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Jak zapewne wiecie głównym tematem większości szkół są obecnie stypendia. Właśnie do nich wybierani są
najlepsi z najlepszych. Celem tego
projektu jest umożliwienie rozwoju
edukacyjnego uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru
Województwa
Mazowieckiego,
uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych,
matematyki i przedsiębiorczości. Jak
i również rozwijanie zdolności oraz
motywacji do dalszego rozwoju zawodowego uczniów szkół zawodowych poprzez udzielenie wsparcia
finansowego (stypendiów).
Myślicie: „Jaki to ogromny zaszczyt
zostać wybranym z pośród tylu innych uczniów”. Macie racje każda
taka osoba jest z siebie, ze swojej
ciężkiej pracy i zasług bardzo dumna.
Ale ja pokażę Wam drugą stronę medalu. Ja chcę Wam przybliżyć również

jakie obowiązki spadają na barki tych
osób. To nie są proste rzeczy, na które poświęca się tylko chwilę, jak nad
pracą domową. Uczniowie obarczeni
są wielkimi obowiązkami. Muszą na
własną rękę przygotowywać zadania,
a nawet ich całe zbiory. A sam zbiór
to niejedno zadanie, tylko ponad
cztery. Pomyślicie: „Co to za problem
wymyślić cztery, czy pięć zadań”. Może nie jest to takie trudne, ale ułożyć
je tak, aby nie było podobne do żadnego innego i aby nie posądzono ciebie o plagiat- to już cięższy kawałek
chleba. Jednakże po tej kolejnej ciężkiej pracy czekają nagrody. Można
zakupić różne rzeczy, ale muszą one
wspierać twój rozwój. Na pewno każdy znalazłby coś dla siebie.
Agata
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Media i kompetencje językowe
Projekt edukacyjny „W jaki sposób można wyko-

nie należy czerpać wiedzy ze wszystkiego co jest

rzystywać filmy i książki anglojęzyczne do nauki

napisane, ale istnieją takie strony które szerzą po-

języka obcego?

prawne formy gramatyczne języków, np.: New

Filmy, książki i języki obce od zawsze bardzo mnie

York Times czy Tandem. Jeśli mamy ochotę poczy-

interesowały, dlatego temat projektu, który wy-

tać jakąś dobrą książkę z tym również nie ma pro-

brałam i realizowałam w ramach programu

blemu, znajdziemy takie strony jak amazon.com i

„Mazowsze- stypendia dla uczniów” łączył przy-

bonito.pl.

jemne z pożytecznym. Głównym założeniem mojej
pracy było podnoszenie umiejętności językowych i

Ale zanim zaczniemy trzeba wiedzieć, jak
się do tego zabrać. Oto kilka moich rad.

umiejętności samodzielnego uczenia się języka i

Jak czytać?

wykorzystywania go w sytuacjach praktycznych.

Za książki warto się zabierać mając poziom B2, czy-

Moim celem było zdobycie jak największej ilości

li średniozaawansowany. Ale nic nie jest nie możli-

nowego słownictwa, a także poszerzanie znajomo-

we. Najważniejszym jest dobranie odpowiedniej

ści praktycznego zastosowania różnych struktur

lektury do swojego poziomu (warto zasięgnąć tu

gramatycznych. Chciałam wzbogacać język po-

opinii nauczyciela, znaleźć dedykowane książki lub

przez czytanie książek anglojęzycznych, a także

skorzystać z spisu do metody Callana). Książka po-

oglądanie filmów i seriali. W ramach projektu

winna sprawiać przyjemność, a jeśli nie znamy ja-

uczestniczyłam też w zajęciach koła języka angiel-

kiegoś słowa to nie bójmy się go tłumaczyć i zapi-

skiego, ale też w indywidualnych zajęciach z native

sywać.

speakerem.

Drugim przyjemnym dla mnie sposobem
jest nauka przez oglądanie filmów. Tu zasada działa tak samo – odpowiedni film do swojego pozio-

Jednym z najważniejszych aspektów codziennego

mu języka. Na początku lepiej zaczynać od spokoj-

życia człowieka w XXI wieku jest komunikacja za

nych powolnych filmów, a potem gdy już oswoimy

pomocą mediów w różnych językach. Dzięki pro-

się z językiem oglądać filmy akcji. Przede wszyst-

gramowi szkolnemu jesteśmy w stanie poznać

kim pamiętaj – Używaj napisów w danym języku i

około 3 języków w publicznej placówce.

bez lektora, inaczej nie da to upragnionego efektu.

Najpopularniejszymi mediami są: telewizja,

Pamiętaj, że da się uczyć z nowoczesnych

gazeta, media społecznościowe oraz internet.

źródeł, a nauka języków może być przyjemnością.

