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Wyniki ankiety dla uczniów - ,,Twoje odczucia w czasie pracy 

zdalnej” 

 

Jakiś czas temu mieliście okazję wziąć udział w anonimowej ankiecie przygotowanej przez 

Jakuba Puzonia i Mateusza Markiewicza z klasy 6b. Ankieta miała na celu zbadanie naszych 

odczuć dotyczących pracy zdalnej i okresu pandemii oraz tego, jak się w nim odnajdujemy. 

Ankieta powstała pod kierunkiem pani Justyny Dudek. Poniżej prezentujemy wyniki.  

 

W ankiecie wzięło udział 187 uczniów, a średni czas jej uzupełniania wyniósł 05:45. 
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Wyniki ankiety dla nauczycieli - ,,Praca na lekcjach online” 

W czasie, kiedy uczniowie brali udział w przygotowanej specjalnie dla nich ankiecie, 

nauczyciele również odpowiedzieli na kilka pytań. Przygotowaniem tej ankiety zajęły się: 

Hanna Stachurska, Karolina Czyż i Małgosia Narożnik z klasy 6b. Ankieta powstała pod 

kierunkiem pani Justyny Dudek. Poniżej prezentujemy wyniki.   

 

W ankiecie wzięło udział 35 nauczycieli, a średni czas jej uzupełniania wyniósł 02:17. 
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Podsumujmy rok 2020  

Dwa okresy, wakacje i ferie, czyli 11 miesięcy, czyli 337 dni, czyli 8088 godzin, czyli 

485280 minut, czyli inaczej 29116800 sekund pandemii w Polsce. 29116800 sekund, które 

były inne. Po prostu inne. Tak naprawdę tego wszystkiego, co stało się przez ten czas, nie 

można było przewidzieć. Wszystko, co kiedyś wydawało nam się dziwne i nierealne w naszej 

rzeczywistości, okazało się teraz naszą nową codziennością. Doskonale pamiętam, jak w marcu 

2020 roku ja i moja klasa śmialiśmy się z tego, że moglibyśmy mieć lekcje przez kamerkę. 

Chodzenie w maskach w budynkach, a co dopiero na ulicy, było jak świat alternatywny. Nikt 

się tego nie spodziewał... 

Zacznijmy od tego, że przed napisaniem artykułu zrobiłam wśród moich znajomych  

i rodziny ankietę, na temat lekcji zdalnych. Chciałam, żeby artykuł nie był pisany  

subiektywnie. Ankietę wypełniło 36 osób w wieku od pierwszej do ósmej klasy szkoły 

podstawowej. Wyniki prezentują się tak: 
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Odpowiedzi do wyboru przy ostatnim pytaniu (ucięło się): 

A) tak 

B) Nie ma u mnie takiego przymusu, ale chcę, żeby był 

C) Nie ma u mnie przymusu i nie chcę, żeby był 

D)Jest przymus a chciałbym, żeby nie było 

 

      Na koniec zadałam pytania otwarte: 

1. Jakie są według ciebie zalety nauczania zdalnego? 

Do najczęstszych odpowiedzi na to pytanie należały: 

• dłuższy sen, 

• ściąganie, 

• więcej czasu dla siebie, na przykład w przerwach, 

• jedzenie na lekcji, 

• nie można zapomnieć przyborów na lekcje, 

• brak stresu, 

• młodszym dzieciom mogą pomagać rodzice, 

• można pisać ze znajomymi podczas lekcji, 

• łatwiejsze sprawdziany, 

• niektórym uczniom łatwiej być aktywnym, 

• brak konfliktów w klasie. 

 

2. Jakie są według ciebie wady nauczania zdalnego? 

Tutaj powtarzały się także odpowiedzi, które niektórzy wstawili do zalet: 

• braki wiedzy spowodowane „wyłączaniem się”, 

• ściąganie, 

• ból głowy i oczu, 

• brak kontaktu ze znajomymi, 

• uczniowie nie uważają na lekcjach, 

• cięższa nauka, 

• mniej ruchu, 

• brak mobilizacji, 

• nie można się skupić, 

• brak rutyny i zła organizacja własnego czasu, 

• problemy ze sprzętem. 
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3. Co chciałbyś zmienić w nauczaniu zdalnym? 

Zdania są bardzo podzielone, zależnie od osoby: 

• mniej zadawanych zadań, 

• krótsze lekcje, 

• rozluźnić atmosferę, 

• większe zaangażowanie wszystkich uczniów. 

 

                  Jak widzimy zdania są bardzo podzielone. To, co dla niektórych jest zaletą, dla 

innych może być wadą. U mnie wyglądało to tak, że na początku byłam bardzo pozytywnie 

nastawiona do zdalnych. W lutym i na początku marca 2020 roku byłam bardzo zmęczona 

szkołą i kontaktami z ludźmi. Przejście na zdalne było czymś idealnym. Siedziałam w domu  

i nie musiałam się z nikim spotykać. Myślę, że część osób też tak miała, że woleli być sami. 

Dużo rzeczy sobie przemyślałam podczas tego siedzenia w domu, dużo w moim myśleniu się 

zmieniło, ale niestety ta przerwa miała więcej wad niż zalet jeśli chodzi o mnie. Straciłam 

motywację, rutynę, kondycję i otwartość na ludzi. Można nawet powiedzieć, że bałam się 

kontaktów międzyludzkich i straciłam dużo pewności siebie. Jedyne, co tak naprawdę robiłam, 

to oglądałam jakieś filmy, pisałam ze znajomymi, spałam i jadłam. Myślę, że nie tylko u mnie 

tak to wyglądało i nie tylko ja nieźle przytyłam między marcem, a czerwcem. Wpływ  

na psychikę, to był dla mnie pierwszy z minusów zdalnej edukacji. Na pewno dużo osób umiało 

sobie wszystko ułożyć i zaplanować, ale u mnie i myślę, że u dużej liczby osób, działała z tyłu 

głowy myśl, że nauczyciele są gdzieś tam daleko, i że na razie nie wiadomo, kiedy to się 

skończy, więc nie muszę nic od siebie wymagać, bo nic nie robię, tylko siedzę w domu. Takim 

sposobem spadała motywacja. 

               Drugim minusem był fakt, że większość uczniów ma młodsze rodzeństwo, które 

zostaje w domu, ponieważ też ma zdalne.  I albo musimy się zajmować rodzeństwem, albo 

rodzic też ma zdalną pracę, co ma swoje plusy i minusy. Wiemy doskonale o tym, że każdy 

potrzebuje prywatności, a w tym momencie siedzieliśmy z całą rodziną w domu całe dnie przez 

kilka miesięcy. Nie było to łatwe, a szczególnie w rodzinach, gdzie rodzice nie mają dobrego 

kontaktu. Myślę, że w niektórych rodzinach udało się znaleźć wspólny język z rodzicami,  

a w niektórych po tak długim czasie razem, ten kontakt mógł się popsuć. 

                   Trzeci minus, to wygląd lekcji zdalnych. I tutaj ciężko to wszystko pogodzić, 

ponieważ są i za i przeciw. Na przykład obowiązkowe kamerki. Ci uczniowie, którym zależy 

na tym, żeby ze szkoły podstawowej wyjść z wiedzą i nie dać plamy na starcie w liceum, będą 

chcieli, aby kamerki były obowiązkowe, żeby wszyscy słuchali na lekcji. Z drugiej strony 

mamy kwestię, że niektórzy nie mają możliwości mieć włączonej kamery. Przeciw będą także 

osoby, którym nie zależy na nauce i na lekcjach robią coś innego. Z włączonymi kamerkami 

nie można by było ściągać, a przynajmniej byłoby to trudne. Ja w sumie teraz jestem już 

bardziej za pierwszą opcją, ale kamerki obowiązkowe tylko na sprawdziany. Ja też, tak jak 

każdy nie uczyłam się do końca na sprawdziany, ale pisałam z podręcznikiem ,,żeby 

sprawdzić”, ale potem uświadomiłam sobie, jak bardzo mało przez to umiem. Zwłaszcza, kiedy 

na początku tego roku szkolnego pisaliśmy sprawdziany diagnozujące. I to są w sumie trzy 

minusy, które najbardziej pamiętam z pierwszych zdalnych. 



