Międzyszkolny Konkurs „Łamigłówki bez klasówki”
17 maja 2012 r. SP nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku już po raz ósmy na
Międzyszkolnym Konkursie „Łamigłówki bez klasówki” gościła najlepszych
matematyków ełckich podstawówek. W tym roku nauczycielki SP 9 dały szansę
również humanistom – konkurs został poszerzony o turniej języka polskiego.
W zmaganiach rywalizowały ze sobą dwuosobowe drużyny czwartoklasistów, oddzielnie
matematycy i poloniści.
Celami konkursu było propagowanie nauki wśród uczniów klas młodszych szkoły
podstawowej,popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych i polonistycznych
wśród uczniów, motywowanie uzdolnionych uczniów do nauki i nauczycieli do pracy z
młodymi pasjonatami oraz diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrycia
talentów.
Młodzi matematycy z sześciu naszych szkół zmagali się z krzyżówką, określali
prawdziwość zdań matematycznych, rozwiązywali rebusy i inne łamigłówki.
Chcemy aby uczniowie nie kończyli swojej nauki na otrzymaniu piątki lub szóstki ze
sprawdzianu czy pracy domowej. Stwarzamy im okazję do pogłębiania wiedzy i
sprawdzenia jej na szerszym polu. Dlatego znów zaprosiliśmy inne szkoły do udziału w
konkursie.
Entuzjaści języka ojczystego musieli stawić czoła dziesięciu konkurencjom, związanym
z motywem przewodnim konkursu - baśniami Andersena.
Znajomością pojęć
polonistycznych musieli wykazać się także w konkurencji „Krzyżówka”. Później szukali
pomyłek w tytułach baśni, układali zdanie z rozsypanki i dokonywali jego rozbioru
gramatycznego,
dopisywali
wyrazy
pokrewne,
redagowali
zaproszenie
na bal u Królewny Śnieżki. Innym zadaniem była pomoc krasnalowi Hałabale w wybraniu
poprawnych form językowych wyrazów.
Czwartoklasiści pilnie rozwiązywali zadania – łamigłówki. Niektóre były łatwe, inne
trochę trudniejsze, ale wszyscy bardzo się starali. Rywalizacja upłynęła w przyjaznej
atmosferze. Po wykonaniu wszystkich zadań uczniowie zostali zaproszeni na skromny
poczęstunek, a do pracy przystąpiła komisja, w skład której weszli opiekunowie
wszystkich drużyn. Jej werdykt został ogłoszony po przerwie.
W konkursie matematycznym triumfowali ucz. SP2 – F. Borsukiewicz i K. Waszkiewicz,
II m-ce zajęli ucz. SP9 – N. Rumińska i K. Maksimowski, a III - SP7 – D.
Chrościelewski i W. Górski.
I edycję konkursu polonistycznego wygrała drużyna SP 9 – P. Czajko i O. Kruszewska,
kolejno na II miejscu uplasowali się ucz. SP 7 - W. Filipowicz i J. Łukowski i na III
SP3 – J. Osak i A. Czajkowski.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Organizatorki konkursu: p. Grażyna Barcińska - n-lka matematyki, p. Barbara
Dardzińska i p. Anna Lewoc - n-lki języka polskiego, dziękują wszystkim szkołom, które
odpowiedziały na zaproszenie i przystąpiły do konkursu.

