Lekcja matematyki i języka
polskiego inaczej
4 października 2017 r. uczniowie klas 3b i 3c Liceum
Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu
uczestniczyli w nietypowych, ale bardzo
lekcjach z matematyki i języka polskiego.

interesujących

W Auli Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, w ramach
planowych zajęć z przedmiotu matematyka dla studentów
pierwszego semestru kierunków Budownictwo i Inżynieria
Środowiska, licealiści wysłuchali wykładu na temat
„Rozszerzenie zbioru liczb rzeczywistych” .
Wykład wzbudził duże zainteresowanie wśród młodzieży. Oprócz
wartości merytorycznych, umożliwił słuchaczom zapoznanie się
ze sposobem prowadzenia zajęć na studiach wyższych, a także
pozwolił przybliżyć warunki studiowania na Politechnice
Warszawskiej w Płocku. Zaletą tej inicjatywy była możliwość
bezpośredniego kontaktu przyszłych maturzystów ze studentami
pierwszego roku oraz z absolwentami naszego liceum, którzy
obecnie pracują na uczelni w Płocku. To właśnie dzięki nim
mogliśmy odbyć spacer po gmachu Politechniki, a tym samym
obejrzeć kilka laboratoriów.
A oto wypowiedzi niektórych uczestników wykładu:
Kasia: „Jeśli tak wyglądają wykłady na studiach, przebiegają w
tak przyjemnej atmosferze, to już nie mogę doczekać się
studiowania”.
Bartek: „Dzięki tej wycieczce zobaczyłem, jak wygląda nauka na
studiach. Wykład był ciekawy. Warto było jechać”.
Daria i Weronika: „Wykład był bardzo interesujący i chętnie
pojechałybyśmy jeszcze raz”.

Przemek: „Wykład był bardzo interesujący. Spodobała mi się
tablica interaktywna i mocny projektor”.
Marta: „Uważam, że wykład z zakresu liczb zespolonych był
poprowadzony w sposób zrozumiały i ciekawy. Mam nadzieję, że
będziemy mieli możliwość uczestniczyć w kolejnym wykładzie”.
BYŁO SUPER J
Po wizycie w gmachu Politechniki licealiści udali się do
najstarszego polskiego muzeum powstałego z inicjatywy
społecznej w 1821 roku, czyli do Muzeum Mazowieckiego. Ze
względu na największą ekspozycję poświęconą sztuce secesji,
instytucja nazywana jest często „muzeum secesji”. Niezwykle
interesująca wystawa mieści się na czterech piętrach kamienicy
i zawiera aranżację wnętrz mieszczańskich, sale rzemiosła
artystycznego – szkła, ceramiki, metali, biżuterii, galerię
malarstwa i rzeźby okresu Młodej Polski oraz medalierstwa z
przełomu XIX i XX wieku. Wizytówką Muzeum Mazowieckiego w
Płocku obok secesji i zbiorów regionalnych jest również
imponująca kolekcja art déco. Pokaźny zbiór, liczący kilkaset
muzealiów z okresu międzywojennego, tworzą przede wszystkim
obiekty polskiego pochodzenia uzupełnione realizacjami
europejskimi i amerykańskimi. Trzonem kolekcji są wysokiej
klasy meble, dopełnione wyrobami rzemiosła artystycznego –
szkła, ceramiki, metalu, tkaniny oraz stroju
z jego
akcesoriami.
Organizatorem wycieczki
nauczyciel matematyki.
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