Zakończenie projektu MATHS ALIVE
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Piątek 8 października br. był ostatnim dniem realizacji projektu „MATHS ALIVE”, nic więc
dziwnego, że wszystkim towarzyszyły wyjątkowe wrażenia i emocje. Uczniowie
rozpoczęli dzień od przygotowania prezentacji podsumowujących projekt. Pracując w
grupach, przygotowywali slajdy, których tematem przewodnim była wszechobecna
matematyka.
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O godzinie 12.00 odbyła się lekcja matematyki (CLIL lesson), prowadzona w języku angielskim
przez panią Lidię Gładysz. Temat przewodni tych niezwykle ciekawych zajęć to: „Złota
proporcja, ciąg Fibonacciego - matematyczny przepis na piękno”. Celem lekcji było
uświadomienie uczniom, że prawie każda dziedzina nauki opiera się na matematyce. Pracując
w grupach, uczniowie mieli za zadanie odnaleźć ciąg matematyczny w sztuce, muzyce czy też
w codziennym życiu.
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Z kolei w godzinach popołudniowych młodzież wzięła udział w zajęciach sportowych
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odbywających się w sali gimnastyczne, prowadzonych przez pana Daniela Dykę. Rozgrzewkę
rozpoczęli grą „Dookoła świata”. Następnie drużyny rozegrały między sobą międzynarodowe
zawody w kółko i krzyżyk. Na zakończenie konkurencji sportowych uczniowie otrzymali medale.

{slimbox images/stories/erasmus/dzien5/zak4_4.jpg, images/stories/erasmus/d
{slimbox images/stories/erasmus/dzien5/zak7_7.jpg, images/stories/erasmus/dz
{slimbox images/stories/erasmus/dzien5/zak6_6.jpg, images/stories/erasmus/dz
{slimbox images/stories/erasmus/dzien5/zak3_3.jpg, images/stories/erasmus/dz
O godzinie 17.00 rozpoczęło się spotkanie pożegnalne, na które zostali zaproszeni również
rodzice naszych uczniów goszczących w swoich domach młodzież z krajów europejskich.
Każda z grup przedstawiła przygotowane prezentacje związane z poszukiwaniem matematyki
podczas całego tygodnia wycieczek. Uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające
uczestnictwo w projekcie, jak również pamiątkowe upominki. Podziękowaniom, którym
towarzyszyły łzy wzruszenia, nie było końca. Pan dyrektor podziękował wszystkim, którzy brali
udział w projekcie, za jego wspaniałą realizację i owocną współpracę. Podziękowania zostały
skierowane również do rodziców, którzy otworzyli nie tylko swoje domy, ale również serca.
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Na koniec wszyscy udali się na pyszny poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospo
dyń Wiejskich, zaś ostatnim akcentem uroczystości była niezawodna „Belgijka”, wspólny taniec,
który potrafi cudownie jednoczyć ludzi. Przybysze z Portugalii, Słowenii i Rumunii z pewnością
byli pod wrażeniem gościnności i otwartości nas, Polaków,
a to z kolei przekłada się na postrzeganie naszego narodu w Europie.
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