procesem rekrutacji  do szkoły ponadgimnazjalnej
– może wybrać dowolną szkołę, do której zostaje
przyjęty w pierwszej kolejności.

Szczególne  podziękowania  należą  się
nauczycielom,  którzy  przygotowywali
poszczególnych   uczniów  do  konkursów,
wkładając w to wiele  energii  i  poświęcając swój
czas. 

Sebastian Nawotny IIId

W czwartek 31 marca 2016 roku w naszej
szkole odbyło się spotkanie z Janem Szymańskiem
-  polskim  łyżwiarzem  szybkim,  wielokrotnym
triumfatorem  zawodów  pucharu  świata,
wielokrotnym  mistrzem  Polski,  brązowym
medalistą  mistrzostw  świata  w  łyżwiarstwie
szybkim  (2013)  oraz  Zimowych  Igrzysk
Olimpijskich w Soczi (2014). 

Spotkanie  rozpoczęło  się  po  godzinie
dziesiątej  w  Teatrze  na  Palecie.  Po  krótkim
przemówieniu,  które wygłosiła pani wicedyrektor

Agnieszka  Włodarczak,  pojawił  się  nasz  gość,  a
wszyscy  obecni  na  sali  powitali  go  brawami.
 Prowadzący  spotkanie  pan  Mikołaj  Illukowicz  -
przewodniczący  rady  rodziców  -  przedstawił
sportowca,  a  następnie  pan  Jan  Szymański
opowiedział  nam  więcej  na  temat  tego,  kiedy
rozpoczęła  się  jego  przygoda  z  łyżwiarstwem.
Było  to  dopiero  w  pierwszej  klasie  liceum.
Wcześniej  bardziej  niż  łyżwy  fascynowała  go
jazda  na rolkach. 

Nasz gość przybliżył nam sprawy związane z
jego osobą i  z wykonywanym zawodem – sporo
dowiedzieliśmy  się  na  temat  mentalności
sportowca,  a  także  o  warunkach  do  trenowania
łyżwiarstwa w Polsce czy o osiąganych wynikach.
 Mogliśmy też przekonać się, jak drogi to sport i
ile  kosztuje  profesjonalny  sprzęt  oraz  inne
niezbędne wyposażenie.

Mieliśmy oczywiście szansę zaspokoić swoją
ciekawość  i  zadawaliśmy  panu  Szamańskiemu
pytania. Interesowało nas między innymi to,: gdzie
są najlepsze warunki  do trenowania  łyżwiarstwa,
jak wygląda kwestia biegu drużynowego, jakie są
inne  zainteresowania  naszego  gościa  oraz  jak
wygląda  zwyczajny  dzień   łyżwiarza.  Pytaliśmy
także o codzienne problemy i największe kryzysy
podczas treningów czy zawodów. 

Wszyscy obecni na spotkaniu mogli również
zobaczyć  i  dotknąć  najważniejszej  nagrody
panczenisty  -  medalu  igrzysk  olimpijskich  w
Soczi, a także obejrzeć z bliska jego łyżwy.  

Za  możliwość  spotkania  nasza  szkoła
podziękowała  panu  Janowi  Szamańskiemu
kwiatami.  Na  koniec  można  było  jeszcze  dostać
autograf  łyżwiarza  i  zrobić  sobie  z  nim
pamiątkowe zdjęcie. 

Jakub Barłożek IID
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Co nam pomaga obliczyć pole koła czy też
objętość kuli? Tak, to liczba Pi. Jest matematykom
wręcz niezbędna. Nie wszyscy wiedzą jednak, że
ona też  ma  swój  dzień!  14  marca  każdego roku
obchodzimy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. W
naszym gimnazjum o tym nie zapominamy. Już od
kilku  lat  hucznie  obchodzimy to  święto.  W tym
roku atrakcji nie brakowało. Na dużych przerwach
wyświetlane  były  filmy  opisujące  liczbę  Pi.
Oprócz tego czas umiliły nam występy uczniów.
Mieli  oni  bowiem za  zadanie  uprzednio  napisać
wiersz  lub  piosenkę  o  matematyce,  a  następnie
zaprezentować ją na forum szkoły.  Spisali  się na
medal.  Ich  pomysły  zaskoczyły  wszystkich.  Nie
zapomnijmy  oczywiście  o  prowadzących  tą
imprezę.  Julia  Biegańska  oraz  Zuzanna  Celmer
wspaniale  wprowadziły  nas  w  najgłębsze
zakamarki  świata  matematyki.  Podczas  pierwszej
dużej  przerwy  odbył  się  również  konkurs  kto
zapamięta  najwięcej  liczb  rozwinięcia  liczby  Pi.
Rywalizacja była bardzo zacięta.  Dowiedzieliśmy
się również, że matematyka ma wiele wspólnego z
platyską.  Aula  została  świetnie  przystrojona
pracami uczniów. 

Trzecioklasiści  wykonali  kirigami,  czyli
dość specyficzny rodzaj origami. Młodzież z klas
drugich  wykonała  parkietaże.  Są  to  prace
wypełnione  wielokątami  przylegającymi  i  nie
zachodzącymi  na  siebie.  Uczniowie  z  klas
pierwszych z kolei wykonała tangramy - chińskie
układanki  składające  się  z  siedmiu  figur
geometrycznych.  Na  gazetce  umieszczone  było
również  częściowe  rozwinięcie  liczby  Pi.  Nie
wiem jak da się to zapamiętać. Aby Dzień Liczby
Pi  był  jeszcze  cudowniejszy  pozwolono  nam
przyjść  do  szkoły  bez  mundurków.  Musieliśmy
jednak  mieć  na  sobie  ubranie  związane  z
matematyką.  Dobranie  takiej  garderoby  nie  było
proste, jednak wszystkim się udało. Królowa nauk
rządziła tego dnia naszą szkołą. Za przygotowanie
tego  dnia  serdecznie  wszystkim  nauczycielom
dziękujemy. Była to na pewno miła odskocznia od
szarej  codzienności.  Matematyka  zapanowała  w
naszych sercach.

 
Aleksandra Panek kl IIIe
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