16 
 

Przez wakacje wróciła mi motywacja i wróciłam do szkoły z planem rutyny. Miałam 

nadzieję, w sumie wszyscy mieliśmy nadzieję, że wszystko wróci już do normalności. Rzecz, 

która bardzo rzuciła mi się po powrocie do szkoły to to, że bardzo dużo przyjaźni, które miały 

być ,,na zawsze”, nie przetrwało przerwy, dużo ludzi się zmieniło, dorosło, zawiązało się dużo 

nowych relacji. Ważnym aspektem było też to, że ze względu na reżim sanitarny mieliśmy 

wszystkie lekcje i przerwy w jednej klasie. Mam wrażenie, że przez to i przez długi brak 

kontaktu, nasza klasa bardzo się zżyła. Wcześniej wszyscy byli rozbiegani na korytarzu,  

a w trakcie tych dwóch miesięcy byliśmy zmuszeni do rozmawiania ze sobą. Wszyscy bardziej 

doceniali szkołę, chociaż część osób już po kilku dniach chciała wrócić na zdalne. Ja do nich 

nie należałam.  

                  Nasza klasa przeszła na kwarantannę dzień przed ogłoszeniem ponownego 

zamknięcia szkół. U mnie w najbliższej rodzinie nikt nie był chory na COVID-19, więc nie 

byłam na kwarantannie wcześniej. Wtedy wszyscy się jakoś bardziej przejęli, bo 

uświadomiliśmy sobie, że naprawdę była możliwość tego, że każdy z nas jest zarażony. Potem 

kwarantanny stały się czymś częstym. Z tego, że ogłosili zamknięcie szkół nie byłam 

zadowolona. W sumie w przeciwieństwie do innych najpierw chciałam zdalnych, a potem nie. 

Zauważyłam, że większość bardziej chciała teraz tych zdalnych niż tych wcześniejszych. Ja 

chciałam chodzić do szkoły, bo wiedziałam, że motywacja może mi spaść bardzo szybko, jeżeli 

zaczną się zdalne. Starałam się i staram się wciąż mieć jakąś rutynę.  

Potem przyszły Święta Bożego Narodzenia i Sylwester, bez wyjazdów do rodziny  

i wielkich imprez. Na szczęście pierwszy śnieg spadł już w połowie grudnia, co prawda szybko 

się rozpuścił, ale był jedną z najpiękniejszych rzeczy w tym ciężkim roku. 

        I witaj 2021! Jakoś w sumie u każdego gdzieś w głębi czaiła się nadzieja, że wybije ta 

magiczna godzina 00:00 i wszystko się skończy, że wszystko będzie tak jak wcześniej, że ten 

rok był tylko żartem i już go nie ma. Niestety nic nie dzieje się w ciągu chwili, więc myślę,  

że będzie coraz lepiej, ale z czasem. Ferie zimowe niczym nie różniły się od normalnych dni, 

prócz tego, że spadł śnieg. Jego ilość była naprawdę niesamowita. Skończył się jeden okres, 

zaczął się drugi. Mam nadzieję, że będzie lepszy i że uda nam się wrócić do szkoły, bo bardzo 

bym tego chciała. 

        Na koniec mam takie przemyślenie, że tak naprawdę to wszystko, co wydawało się nam 

stałe, niezmienne i nie do ruszenia okazało się ulotne i kruche. Ten rok okazał się 

przeciwieństwem wszystkiego, czego się spodziewaliśmy. Zabrał nam bardzo dużo i dał bardzo 

dużo. Teraz do listy możemy dodać kolejne trudne doświadczenie. Od nas zależy, co z nim 

zrobimy. 

 

Julia Dąbrowska, 6e 
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Szkoła w komputerze  
  

Jeszcze rok temu myślałem, że szkoła 

to budynek z mnóstwem sal lekcyjnych, 

plątaniną korytarzy i boiskiem. Chodzenie 

do niej oznaczało poranną wyprawę  

z plecakiem pełnym podręczników  

i zeszytów, pieszo lub na rowerze. Dziś już 

wiem, że szkoła to zupełnie co innego. 

Szkoła to ludzie, którzy tam uczą  

i którzy tam się uczą. A chodzenie do niej 

oznaczać może po prostu włączenie swojego 

komputera stojącego na biurku we własnym 

pokoju.   

Nie dowiedziałbym się o tym, gdyby nie 

pandemia koronawirusa i nagłe przejście do nauczania zdalnego w marcu 2020 roku.  

Na początku wydawało mi się to świetnym rozwiązaniem. Nie musiałem zrywać się co rano  

z łóżka i biec do szkoły z obawą przed kolejną kartkówką. Miałem mnóstwo czasu dla siebie. 

Nie miało też znaczenia, czy pada deszcz, czy świeci Słońce, skoro i tak nie można było 

wychodzić z domu. Dni stawały się do siebie podobne. Z czasem jednak ta monotonia stała się 

nużąca. Zaczął mi doskwierać brak szkolnego gwaru na przerwach, wspólnych śmiechów  

z kolegami, a nawet drobnych sprzeczek. Lekcje zdalne też nie dawały takiego kontaktu  

z nauczycielami, jak dawnej. Wiem, że wkładali wiele wysiłku w nowy sposób prowadzenia 

lekcji, ale komputer to nie sala lekcyjna i nie wszystko dało się tak łatwo wytłumaczyć. 

Wcześniej regularnie trenowałem pływanie, ale zamknięcie basenów spowodowało,  

że musiałem zrezygnować z tej pasji. Dla zabicia wolnego czasu, którego nagle zacząłem mieć 

więcej, częściej grałem na komputerze. Okazało się jednak, że gry nie są takie wciągające, jeśli 

nie można o nich porozmawiać z kolegami na przerwach. Starałem się znajdować sobie nowe 

zajęcia. Zacząłem jeździć na rowerze, więcej czasu spędzałem z rodziną i odkryłem, że jestem 

naprawdę dobry w „Monopoly”. A potem nastało lato, zaczęły się wakacje i życie wróciło 

prawie do normy. I chociaż we wrześniu cieszyłem się z powrotu do normalnych zajęć  

w szkole, to jednak trochę mi brakowało tych zdalnych lekcji. Można powiedzieć, że nawet za 

nimi tęskniłem, tak jak wcześniej tęskniłem za powrotem do szkolnych sal. Czy tylko ja tak 

mam? No cóż, bo chyba to jest tak, że wszystko ma swoje zalety i wady. Lekcje zdalne uczą 

nie tylko lepszej obsługi komputera, ale przede wszystkim samodyscypliny i organizacji 

własnego czasu, gdy tymczasem niewątpliwą przewagą nauczenia w szkole jest kontakt  

z nauczycielami i rówieśnikami.   

