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Konkurs Matematyczny 

„W labiryntach 

matematyki” 
  

28 marca 2012 roku odbyło się 

rozdanie nagród w konkursie mate-

matycznym „W labiryntach matema-

tyki”. 

W pierwszym etapie konkursu 

wzięło udział 14 szkół mokotowskich, 

a do drugiego etapu zakwalifikowało 

się aż 135 uczniów z klas 1-3. 

Laureatami konkursu zostało 39 

uczniów, w tym siedmioro z naszej 

szkoły.  

Z klasy pierwszej naszej szkoły 

drugie miejsce zajął Filip Modzelew-

ski. Najlepszy okazał się Łukasz 

Krawczyk. Obydwaj są pierwszoklasi-

stami.  

Z klasy drugiej do kolejnego 

etapu zakwalifikowało się czworo 

uczniów, troje z nich było laureatami. 

Miejsce trzecie zajęła Weronika Ani-

simowicz, a miejsce pierwsze równo-

rzędnie Klara Robak i Michał Kopyt.

 Z trzeciej klasy niestety nie mieli-

śmy zwycięzcy. Wiktoria Majszyk 

i Zuzanna Zielińska zdobyły nagrody 

za 2 i 3 miejsca.  

Warto dodać, że laureaci z klas 

trzecich są jednocześnie przedstawi-

cielami dzielnicy Mokotów w Małej 

Olimpiadzie Matematycznej dla 

uczniów Warszawy. 

 

Iga Świątek, klasa 4a
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Adam 

Barański,  

klasa 5b 

Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
       
   

 

 

 

     Dnia 11 kwietnia nasza szkoła zakończyła VI edycję 

Mokotowskiego Konkursu Matematycznego „Labirynty Matematyki” 

zorganizowanego przez panią Monikę Zielińską oraz panią Annę 

Kołodziejczyk. Brali w nim udział uczniowie klas 1 – 3 z 14 szkół 

naszej dzielnicy.  

     Do etapu dzielnicowego ( były dwa etapy: szkolny oraz 

dzielnicowy ) zakwalifikowało się 160 uczniów. Jak co roku, odbył 

się on 16 marca w naszej szkole. Choć poziom tego etapu był wysoki, 

wyłoniono aż 33 laureatów, których nasza szkoła uhonorowała 

licznymi nagrodami.  

     W czasie uroczystości nasz szkolny teatr „Teatr bez nazwy” 

wystawił ekscytującą sztukę pod tytułem „Wiosenne niespodzianki”. 

W rozdaniu nagród uczestniczyła pani Katarzyna Pilczuk – 

Pawłowska, metodyk miasta stołecznego Warszawy w zakresie 

edukacji wczesnoszkolnej. 

     Laureaci z klas trzecich otrzymali przepustkę do udziału w Małej 

Olimpiadzie Matematycznej.  
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II Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 
 

 W piątek 28 września 

2012 roku odbył się w naszej 

szkole II Światowy Dzień 

Tabliczki Mnożenia. Biorąc w 

nim udział, można było 

sprawdzić swoją znajomość 

tabliczki mnożenia. W holu 

głównym szkoły ustawiono 

stoliki z przygotowanymi 

zadaniami sprawdzającymi 

nasze umiejętności w 

posługiwaniu się tabliczką 

mnożenia. Nad głowami 

uczestników zabawy  unosiły 

się wielobarwne balony z 

wypisanymi działaniami 

matematycznymi. Nagrodą za 

pozytywne obliczenia była 

Karta Egzaminatora MT. 

Dodatkową motywacją były 

dla wielu słodkie lizaki, które 

otrzymywali bezbłędnie 

liczący uczniowie. Było tak 

wielu bardzo dobrze liczących 

uczestników zabawy, że lizaki 

szybko się skończyły, co tylko 

dobrze świadczy o naszej 

znajomości matematyki ;)  

 Wydarzenie to transmito-

wane było „na żywo” przez 

telewizję TVP INFO. 

Wywiadu do kamery udzieliła 

Pani Monika Zielińska. Przed kamerami wypowiadali się o imprezie 

również uczniowie z klas piątych.  

 Ten dzień był pełen pozytywnych wrażeń. 
 

Karolina Grzempczyńska, klasa 5a 


