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No i udało się! :) W Społecznej
odbyło się Święto Liczby Pi!

Co wiemy o Liczbie Pi i jej
święcie?

W Społecznej Szkole Podstawowej w
Chorzowie od kilku lat organizowane jest
wydarzenie niezwykłe wydarzenie.
Przeczytacie o nim w  najnowszym numerze
"Szkolnych Newsów".

Dziękujemy mFundacji za wsparcie Święta Liczby Pi.
Dzięki niej zakupiliśmy pomoce dydaktyczne,
plastyczne, techniczne, kulinarne oraz nagrody
rzeczowe!

Wreszcie, mimo przeszkód
zrealizowaliśmy projekt
„Święto liczby PI”, który
uzyskał dotację Fundacji
mBanku. Dzięki temu w dn.
9-12.03 oraz we wrześniu i
październiku uczniowie
Społecznej Szkoły
Podstawowej w Chorzowie
zaprzyjaźniali się z
matematyką. 

Na zdjęciu sześciany
modułowy, który w ramach
projektu tworzyły klasy 4 i 5.

sześcian modułowy

CZYM JEST PI?

Wikipedia podaje, że to
inaczej ludolfina, zwana
także stałą Archimedesa.
Liczba pi to stosunek
obwodu koła do długości
jego średnicy. "Stosunek
ten jest niezależny od
wyboru koła, bowiem
każde dwa koła są
podobne" - czytamy w
Wikipedii.
 
STAŁA ARCHIMEDESA
Liczba π nazywana jest
czasami stałą
Archimedesa, ponieważ
ten badacz pochodzący z
Syrakuz jako pierwszy
określał własności
znaczenie w matematyce
tej liczby. 

LUDOFLINA 
Nazwa ta pochodzi od
Ludolpha van Ceulena,
który zyskał sławę
przedstawiając liczbę PI 
z dokładnością do 35
miejsc po przecinku. 

KIEDY PRZYPADA
ŚWIĘTO LICZBY PI?
to święto obchodzone
corocznie, zawsze 14
marca. Z powodu
skojarzenia z pierwszymi
cyframi rozszerzenia
dziesiętnego liczby Pi,
jako że data "14 marca"
zapisywana jest w USA
jako "3.14".

W ramach projektu
uczniowie klas 7 i 8
przeprowadzili lekcje w
klasach 1-3. 

Najmłodsze dzieci pod
czujnym okiem starszych
kolegów wykonywały
dmuchane sześciany
(zadanie realizowane w
klasach pierwszych) oraz 
uczyły się kodowania
(zajęcia przeznaczone dla
klasy drugiej i trzecich).

Nieco starsi uczniowie, czyli
kl. 4 i 5 wykonały sześcian
modułowy, a ich koledzy z 
klas szóstych  opanowali
haft matematyczny.

Najstarsi, czyli klasy 7 i 8
stworzyły lapbooki.

Wszyscy uczniowie
doskonale się bawili i mieli
okazję zmierzyć się z
matematyką w praktyce. 

Na zdjęciu z prawej strony
piękny haft matematyczny,
wykonany przez uczennice i
uczniów klas 6.

.

klasy 5 i 4
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WIELE CIEKAWYCH KONKURSÓW
TOWARZYSZYŁO ŚWIĘCIE LICZBY PI!

Zwycięzcy konkursów
otrzymali nagrody!

klasy 7 i 8

Ciasto z rozwinięciem Liczby Pi

.

.matematyczne prace

Pi

Święto Liczby Pi
odbywa się w naszej
szkole od 2017 roku. -
Chciałam pokazać
dzieciom matematykę
w inny sposób niż
lekcyjny - opowiada
Pani Anita Kocek. -
Najpierw pojawił się
pomysł tylko na
popołudnie

matematyczne dla
chętnych uczniów
klas 4-6 i noc dla
gimnazjalistów.
Potem uczniowie z
kółka MATMISTRZ
przeprowadzili zajęcia
matematyczne dla
klas 1-3. 

W ramach Święta
Liczby Pi odbyły

się trzy konkursy:
plastyczny: 

„Matematyka wokół
nas”, układania kostki

Rubika oraz
zapamiętaniu

rozwinięcia liczby PI. 
W tym ostatnim
Mikołaj z klasy piątej
ustanowił nowy rekord
szkoły,  zapamiętując

aż 262 cyfry
rozwinięcia!
Najlepsi otrzymali
nagrody!

Dziękujemy i czekamy
z niecierpliwością na
kolejną odsłonę
święta matematyki!
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