Nie wiem, jak długo potrwa jeszcze ta pandemia i nie wiem, jak się skończy. Wiem 

jednak, że nic już nie będzie takie, jak dawniej i takie, jak sobie wcześniej wyobrażaliśmy,  

że będzie. Może nawet nauczanie zdalne już zostanie na zawsze z nami, a wszelkie znajomości 

klasowe przeniosą się do świata wirtualnego. Nie wiem, czy potrafiłbym się odnaleźć w takim 

świecie i dlatego wierzę, że jednak wkrótce wszyscy zobaczymy się w naszej szkole, tej przy 

ul. Radzymińskiej 227. Być może wówczas będziemy narzekać, że znowu musimy chodzić do 

„budy”, ale – z drugiej strony – znowu się spotkamy i pośmiejemy.   

  

Adam Majewski, 6e  
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Kontakt z rówieśnikami   
  

Cześć! 

Chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak ważne jest utrzymywanie kontaktu  

z rówieśnikami. Szczególnie istotne jest to teraz, gdy ze względu na panującą pandemię 

COVID-19 mamy ograniczone możliwości spotykania się.  Przyjaźń jest naprawdę 

wielkim skarbem. Pamiętajcie o tym. Teraz podzielę się z Wami moim doświadczeniem w tym 

temacie.   

 

Przyjaźń to fajna „paczka” znajomych, rozmowy, spotkania, wspólne tematy, 

zainteresowania, dużo śmiechu, dobrej zabawy, możliwość dogadania się, wzajemne poleganie 

na sobie, uczciwość wobec siebie. Nadszedł czas pandemii tj. czas ograniczeń. Pierwsze kilka 

miesięcy większość z Nas starała się podtrzymywać kontakt kontynuując spotkania. Zbliżająca 

się wiosna i ładna pogoda to wspólne wypady na rower lub długie spacery. Dalsze ograniczenia 

spowodowały, że pozostawał nam już tylko kontakt przez telefon. Brak wspólnych spotkań lub 

brak chęci do takich spotkań ze strony niektórych z Nas spowodował,  że powoli traciliśmy ze 

sobą kontakt. We wrześniu, gdy ponownie spotkaliśmy się w szkole, nie wiedzieliśmy od 

czego zacząć. Od prostego ,,co tam?”. Nie wiedzieliśmy, bo ze sobą praktycznie nie 

rozmawialiśmy od sześciu miesięcy. 

Ja również utraciłam kontakt z osobą, z którą przed pandemią miałam dobry kontakt. 

Czas pandemii zweryfikował prawdziwą przyjaźń. Historia jest naprawdę długa. Można 

opowiadać i opowiadać.  Na szczęście nie zostałam sama. Jak sięgam pamięcią, zawsze 

przyjaźniłam się z więcej niż jedną osobą. Był to krąg dwóch, trzech koleżanek. Moja przyjaźń 

z innymi koleżankami przetrwała ten trudny okres, mogłam i nadal mogę na nich polegać. 

Dziewczyny są cudowne i jestem im wdzięczna za to, że możemy się przyjaźnić, i że świetnie 

się dogadujemy.  

Morał z mojego doświadczenia jest taki, że w przyjaźni nie należy się ograniczać do 

jednej osoby, a należy się starać, aby krąg znajomych był jak najszerszy. U mnie to się 

sprawdziło.   

  

Zuzia Karolak, 6e  
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W wirtualnej rzeczywistości 

Jakiś czas temu zastanawialiśmy się na języku polskim nad tym, na ile odpowiedzialny 

jest człowiek w świecie, w którym technika stwarza mu niemal nieograniczone perspektywy. 

Odpowiedzi na pytanie szukaliśmy analizując przepowiednie Stanisława Lema. Która z nich 

może budzić niepokój? Która jest zjawiskiem negatywnym?  

Według mnie najbardziej niepokojącą przepowiednią Lema jest rzeczywistość 

wirtualna (VR), którą Lem nazwał „fantomatyką”. Według Lema największym ryzykiem 

wirtualnej rzeczywistości było zatarcie granicy między prawdą a fikcją, którą Lem postrzegał 

jako duże zagrożenie. 

Temat wirtualnego świata jest aktualnie bardzo na czasie w związku z globalną 

pandemią. Wszystko przeniosło się do świata online. Dorośli pracują online. Dzieci muszą 

uczyć się w wirtualnej szkole. Zakupy również robimy online, oglądamy koncerty online, 

muzeum teraz można odwiedzać online. Od miesięcy z kolegami nie spotykamy się na 

podwórku, lecz gramy razem w gry komputerowe online. Wszystko przeniosło się do 

wirtualnego świata, tak jak zapowiadał Lem. Może się okazać, że kiedy temat pandemii już 

trochę ucichnie i wrócimy do szkoły, niektórzy uczniowie będą mieli problem  

z przystosowaniem się do rzeczywistości. 

Według mnie przyspieszonego pandemią rozwoju światów wirtualnych nic już nie 

zatrzyma. Być może w przyszłości będzie tak, że niektórzy ludzie całe swoje życie spędzą  

w świecie wirtualnym, nie mając normalnego kontaktu z innymi ludźmi. Rozwój technologii 

może doprowadzić do powstania wielu wirtualnych rzeczywistości, w których będzie 

funkcjonował człowiek. W pewnym momencie rozwoju technologii może zdarzyć się sytuacja, 

że człowiek nie zapamięta, który wirtualny świat to ten prawdziwy. 

Temat wirtualnej rzeczywistości jest bardzo głęboki i rodzi wiele pytań, na które 

odpowiedzi poznamy może już w najbliższym czasie. 

Adam Kotowski, 6e  
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Halo? Tu operator 112, w czym mogę pomóc? 

(Pytanie zadaje społeczność młodzieży, odpowiada Filip Bergier)  

  

Witajcie! Nazywam się Filip i opowiem dzisiaj o mojej pasji jaką jest ratownictwo medyczne. 

Ratownictwo w tak młodym wieku? Czy nie trzeba być starszym, żeby pomagać? Skąd! 

Każdy może pomóc na swój sposób. Oczywiście im wyższy wiek, tym więcej zrobisz, ale 

mimo to w młodości możesz uczyć się teorii, a potem zrobić kurs kpp, który potwierdzi to 

czego się uczyłeś i dostaniesz tytuł Ratownika.   

 

 

 

Od czego powinniśmy zacząć? 

  

Dobrym pomysłem będzie odezwanie się do nauczyciela EDB z waszej szkoły, czy nie ma 

żadnej drużyny ratowniczej w waszej szkole albo zawodów w waszym obrębie. Innym 

sposobem jest oglądanie relacji FPV (First Person View) z akcji. Takim kanałem na przykład 
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jest „Borkoś”. Wiele firm oferuje darmowe webinaria np. na Facebooku. Zakup wyposażenia 

powinien być zwieńczeniem waszej pracy umysłowej. Prosta apteczka 20x10 na sam początek 

jest idealna, żeby sprawdzić w terenie swoje umiejętności. ZHP robi bardzo trudne zawody  

w ratownictwie. Harcerze często znają dużo wiedzy z zakresu pomocy przedmedycznej.  

 

 

 

Czy są inne kursy ratownicze niż kpp?  

 

Oczywiście, że są i niektóre z nich są o wiele bardziej 

dostępne dla młodszych. Każdy może pójść na kpp  

i utrzymać certyfikat WIDZA kursu. WOPR oferuje na 

basenach (dla Targówka to np. Polonez) różne kursy 

wodne, a po 12 roku życia można zrobić „blachę” 

Młodego ratownika WOPR. Kursy BLS (Basic Life 

Suport) są często oferowane na różnych imprezach lub  

w szkole. Istnieją jeszcze kursy TC3 (Tccc). Są to 

kursy wojskowych sanitariuszy (Tccc-Tactical Combat 

Casualty Care) mające na celu podtrzymanie życia do 

przybycia oddziału ratunkowego i zmniejszenie liczby 

zgonów podczas działań, lecz młodsze osoby nie są raczej 

mile wdzianie na Tc3.  
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Co mogę zrobić, aby rozwinąć ratownictwo w mojej szkole?  

