Dnia 14.03.2018r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu przy ulicy Bielskiej obchodziliśmy
Światowy Dzień Liczby π. Wchodząc do szkoły, mogliśmy podziwiać wystrój i plakaty wykonane przez
uczniów. Klasy mogły wziąć udział w wielu ciekawych konkurencjach, takich jak:
π-Plakaty - o różnorodnej tematyce, przygotowywała je każda klasa.
π-Krzyżówka - polegała na wylosowaniu przez parę reprezentującą klasę równania, którego

rozwiązanie było jednym z haseł krzyżówki.
π-Gra w ciemno, podczas której losowano 2 pytania. Jeżeli na któreś błędnie odpowiedziano,

dostępne były 3 ratunkowe zagadki. W zamian otrzymywano 2 koperty, w których można było
znaleźć takie rarytasy jak dzień bez pytania, tydzień bez zadania domowego, dodatkowe punkty dla
drużyny i sprawdzian z matematyki, w-f na siłowni przez cały tydzień, ujemne punkty dla drużyny.
Stawka była wysoka, jednak prowadzący mogli się targować cukierkami. Uczestnicy relacjonowali, że
czuli się jak w „Milionerach” lub jak szczęśliwi zwycięzcy radiowych quizów.
W sali nr 6, panował tajemniczy klimat, był tam π-Escape room. Prowadząca, która wcieliła się w rolę
Sherlocka Holmesa, opowiadała historię o serii zabójstw. Po zakończeniu uczestnicy, szukając
wskazówek, usiłują rozpoznać tożsamość zabójcy, którego muszą wskazać wśród trzech postaci.
Akcja, wystrój klasy i przebrania przypominały nam lata 20.
π-podchody - zaczynały się przy wyjściu ze szkoły. W parku czekały 4 osoby z zadaniami. Jedna

z uczennic zdradziła, że były one możliwe do wykonania, lecz nie należały do najłatwiejszych.
Każdy uczeń mógł wykazać się swoimi umiejętnościami matematycznymi, gdyż na drzwiach klas było
wywieszonych 14 zadań. Dużą motywacją była nagroda przewidziana dla klasy, która zdobędzie
najwięcej punktów, w postaci pizzy i pozytywnych ocen. Dodatkowo w bibliotece czekały na nas
ciekawostki dotyczące liczby π.
Pytani przez nas nauczyciele i uczniowie stwierdzili, że chcieliby więcej takich wydarzeń, a organizacja
całej imprezy była dopięta na ostatni guzik. Zaskoczyło nas duże zaangażowanie uczniów i pozytywna
atmosfera. Dziękujemy za udział !
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