Szczególnie te ostatnie mają swój wielki rozkwit na

Jednak bez ciężkiej pracy, nie osiągniesz sukcesu.

dzisiejszym rynku.
Takie środki masowego przekazu można
wykorzystać w celach edukacyjnych. Oczywiście
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Media and language abilities
Educational project „How to use English- speaking

how to do that. Here are some of my advice.

films and books to study a foreign language?”

How to read?

Films, books and foreign languages have always

It is good to start reading in English when you get to

been my interest. That is why the topic of the pro-

pre-intermediate level (B2). But it is not impossible

ject which I have chosen to the program

earlier. The most important thing is to find a text

„Mazowsze- stypendia dla uczniów” joined the

which is appropriate to your level. Here, the help of

things I liked. The main goal of my work was to

the teacher would be recommended as well as

boost my language abilities, abilities of self- study-

choosing dedicated books from Callan method, for

ing as well as using it in practical situations. I aimed

example. Reading the book should be pleasure to

at getting new vocabulary and using grammar struc-

us. If we don’t know some words, it’s good to trans-

tures. I hoped to enrich my English through reading

late them and note.

and watching films and serials. During the project I

I also love learning from watching films. The rule is

took part in extra English classes at school and in

the same as with books – appropriate film to your

individual lessons with a native- speaker.

language level. At the beginning it is good to start
with peaceful films and later move on to action
films. But remember to use subtitles in English, but

One of the most important aspects of everyday life

not the dubbing. Otherwise you won’t get the re-

in the 21st century is communication through media

sults you expect.

in different languages. Thanks to school curriculum

Learning a foreign language can also be a pleasure.

we are able to get to know about three languages in

It’s good to do it in a way you like. But without hard

a public school.

work you will not succeed.

The most popular media nowadays are TV, newspaper, social media and Internet. Especially the last

Natalia Laskowska 3c

one is growing on the market.
All of these media can be used in educational reasons. Of course, one should not get knowledge from
anything that is written, but there are such websites

Nr z wniosku ID: 4541

which spread correct grammar forms of different

Tytuł projektu edukacyjnego: W jaki sposób można wyko-

languages. In English, the most recommended ones

rzystywać filmy i książki anglojęzyczne do nauki języka

are New York Times and Tandem. If we want to read

obcego?

a good book, it is not a problem as well. We can eas-

Imię i nazwisko stypendysty: Natalia Laskowska

ily find such pages as amazon.com and bonito.pl .

Imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna: Dominika Zięba

But before we start doing that, we should know

Nazwa i adres szkoły: Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku
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Nazywam się Dawid i mam 16 lat. Interesuję

nej funkcji, jaką jest test, posiada również tabele

się naukami ścisłymi (tj. matematyką, fizyką i che-

najwyższych wyników (Highscores) oraz formularz

mią) oraz informatyką, z którą wiążę również swoją

dodawania własnych pytań do bazy.

przyszłość. W wolnym czasie lubię oglądać filmy oraz
słuchać muzyki.

Aplikacja
„Mazowieckiego

została

wykonana

Programu

w

ramach

Stypendialnego

dla

Projekt stypendialny "Zaprogramuj swoją przy-

uczniów szczególnie uzdolnionych najlepsza inwesty-

szłość" ma na celu wykonanie multimedialnej gry

cja” w roku szkolnym 2016/17 pod opieką pani Do-

dydaktycznej w formie quizu. Gra polega na dokona-

roty Stępień.

niu wyboru prawidłowej odpowiedzi z czterech

Będzie dostępna jest na stronie

podanych do wyświetlonego pytania. Za każdą pra-

www.zaprogramujprzyszlosc.net/, również program ten

widłowo udzieloną

odpowiedź gracz

uzyskuje

1 punkt. Każdorazowo wyświetlane jest 25 różnych

będzie można odnaleźć na naszej stronie szkoły,
z której będzie link do gry.

pytań z zakresu przedmiotów przyrodniczych, tj.
chemii, biologii, geografii i fizyki.
Pomysł wykonania takowego programu powstał z chęci uatrakcyjnienia nauki i powtórzenia
wiadomości do egzaminu gimnazjalnego.

Pozyskane środki zostały przeznaczone na opłacenie

Nr z wniosku ID: 3900

specjalistycznych kursów programowania oraz języ-

Tytuł projektu edukacyjnego: Zaprogramuj swoją przy-

ka angielskiego, który jest niezbędny przy pracy pro-

szłość

gramisty, zakup literatury fachowej, urządzenia wie-

Imię i nazwisko stypendysty: Dawid Uchal

lofunkcyjnego i materiałów papierniczych oraz biu-

Imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna: Dorota Stępień

rowych.