 

Najlepiej będzie dogadać się z nauczycielem EDB. To on będzie miał największą wiedzę 

o ratownictwie i pomocy przedmedycznej (KAŻDA pomoc przed przybyciem zespołu 

ratownictwa medycznego), ale też o zawodach odbywających się w waszym obrębie. Można 

też pomyśleć o założeniu drużyny ratowniczej w waszej szkole, gdzie młodzież może rozwijać 

swoją pasję i „zarażać” nią innych.  

 

 

Filip Bergier, 7b 
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Nasze pasje 
 

 

 

Zawsze byłam wysoka. W przedszkolu nawet 

najwyższa w grupie. I to jest moja zaleta. W 2018 roku 

poszłam na pierwszy trening siatkówki i okazało się,  

że jestem w tym naprawdę dobra. Stało się to moją 

pasją.  Mój strój treningowy to krótkie spodenki, bluzka 

z krótkim rękawem, na której jest moje imię, oraz buty 

na specjalnej podeszwie. Potrzebne są też ochraniacze 

na kolana oraz na ręce, aby móc przyjmować trudne 

piłki.  

Trenuję 4 razy w tygodniu w klubie METRO  

na Służewcu. Moja drużyna ma kilku trenerów, którzy 

po każdym treningu zapisują wyniki każdej 

zawodniczki. Teraz jestem już w drużynie juniorek  

i mam licencję zawodnika. Biorę udział w turniejach 

i zdobywam medale, nawet złote. Teraz trenuję 

do Rozgrywek o Puchar Kinder Plus Sport 2021, 

odbędą się w marcu.  

 

Chodzę też z moim tatą i dziadkiem na 

mecze siatkarskie reprezentacji Polski. Mam 

ochraniacze jednej z zawodniczek – Magdaleny 

Wójcik.  

 

 

 

 

 

 

Oprócz ciężkiej pracy mamy też chwile przyjemności 

i zabawy. W ostatni piątek grałyśmy w siatkówkę plażową na 

prawdziwym piasku w Montana Beach. Było super w środku 

zimy poczuć się jak na plaży.  

Bardzo lubię trenować siatkówkę, uczyć się nowych 

technik i być w tym coraz lepsza.  

      Zosia Sarota, 4d 
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Hej, jestem Emilka, chodzę do piątej klasy. 

Zajmuję się plastyką, a dokładnie modeliną  

i ceramiką. Modeliną zajmuję się od 3 lat,  

a ceramiką od 2 lat.  

Modelina i ceramika są to zbliżone 

techniki. Jedną z rzeczy, która je łączy, jest 

wyrabianie ruchów, cierpliwość i delikatność, żeby 

nie zniszczyć prac. Obie techniki są pracochłonne, 

można je robić godzinami.  

Mimo tego, że techniki są trudne, lubię  

z nimi pracować, ponieważ widzę, jak  

z nieokreślonego kształtu powstają różne rzeczy. 

Emilia Herbrich, 5c 
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Jeden mały gest, wiele dużych zmian  
  

Od razu uprzedzam, w tym tekście nie chodzi o to, żeby robić coś ponad swoje 

możliwości. Chcę pokazać, jak w prosty sposób, niewielkim gestem, można dokonać wielkich 

zmian.  

Żyjemy przecież w czasach, kiedy nawet nieświadomie napędzamy produkcję 

,,śmieci’’. Chociażby w sklepie – lepiej zostawić paragon na ladzie, niż wyrzucić go zaraz 

przed sklepem w krzaki lub na chodnik. W końcu zirytowany bałaganem na kasie sprzedawca 

wyrzuci paragony do kosza pod ladą. Co widzimy idąc do szkoły, pracy lub gdziekolwiek 

indziej? Z reguły jakiś śmietnik, przy którym leżą liczne papierki. I sam ten fakt nie jest jakiś 

przerażający. W końcu jeżeli pracownikiem zajmującym się wywozem śmieci nie okaże się 

nienawidzący swojego zawodu egoista, można być pewnym, że podniesie ten papierek.  

 

Nie ma śmieci, są surowce 

 
Metalową puszkę można przetopić, z drewna zrobić setki innych rzeczy. Szyna 

kolejowa nada się na kowadło, a z zapomnianej kurtki lub wyrobu skórzanego można odzyskać 

cenne materiały. Metr kwadratowy skóry bydlęcej (tej najpowszechniejszej) kosztuje około 

czterysta złotych. Ze starego radia można zrobić nowe, albo po prostu się czegoś na temat jego 

działania dowiedzieć. Często przy różnych zakładach można znaleźć bardzo ciekawe cenne 

surowce lub maszyny wyparte przez te nowsze. Można je sprzedać za niezłe pieniądze lub 

przetworzyć.  

 

Od czego są śmietniki 

 
Pytanie wydawało by się banalne. Od wyrzucania śmieci, powie pewnie każdy, i będzie 

miał rację. Jednak, ile razy idąc gdzieś lasem, polaną przy lesie, łatwo natrafić na małe 

wysypisko. Przecież w miastach pełno jest kontenerów, do których można to wyrzucić i mieć 

z głowy. Przyjdzie ktoś inny i powie: ,,Po co się męczyć, jak można spalić’’. Odpowiedź jest 

prosta, po to się męczyć, żeby dłużej żyć. Nowotwory dróg oddechowych bardzo rzadko są 

spowodowane genetycznie. Pomijając palenie papierosów, które niestety jest coraz 

powszechniejsze, częstą przyczyną są zanieczyszczenia powietrza. Wydychany dym trafia do 

atmosfery, spaliny tak samo. Wszyscy więc, chcąc nie chcąc, jesteśmy biernymi palaczami.  

  

  

Co zrobić, aby pomóc  
 

Sprzątając pomagamy nie tylko sobie, ale także innym. Przykładowo, trzeci weekend 

września, poświęcony jest sprzątaniu. Wystarczy przez miesiąc podnosić śmieci z ulicy  

i przenosić je do kosza, nawet jeden dziennie, aby wyrobić sobie nawyk. Czym jest 

jednorazowe wyrzucenie do kontenera dużej ilości odpadów, skoro możemy do końca życia  

z własnej woli i z chęcią pomagać sobie i innym. W 2016 roku na świecie wyprodukowano 

2,01 mld ton odpadów. Przewiduje się, że do 2050 roku liczba ta wzrośnie o 70%. Brzmi źle, 

prawda? A co gdyby zamiast wzrastać o 70% zmalała o chociażby 35%. To i tak bardzo dużo, 

a taki wynik może być spowodowany tym, że zamiast rzucić coś na chodnik lub w krzaki, 

wyrzucimy to do kosza. Jeżeli jednak nie zaliczamy się do tej grupy, możemy po prostu 

wesprzeć inne organizacje. W zamian możemy otrzymać wyróżnienie, uznanie lub godziny 

wliczane do wolontariatu w szkole podstawowej w celu uzyskania punktów do szkół 



26 
 

ponadpodstawowych. I nie ma tu żadnego haczyka, takie to jest proste. W dodatku, sprzątając 

odpady, możemy uratować wiele zwierząt, a nawet zapobiec epidemii. Wystarczy tylko 

chcieć.  

