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Międzynarodowy Dzień Liczby Pi  

w szkołach ANIMATOR  

(12 marca 2014, aula 10:45 - 12:30) 
 

14 marca przypada Międzynarodowy Dzień Liczby π (w amerykańskiej notacji data ta zapisywana jest jako 3.14). 

Z tej okazji na całym świecie organizowane są uroczyste obchody, wykłady, turnieje, konkursy i zabawy 

matematyczne, mające na celu uhonorować najsłynniejszą liczbę świata. 

W tym roku po raz pierwszy również szkoły ANIMATOR dołączą do grona świętujących. Stąd zachęcamy uczniów 

do aktywnego udziału w poszczególnych konkursach i turnieju, które zostaną zorganizowane w dniu 12 marca 2014. 

W ramach obchodów „Dnia Liczby Pi” przewidziano: 

 turniej „Ta niezwykła liczba Pi” – trzyosobowe drużyny (+ 1 zawodnik rezerwowy), reprezentujące 

poszczególne klasy, zmierzą się z najróżniejszymi, często zaskakującymi zadaniami logicznymi 

i zręcznościowymi, nawiązującymi do liczby Pi. (m.in. Jaka to Pi-osenka?, Pi  kalambury, Quiz wiedzy o liczbie 

Pi, SUDOKU itp.) Skład drużyn prosimy zgłosić wychowawcy do 6 marca 2014. Dobra zabawa gwarantowana!  

Start o 10:45 na auli 

Uwaga: Nagrodą dla zwycięskiej drużyny będzie pamiątkowe zdjęcie w gabinecie pani Dyrektor. 

 finał konkursu plastycznego: „Karykatura Alberta Einsteina”, forma: rysunek, grafika, plakat (format A3 lub 

A4). Kategoria: konkurs indywidualny, podpisane prace należy przekazać wychowawcy do 10 marca. 

 finał konkursu „Ach, ta PI-ękna liczba Pi” czyli wizualizacja liczby Pi,  forma dowolna (oceniana będzie 

pomysłowość oraz wykonanie). Kategoria: konkurs międzyklasowy. Każda klasa zaprezentuje swoje dzieło 

w dniu 12 marca o godz. 11:35 na auli. 

 finał konkursu „Kulinarne poPIsy” – międzyklasowy konkurs na potrawę/ciasto, której nazwa lub istotny 

składnik zawiera głoskę „PI”. Każda klasa zaprezentuje swój smakołyk w dniu 12 marca o godz. 11:35 na auli. 

 

Pozostałych uczniów zapraszamy na aulę o 11:35 do (kulturalnego) kibicowania swoim reprezentantom w finałowym 

starciu.  

 

Planowany koniec imprezy i wręczenie pamiątkowych dyplomów o godz. 12:30. 

 

Organizator: Bożena Kulik  