Nazwa i adres szkoły: Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka, Narutowicza 10 w Sulejówku

Program zawiera 701 linijek kodu oraz został
napisany językiem programowania C#. Oprócz głów4
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Nie od dziś wiadomo, że matematyka to królowa nauk. Wielu uczniom przysparza jednak dużo
kłopotu. Wydaje się nudna i niepotrzebna. Żeby
przybliżyć innym matematykę i sprawić, by dawała ona przyjemność stworzyłam grę.
Jestem uczennicą klasy 1b gimnazjum. Od zawsze bardzo lubiłam rozwiązywać różne problemy
i zagadki logiczne, czy ciekawe zadania matematyczne.
W roku szkolnym 2016/2017 tworzyłam projekt, którego głównym celem jest kształtowanie
umiejętności matematycznych i pokazanie wszystkim, że przedmiot ten nie musi być nudny.
Gra, którą zatytułowałam "Ścieżka kariery" polega na wcieleniu się w nowego pracownika firmy
i wspinanie po szczeblach kariery. Na początku gracz rozwiązuje test na zostanie stażystą.
Przez bezbłędne wykonanie czterech zadań przez
trzy dni staje się młodszym pracownikiem. Po zrobieniu kolejnych dwunastu zadań awansuje na star-

szego pracownika. Dzięki wytrwałości i systematyczności oraz bezbłędnej pracy osiąga ostatni etap kariery – zostaje prezesem.
Mam nadzieję, że mój projekt przybliży
uczniom matematykę i sprawi, że nie będzie ona
postrzegana jako nieprzyjemny przedmiot, ale jako
klucz do sukcesu zarówno w szkole, jak i w dalszym
dorosłym życiu.

Natalia Błachnio 1b
Nr z wniosku ID: 3375
Tytuł projektu edukacyjnego: Łamigłówki matematyczne - gra dydaktyczna dla gimnazjalisty
Imię i nazwisko stypendysty: Natalia Błachnio
Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna: Gabriela Wysokińska
Nazwa i adres szkoły: Gimnazjum nr 2 im. Janusza
Korczaka, Narutowicza 10, Sulejówek
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Matematyka matką logiki
Jak wiecie z naszego gimnazjum stypendium otrzymały trzy osoby. W tym ja, nazywam
się Agata i chodzę do klasy 1c. Przedmiotami,
które wybrałam są: matematyka, fizyka i język
angielski. Niektórzy spytają: „Dlaczego matematyka? To taki trudny przedmiot.” Otóż przedmioty ścisłe interesowały mnie od zawsze, w tym
matematyka najbardziej. Uwielbiałam rozwiązywać zadania oraz równania, te prostsze, jak i te
trudniejsze. Zawsze wykonywałam je najszybciej z klasy. Na matematyce nigdy się nie nudziłam, zawsze było coś do zrobienia, na przykład
zadanie dodatkowe na plusa. Najciekawsze by-

ło dla mnie wykraczanie poza program obecnej
klasy. Poznawanie nowej wiedzy jeszcze szybciej, było wspaniałe. Uwielbiałam chodzić na koło matematyczne. Wykonywaliśmy tam mnóstwo ciekawych zadań. Oczywiście nie byłam
tam sama. Miałam swoich rówieśników, którzy
podzielali moje zdanie na temat matematyki.
Lecz, co było dalej? Zakończenie szóstej klasy
oraz zakwalifikowanie się do stypendium naukowego. Spośród tylu osób zostałam wybrana ja.
Moja radość nie miała granic. Nie musiałam się
nawet zastanawiać nad tym jaki przedmiot wybrać.

Zad. 1
Asia chce upiec świąteczne pierniki. W domu ma:
32 dag cukru, 1kg mąki, 80 dag margaryny i 16 jajek. W przepisie podano wymienione produkty, ale
w innych ilościach. Do zrobienia tych ciasteczek
potrzebuje 25% każdego składnika. Oblicz ich
ilość?

Asia wants to bake Christmas cookies. At home
she has got 32dag of sugar, 1kg of flour, 80dag
of margarine and 16 eggs. In the recipe there
are products, but in different amounts. To bake
these cookies she needs 25% of each components. Calculate their amounts?

Zad. 2
Pani Aneta ma szóstkę dzieci. Każdy z braci ma
jedną siostrę. Ile córek ma pani Aneta?

Mrs. Aneta has got six children. Each brother
has got one sister. How many daughter has got
Mrs. Aneta?

Nr z wniosku ID: 3347
Tytuł projektu edukacyjnego: Matematyka matką
logiki
Imię i nazwisko stypendysty: Agata Szczepańska
Imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna: Gabriela
Wysokińska
Nazwa i adres szkoły: Gimnazjum nr 2 im. Janusza
Korczaka, Narutowicza 10 w Sulejówku
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