  

   

W imieniu 72 WDHS ,,Uroczysko’’  

Jan Łuczak  

 

 

 

Nasi Pupile 

Czworonożni przyjaciele to słodkie  

i wyjątkowo urocze stworzenia, a takimi 

niewątpliwie są: świnka morska, pies, chomik, kot 

czy królik. Wszystkie są piękne, ale dla mnie 

wyjątkowy jest kot. Sama mam kotkę  

o imieniu Perełka. Ma ona szaro-rude futerko, 

czarno-brązowe oczy i różowy nos. 

Posiadanie zwierzaka to oczywiście duża 

odpowiedzialność. Trzeba go karmić i sprzątać po 

nim. Z pieskiem trzeba wyjść na spacer. Jeśli 

jednak marzycie o zwierzaku, każdy dodatkowy 

obowiązek jest tego wart. 

 

  Olga Narożnik, 4c 

 

 

 

To mój kot. Wabi się Mela. Znalazła ją moja 

ciocia na wsi. Kotka zaplątała się w reklamówkę i leżała 

na ulicy. Moja ciocia pomogła jej się uwolnić i zaniosła 

do domu. Sama prawdopodobnie nie przetrwałaby bez 

jedzenia i picia, była zresztą osłabiona. Moja mama 

zadecydowała, że weźmiemy ją do domu i takim 

sposobem kotka mieszka ze mną. 

  Magdalena Krzyżanowska, 4d 
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Moje zwierzę to pies. Wabi się Luna. To rasa Ogar 

Polski. Ma brązowo-czarną sierść i białe łapy. Jest to duży pies. 

Luna uwielbia chodzić na spacery do lasu. Lubi dzieci i psy. Nie 

lubi jeździć samochodem. Zanim zmieniliśmy Lunie imię 

nazywała się Dziewanna. 

        Julia Szmit, 4c 

 

 

Ciekawostki 

Pies śpi więcej niż człowiek 

Pies potrzebuje średnio 14 do nawet 16 godzin snu na dobę. To znacznie więcej niż człowiek, dlatego 

możemy przypuszczać, że podczas gdy nie ma nas w domu, pies nie nudzi się, a po prostu śpi. Jeśli 

jednak w tym czasie pies niszczy otoczenie, meble, piszczy i wyje, prawdopodobnie cierpi na lęk 

separacyjny. Jest to podstawa do pracy z doświadczonym psim behawiorystą, który znajdzie  

i rozwiąże jego przyczynę. 

Oczywiście pies „śpiący” w ciągu dnia tak naprawdę nie zapada w głęboki sen, ale po prostu drzemie 

(przybiera wówczas pozycję podobną do „waruj” lub zwija się w kłębek). Choć nie każdy o tym wie, 

pies może zaznać pełnego, regenerującego snu dopiero w pozycji „zdechł pies”. Jego ciało jest 

wówczas w pełni zrelaksowane i pies może wejść w fazę snu głębokiego REM. 

 

Czekolada to trucizna 

Wielu właścicieli nie zdaje sobie z tego sprawy, ale czekolada zawiera w sobie bardzo szkodliwy 

składnik – teobrominę – która może doprowadzić do poważnego zatrucia, a nawet śmierci zwierzęcia. 

Pierwsze objawy pojawiają się w ciągu 4 godzin od spożycia. Nie należy ich bagatelizować. Gdy pies 

spożyje czekoladę, szczególnie w dużej ilości, trzeba udać się do lekarza weterynarii. 

 
Źródło: https://wamiz.pl/pies/porady/7824/10-ciekawostek-o-psach-o-ktorych-na-pewno-nie-wiedzieliscie 

 

https://pl.wamiz.tech/contrib/contents/articles/7793/edit


28 
 

SZKOŁA Z POMYSŁEM NA… 

promowanie korzyści płynących z upowszechniania wiedzy 

matematycznej  

KAMPANIA NA RZECZ MATEMATYKI 

  

 

 

Nasza szkoła otrzymała w 2020 r. Honorowe Wyróżnienie „Szkoła z pomysłem” Prezydenta 

m.st. Warszawy. za promowanie korzyści płynących z upowszechniania wiedzy 

matematycznej – KAMPANIA NA RZECZ MATEMTYKI.  

 

Rok szkolny 2019/2020 był dla naszej społeczności ogromnym wyzwaniem. Już na początku 

2019 roku z uwagi na fakt, że ten rok został ogłoszony przez Sejm RP rokiem matematyki, 

nauczyciele zespołu matematycznego zaplanowali wiele działań mających na celu promowanie 

wśród uczniów królowej nauk. W społeczeństwie krąży przekonanie, że matematyka jest 

trudna, abstrakcyjna, praktycznie niepotrzebna, bo są kalkulatory, różne aplikacje  i można 

wszystko bez trudu policzyć. Dlatego naszym głównym celem było uświadomienie uczniom, 

że takie przekonanie nie jest słuszne, stąd też  postanowiliśmy naszym działaniom nadać hasło  

„Kampania na rzecz matematyki”. Wszyscy razem chcieliśmy pokazać uczniom i ich rodzicom 

tę dziedzinę wiedzy z innej strony. Nie tylko lekcje, prace domowe, rachunki, ale zabawa 

otaczającą nas wszystkich matematyką.  
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Wszystkie działania wymagały ogromnego wysiłku i zaangażowania uczestników. 

Zmagaliśmy  się  z licznymi barierami, ale gdy działaniom towarzyszą pozytywne emocje, 

radość, spełnianie marzeń i częste i szerokie otwieranie okna na otaczający nas świat 

matematyki, to powstaje niezmiernie ważna 

dla całego środowiska szkolnego wartość 

dodana. Jesteśmy dumni z budowania 

trwałych relacji między uczniem-

nauczycielem-rodzicem, dokonanych 

osiągnięć i sukcesów. Każdy miesiąc 

poświęcony był innym aktywnością 

matematycznym. 

 

Wrzesień - Miesiąc– Rachowania 

 

Rok 2019 to rok poświęcony matematyce i intensywnemu popularyzowaniu tej dziedziny 

nauki wśród uczniów, celem którego było pokazanie, że nie jest ona taka trudna. Kontynuując 

obchody Roku Matematyki zorganizowaliśmy w szkole konkurs „100 przykładów w 100 

sekund z okazji setnej rocznicy działalności Polskiego Towarzystwa Matematycznego”, który 

wyłonił Mistrzów Szybkiego Rachowania na każdym poziomie IV- VIII. Wszyscy uczniowie 

wzięli w nim udział. Konkurs przeprowadzali i sprawdzali uczniowie klasy VIIId pod czujnym 

okiem nauczyciela matematyki – autora przykładów. Zaangażowanie uczniów, nawet w czasie 

przerw, ich odpowiedzialność za wyniki, była bardzo budująca dla nauczyciela matematyki. 

 Działania na lekcjach matematyki,  

w kąciku matematycznym i wirtualnej 

gazetce skupiły się na prezentowaniu 

uczniom nietuzinkowych sprytnych metod 

dokonywania obliczeń. 
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Październik  -  Miesiąc – Tabliczki Mnożenia 

 

W dniu 4.10.19 nauczyciel matematyki  wraz z uczniami swojej klasy zorganizował obchody 

Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Przygotowano Wielką Loterię składającą się z losów 

zawierających 5 przykładów. Tygodniowe przygotowania polegały na wycinaniu losów, 

drukowaniu certyfikatów dla zwycięzców, dekoracji korytarza matematycznego i sali. W dniu 

obchodów uczniowie w każdej klasie IV-VIII przeprowadzali Wielką Loterię na czas, następnie 

pod kontrolą nauczyciela matematyki, sprawdzali wszystkie losy. Po kilku dniach zwycięzcy 

otrzymali Certyfikaty Mistrza Tabliczki Mnożenia i ocenę celującą z matematyki.  

Wcześniej nauczyciele matematyki przypominali uczniom tabliczkę mnożenia na lekcjach, 

często poprzez grę w Kahoota. Po obchodach prezentowali uczniom jak można w  łatwy  

i sprytny sposób nauczyć się tabliczki mnożenia, często korzystając z różnych pomocy 

internetowych. 

 

Listopad - Miesiąc –  Matematyka wokół nas  

 

Miesiąc poświęcony był matematyce w życiu 

codziennym w otaczającym ucznia świecie. 

Nauczyciele matematyki szczególnie starali 

się akcentować użyteczność królowej nauk w 

codziennym życiu poza lekcją matematyki. Na 

lekcjach nauczyciele w każdym zadaniu 

pokazywali uczniom związek matematyki  

z otaczającym ich światem. 

Nauczyciel matematyki wraz z nauczycielem 

informatyki zorganizowali szkolny konkurs matematyczno-informatyczny „Matematyka 

wokół nas”. Uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialną samodzielnie lub grupowo 

na temat „Do czego potrzebna jest matematyka w życiu codziennym”. Konkurs cieszył się 

bardzo dużym powodzeniem. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań 

matematycznych i informatycznych uczniów, poszerzanie wiedzy na temat otaczającego 

świata, uświadomienie uczniom, że matematyka jest wszechobecna. Jak również doskonalenie 
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zdolności poznawczych, w tym umiejętności swobodnego posługiwania się narzędziami 

informatycznymi. 

 

Grudzień - Miesiąc– Aplikacji matematycznych 

 

Miesiąc rozpowszechniania zabawy aplikacjami matematycznymi.  

Zorganizowano rozgrywki klasowe na platformie Kahoot z wykorzystaniem mobilnej 

pracowni multimedialnej na korytarzu matematycznym. Rozgrywki wewnątrzklasowe 

wzbudziły wiele emocji. Nie zawsze 

wygrywali uczniowie matematycznie 

uzdolnieni, co było dużą motywacją dla 

uczniów mających problemy w zdobywaniu 

wiadomości matematycznych. Rozgrywki na 

platformie Kahoot znalazły swoją 

kontynuację podczas zdalnego nauczania. 

Jednak ze względu na ograniczone 

możliwości były prowadzone w formie 

rozgrywek wewnątrzklasowych.  

 

Przez cały miesiąc nauczyciele upowszechniali nowe aplikacje matematyczne: 

szaloneliczby.pl, Geogebra, matzoo.pl, www.math.wroc.pl/lamiglowki. 

 

Miesiąc grudzień to miesiąc obchodów 105-lecia Szkoły.  Podczas obchodów nie zabrakło 

również matematyki. Na korytarzu matematycznym – powstało stoisko Wyzwania 

matematyczne – klejenie wielościanów z siatek sześcianów. Uczniowie przy pomocy aplikacji 

internetowej prezentowali, pomagali innym ułożyć wielościany z sześcianów. Uczniowie byli 

bardzo zainteresowani jak z siatki prostego sześcianu można ułożyć wielościany różnych 

kształtów. 
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Styczeń - Miesiąc – Łamigłówek i Składanek Matematycznych 

 

Na lekcjach i podczas przerw uczniowie rozwiązywali różne łamigłówki matematyczne 

wykorzystując zagadki zamieszczone na tablicy „Kącik Matematyczny”.  

 

W Dniu Łamigłówek i Składanek 29 stycznia, 

odbyły się zawody w układaniu różnych 

kostek Rubika na czas, które cieszyły się dużą 

popularnością. Z wielkim podziwem 

obserwowaliśmy uczniów, którzy bez 

problemu i w krótkim czasie układali kostki  

o różnych i nietypowych kształtach. 

Składanie kostek ma ogromny wpływ na 

rozwój motoryki, zdolności manualnych, a także 

na myślenie logiczne. Podczas układania kostki wyrabia się cierpliwość, wytrwałość, a także 

zdolność zapamiętywania poszczególnych ruchów w celu uzyskania efektu końcowego. 

Układanie kostki jest świetnym sposobem na koncentrację oraz przewidywanie następnych 

ruchów. Jednym słowem mały przedmiot ma wiele zalet. Uczniowie naszej szkoły, pod opieką 

organizatorów konkursu układali różne kostki sześcienne: 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, kostkę piramida 

(3 x 3) oraz kostka MIRROR. Każdy rodzaj kostek układany był oddzielnie i na czas.  

Miło było obserwować jak zainteresowanie układaniem kostki zyskało na popularności.  

Na korytarzach naszej szkoły często można było zauważyć uczniów układających kostki. Był 

to kolejny, oprócz „aktywnej przerwy” (SP 84 zajęła w tym konkursie organizowanym przez 

Akademię Zdrowego Ucznia  I miejsce w Warszawie) pomysł na ciekawe spędzanie przerw 

bez telefonów komórkowych. Z dużym podziwem ze strony nauczycieli spotkały się algorytmy 

układania kostek rozrysowane przez uczniów. 

 

Luty - Miesiąc - Gier Matematycznych. 

 

W tym miesiącu zorganizowany został konkurs „Matematyczne gry planszowe”.  
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Celem konkursu było utworzenie matematycznej gry rodzinnej. Adresatem byli uczniowie klas 

IV – VIII we współpracy z rodziną (praca rodzinna zalecana). Zaangażowanie uczniów  

w tworzenie gier było bardzo duże. Wszystkie prace wykonane były z wielkim 

zaangażowaniem i pomysłowością. Założenia gry, jak również sposób wykonania, materiały z 

jakich zostały wykonane gry oraz efekt końcowy wzbudzały podziw nauczycieli dla autorów 

gier. Podczas oceny prac pod uwagę brano m. in.: kreatywność, estetykę, czytelność i jasność 

instrukcji zasad gry. Również jednym z kryteriów oceny była opinia osób grających w daną 

grę. Miło było obserwować zaangażowanie uczniów podczas wypróbowywania gier 

wykonanych przez ich koleżanki i kolegów. Gry matematyczne to bardzo dobry sposób na 

utrwalenie zdobytej wiedzy. Można było  zauważyć, że zaproponowana forma rozwiązywania 

zadań matematycznych dawała dzieciom dużą radość i satysfakcję. Podczas rozgrywek 

uczniowie poznawali nowe reguły gier, przestrzegali umów z innymi dziećmi – to wspaniała 

nauka, nie tylko matematyki, to także systematyczna nad budowaniem właściwych relacji 

interpersonalnych i rówieśniczych. 

Nagrodzone gry planszowe: 

1. „Podróż z matematyką”. Gra polega na wędrówce po planszy wzdłuż trasy. Celem jest 

dojście do mety jak najszybciej, zdobywając jak największą liczbę punktów. Po drodze 

gracze napotykają różne zadania do wykonania.  

2.  „Matmonoply”. Gra jest wzorowana na grze MONOPOLY. Celem jest pozostanie do 

końca gry gdy inni gracze nie mają już banknotów ani monet. Przepustką umożliwiającą 

zakup danego przedmiotu jest poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie matematyczne.  

3.  „Matematyczna kuchnia”. Celem gry jest przejście przez restauracyjną kuchnię i dotarcie 

do drzwi prowadzących do sali. Po drodze graczy czekają różne przeszkody i zadania 

matematyczne.  

Na korytarzu matematycznym wygospodarowano miejsce, gdzie podczas przerw uczniowie 

mogli grać również w  gry autorstwa swoich kolegów biorących udział w wyżej wymienionym 

konkursie.  
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Marzec - Miesiąc  - Grupowe zabawy matematyczne 

 

Zaproponowaliśmy „Tor matematyczny” składający się z różnego typu zadań, możliwych do 

rozwiązania przez każdego ucznia z klasy: zadania na rozgrzewkę - zapałki, zadania na 

logiczne myślenie – ćwiczenie na spostrzegawczość, tangram, krzyżówka z pojęć 

matematycznych; mapa i plan – zadania wykorzystujące matematyczne dekoracje w szkole, 

obrazek logiczny, szyfrogram; skala – zadania 

wykorzystujące pudełkowe dekoracje.  Cel, jaki 

przyświecał przy organizacji toru była przede wszystkim 

dobra zabawa  matematyką. Każda klasa miała 

rozwiązać jak największą liczbę zadań matematycznych 

w czasie jednej godziny lekcyjnej. Im więcej zadań tym 

lepiej. Zadania do toru zostały przygotowane. Jednak  

z uwagi na panującą sytuację epidemiczną nie udało nam 

się przeprowadzić tych rozgrywek klasowych. Taki 

konkurs przeprowadzamy od kilku lat. Na podstawie 

obserwacji z ubiegłych lat stwierdzamy, że uczniowie  

z dużym zaangażowaniem podchodzą do tego konkursu. 

Samodzielnie dokonują podziału klasy na grupy tak, by w jak najkrótszym czasie wykonać jak 

najwięcej zadań i uzyskać w ten sposób najwięcej punktów. Budującym jest obserwowanie 

uczniów jak umiejętnie współpracują w grupie, znają własne i kolegów możliwości, 

przydzielając odpowiedniej trudności zadania poszczególnym uczniom. Tor matematyczny 

został przeprowadzony tylko w dwóch klasach.  

 

Aktywności matematyczne całoroczne: 

1. Korytarz matematyczny 

 

Chcąc bardziej przybliżyć uczniom świat matematyczny, korytarz łączący trzy pracownie 

matematyczne został zaaranżowany tak, by uzmysłowić uczniom, że matematyka jest 

wszechobecna w otaczającym nas świecie, by dawał możliwość szerszego postrzegania 

matematyki. Korytarz ten nazwaliśmy korytarzem matematycznym. Każdy przedmiot 
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znajdujący się na tym korytarzu nie jest przypadkowy, kilka z nich pochodzi z projektu 

„Budowa z pudełek”. Wystrój korytarza zmienia się stosownie do pór roku, świąt, imprez 

szkolnych. W celu „zaprzyjaźnienia” uczniów z cyframi rzymskimi został zakupiony duży 

zegar, którego godziny przedstawione były za pomocą tych cyfr. Zegar ten umieszony został 

na jednej ze ścian naszego matematycznego korytarza.  

Trzy tablice znajdujące się na tym korytarzu, w tym jedna na całą ścianę, są zapełnione 

treściami matematycznymi. Wszystkie tablice są systematycznie aktualizowane. Jedna z nich 

jest zatytułowana „Ciekawa matematyka” – zamieszczane są na niej różne ciekawostki 

matematyczne, druga „Kącik matematyczny” – informacje o konkursach i sukcesach 

matematycznych oraz cotygodniowo uaktualniane konkursowe zadania „Mistrz Łamigłówek”, 

pod tą tablicą znajduje się również zabezpieczona skrzynka do której uczniowie wrzucają 

rozwiązania zadań z tego konkursu, trzecia - zawiera hasło przewodnie naszych działań na rok 

szkolny 2019/2020 „Kampania na rzecz matematyki” oraz duży baner z hasłem, którego 

autorami są uczniowie jednej z klas: „Matematyka to zabawa i nauka, a nauczyć się jej to nie 

sztuka” (hasło powstało podczas konkursu klasowego na okrzyk matematyczny, okrzyk  

i transparent uczniowie zaprezentowali w poprzednim roku szkolnym podczas Dzielnicowego 

turnieju matematycznego „Najlepszy z najlepszych”). Na czas Światowego Dnia Tabliczki 

Mnożenia na korytarzu matematycznym pojawiło się na tablicach oraz drzwiach mnóstwo 

przykładów z mnożenia – tak, by uczniowie mieli możliwość przypomnienia i utrwalenia 

tabliczki mnożenia. Ponadto na jednej ze ścian został zainstalowany ekran, na którym 

wyświetlana jest wirtualna gazetka szkolna. Za pomocą tej gazetki mogliśmy udostępniać całej 

społeczności szkolnej nasze matematyczne działania i sukcesy, wykorzystywaliśmy ją również 

do prezentowania różnych ciekawostek matematycznych. 

Na korytarzu matematycznym zostało wygospodarowane miejsce na relaks dla uczniów, by 

podczas  przerw mogli aktywnie odpocząć biorąc udział w różnego rodzaju grach 

matematycznych takich jak: jenga, domino matematyczne, łamigłówki matematyczne, jak 

również w oryginalne i ciekawe gry planszowe autorstwa uczniów biorących udział  

w konkursie „Gry planszowe”. Dużą atrakcją na tym korytarzu było wykonane przez uczniów 

drzewko z kartonów, które zmieniało swoją szatę stosowanie do pór roku, świąt i imprez 

szkolnych. Kolejną budowlą wykonaną przez uczniów i będącą częścią dekoracji korytarza jest 

duży prostopadłościan, który służył nam do zamieszczania na nim „Wyzwań 

matematycznych”.  Korytarz matematyczny cieszył się bardzo dużym powodzeniem wśród 
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uczniów, miło było nam usłyszeć od samych uczniów, że najchętniej przerwy międzylekcyjne 

spędzają na tym korytarzu. 

 

2. Projekt „Budowa z pudełek” 

 

W ramach projektu „Budowa z pudełek” zbudowano drzewko z kartonów 

prostopadłościennych. Szybko dzieci nazwały je drzewkiem Minecraftowym ☺. Jesienią na 

drzewku znajdowały się liście, które przedstawiały figury symetryczne. Zimą w okresie świąt 

Bożego Narodzenia, drzewko ozdabiały 

symetryczne płatki śniegu, wiosną drzewo 

zakwitło kolorowymi kwiatami, które zostały 

skomponowane z różnych figur płaskich. 

Drzewko zmieniło swoją szatę na czas pobytu w 

naszej szkole gości z Chin i Stanów 

Zjednoczonych Ameryki – wtedy pojawiły się 

na nim różne kolorowe motywy ludowe – 

oczywiście były one symetryczne. Obecnie 

drzewko znajduje się w jednej z pracowni 

matematycznych. Ponieważ pomysłowość 

naszych nauczycieli matematyki jest 

nieograniczona i wszystkie trzy tablice 

znajdujące się na matematycznym korytarzu 

były zapełnione treściami matematycznymi, powstały w ramach projektu ogromny 

prostopadłościan wykonany przez uczniów, pełnił rolę „słupa ogłoszeniowego”.  

Na wspomnianym „słupie ogłoszeniowym” comiesięcznie umieszczane były tzw. „Wyzwania 

matematyczne” których wykonania mogli się podjąć uczniowie zorganizowani  

w kilkuosobowych grupach (grupy mogły być międzyklasowe lub międzyoddziałowe).  

W ramach tegoż projektu powstała tzw. Skrzynka na karteczki uczniów z rozwiązaniami zadań 

z konkursu „Mistrz Łamigłówek Matematycznych”. 
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3. Mistrz Łamigłówek Matematycznych 

 

Mistrz Łamigłówek Matematycznych to konkurs całoroczny przeznaczony dla wszystkich 

uczniów klas IV-VIII, cieszący się dużą popularnością (w tym roku ponad 100 uczniów wzięło  

w nim udział). Nauka przez zabawę to główne założenie tego pomysłu. Podczas rozwiązywania 

łamigłówek osoby je rozwiązujące wyrabiają w sobie takie cechy jak: spostrzegawczość, 

cierpliwość czy wytrwałość oraz umiejętność logicznego myślenia. Łamigłówki – sudoku, 

obrazki logiczne, tangramy, zadania związane z tabliczką mnożenia, magiczne kwadraty, 

kryptarytmy, deduktomino, hashi, futoshiki, figury geometryczne, domino, szyfry 

matematyczne, zadania na spostrzegawczość, zadania  z zapałkami, pokropka, strit, kuromasu, 

grafy matematyczne, algebrafy to zadania dla każdego ucznia nie tylko uzdolnionego 

matematycznie. Uczniowie co tydzień (w każdy poniedziałek) mieli do wyboru nową 

łamigłówkę o trzech różnych stopniach trudności (za 1 pkt, 2 pkt, 3 pkt). Rozwiązane zadanie 

wrzucali do specjalnie zbudowanej przez uczniów skrzynki. Na tablicy „Kącika 

Matematycznego” regularnie pojawiały się aktualne wyniki. Różnorodność łamigłówek 

zachęcała uczniów do poznawania matematyki z innej strony. 

W czasie zdalnego nauczania nauczyciele matematyki, cotygodniowo przygotowywali dla 

uczniów krótkie zestawy zadań powtórzeniowych i zestawy zadań konkursowych wraz  

z odpowiedziami. Miło było mam zaobserwować, że te działania cieszyły się dużym 

zainteresowaniem wśród uczniów. 

 

4. Wolontariat matematyczny 

 

Głównym założeniem projektu jest, aby uczniowie uczyli siebie nawzajem. Wolontariuszami 

zostawali również uczniowie mający trudności w uczeniu się, jednak uczestnicząc  

w wolontariacie i przygotowując się do zajęć, sami się uczyli, co wpłynęło pozytywnie na ich 

samoocenę i oceny z przedmiotu.  

Na początku było 13 wolontariuszy i zaledwie kilka osób zgłaszało chęć uczestnictwa  

w wolontariacie (głównie uczniowie z klasy wychowawczej nauczyciela prowadzącego).  

Po kilku zajęciach coraz więcej dzieci chciało zostać wolontariuszami (obecnie jest ponad 20 

osób). Coraz więcej rodziców zgłaszało dzieci na wolontariat (czasami bywało tak, że w sumie 

http://www.math.edu.pl/kryptarytmy
http://www.math.edu.pl/deduktomino
http://www.math.edu.pl/hashi
http://www.math.edu.pl/futoshiki
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w zajęciach uczestniczyło ponad 20 osób nie licząc wolontariuszy). Udział w wolontariacie 

przynosi ogromne korzyści dla uczniów. Rozwija kompetencje matematyczne, umiejętności 

pracy w grupie, pogłębia wiedzę na temat metod uczenia się, rozwija wśród uczniów chęć 

pomocy innym, daje dużą satysfakcję z niesienia pomocy innym. Uczestnictwo w tym 

projekcie przyczyniło się do obniżenia liczby uczniów z niepowodzeniami szkolnymi  

z matematyki. Ogromną zaletą działalności wolontariatu jest różnorodność talentów do 

wykorzystania. Każdy uczeń mógł poczuć się ekspertem w wybranej przez niego umiejętności 

matematycznej. Dzięki temu można wybrać tę część zagadnień matematycznych, w których 

uczeń będzie pomagał innym w przyswajaniu wiedzy. Działania w wolontariacie dawały 

ogromne korzyści nie tylko uczniom nauczanym ale i  uczącym innych wyzwalając u każdego 

dużą kreatywność i satysfakcję   z osiągniętego efektu.  

 

5. Wyzwania matematyczne 

 

Co miesiąc uczniowie połączeni w kilkuosobowe grupy 

rozwiązywali wyzwanie matematyczne zamieszczone na 

wspomnianym już wyżej „słupie ogłoszeniowym” 

(prostopadłościan zbudowany z pudełek w ramach 

projektu „Budowa z pudełek”). Przykładowe wyzwania: 

Detektyw matematyczny, Szyfr, Matematyczne śledztwo, 

Matematyka na wesoło w szkole. Cel tego działania to 

rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów, nauka 

współdziałania w grupie, kształtowanie umiejętności 

podziału obowiązków. Uczniowie z grupy, która 

najszybciej rozwiązała zadanie z wyzwania zostali 

nagrodzeni oceną celującą z matematyki. 

W czasie zdalnego nauczania wyzwania matematyczne przyjęły formę wyzwań 

wewnątrzklasowych. Nauczyciele matematyki proponowali uczniom opracowanie danego 

tematu w formie plakatu. Uczniowie prezentowali swoje prace podczas zajęć online. Kolejną 

aktywnością zaliczoną do wyzwań były wewnątrzklasowe rozgrywki w Kahoot. Uczniowie, 

którzy mieli możliwość i chęć uczestnictwa w rozgrywkach, zostawali po lekcjach online na 
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platformie, by móc sprawdzić swoją wiedzę matematyczną na tle klasy, przećwiczyć swoje 

możliwości w sytuacji, gdzie prześladuje nas dodatkowo presja czasu.  

 

6. Projekt „Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku”  

  

W ramach projektu były prowadzone zajęcia 

metodą eksperymentu z wykorzystaniem wielu 

pomocy dydaktycznych: wag, zegarów, domin, 

koralików Montessori, patyczków, puzzli, 

ułamków kołowych, tablicy ułamków, 

pojemników, tangramów. Cel: podnoszenie 

kompetencji kluczowych (matematyka metodą 

eksperymentu, informatyka – bezpieczeństwo  

w sieci, język polski jako obcy, język angielski), zapewnienie możliwości rozwoju 

intelektualnego, zdolności i talentów dzieci, zapewnienie edukacyjnego wsparcia uczniom  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniom cudzoziemskim. 

Dzięki uczestnictwu w programie szkoła otrzymała wyposażoną w 16 laptopów pracownię 

mobilną, wykorzystywaną również na lekcjach matematyki. W ramach projektu dostaliśmy 

możliwość zakupienia matematycznych pomocy dydaktycznych (domino matematyczne – 

procenty, badanie kątów, tablica ułamków, bingo matematyczne, podzielność liczb, wieże 

ułamkowe, plansze interaktywne). Wymiernym efektem udziału w tym projekcie jest 

poprawienie ocen i zwiększenie pewności siebie przez uczniów biorących w nim udział. 

 

7. Wirtualna Gazetka Szkolna 

 

Uczniowie pod nadzorem nauczycieli matematyki przez cały rok szkolny przygotowywali 

materiały dotyczące ciekawostek matematycznych (tj. iluzje matematyczne, starodawne 

jednostki długości, masy, objętości, jednostki występujące w innych państwach, ciekawostki  

o liczbie zero, magiczne liczby, potęgi liczby dziesięć), które były prezentowane w szkolnej 

gazetce wirtualnej. Gazetka wirtualna była świetnym miejsce, w którym z przyjemnością 
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prezentowaliśmy matematyczne osiągniecia uczniów oraz działania matematyczne 

podejmowane w ciągu całego roku szkolnego poparte wieloma fotografiami. Przedsięwzięcia 

podejmowane przez uczniów i nauczycieli matematyki były również opisywane w szkolnej 

gazetce papierowej. 

Magdalena Kalicka 
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Opiekunowie gazeki 

Jolanta Ruszkiewicz 

Magdalena Gaszyńska 

 


