
Sympatyczny kotek odwiedził naszą szkołę 

 

 Nasi uczniowie bardzo żywiołowo 

reagują na widok tego sympatycznego 

stworka. W klasie III podczas zajęć 

komputerowych prężnie działa grupa 

młodych programistów, którzy z dnia na 

dzień realizują ciekawe projekty 

i znajdują nowe rozwiązania. 

W pozostałych klasach również 

zawiązują się grupki miłośników 

scratcha. 

Co on w sobie ma? 

„Scratch to edukacyjny język obiektowy, 

stworzony jako środek do nauczania 

dzieci i młodzieży (od 8 lat wzwyż) podstaw programowania oraz środowisko programistyczne służące do 

tworzenia i uruchamiania programów w tym języku. Scratch umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych 

historyjek, animacji, gier, muzyki. Programowanie odbywa się w sposób wizualny - elementy języka mają 

kształt puzzli a poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym porządku. W ten sposób tworzy się 

kod przypisany określonemu obiektowi. Obiekty mogą reagować na zdarzenia zewnętrzne. Wygląd postaci 

przypisanych do obiektów można wybierać z zasobnika, tworzyć lub importować z zewnątrz. 

Scratch to także społecznościowy serwis, pozwalający każdemu na umieszczanie stworzonych w tym języku 

programów, dyskutowanie o nich oraz oglądanie i pobieranie prac stworzonych przez innych użytkowników 

tego serwisu. Strona jest dostępna w języku polskim. 

Scratch'a można pobrać bezpłatnie z działu download na stronie domowej programu”. – źródło:Wikipedia 
 
Pod koniec roku 2014, nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „MISTRZOWIE KODOWANIA”. Już na 
wstępie natrafiliśmy na utrudnienia, związane ze sprzętem. Dzięki świątecznym prezentom dla uczniów klas I-III 
otrzymaliśmy zestaw używanych, ale w dobrym stanie komputerów, na których zainstalowaliśmy m.in. program 
SCRATCH. 
 

 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Programowanie_obiektowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Programowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zintegrowane_%C5%9Brodowisko_programistyczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_domowa


Wystartowaliśmy z dużym opóźnieniem, bo dopiero w marcu, ale dzieci wspaniale poradziły sobie z prostymi 
zasadami programowania.  
Wśród uczniów młodszych zdecydowanie wyróżnia się Kamil Szewczyk, który bardzo dobrze programuje, realizuje 
swoje projekty i zawsze chętnie pomaga kolegom i koleżankom. Jestem przekonana, że gdyby miał więcej czasu na 
realizację mógłby wykonad „cuda”, a ma dopiero 9 lat. Ostatni projekt Kamila, w którym gościnnie udział brał Kamil 
Lisek przedstawia spotkanie chłopców, którzy przed szkołą robią zakupy, następnie wsiadają do autobusu szkolnego, 
przy szkole wykonują małe graffiti na murze i ostatecznie trafiają do szkoły. 
 
 

 
 

 
Swoje projekty oddali również: Dominika i Amelia, Alan i Tomek, Filip i Mikuś, Karolina i Gabrysia, Norbert i Nikodem. 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
Wszystkim dziękuję za aktywny udział. Oczywiście to nie koniec naszego programowania. Myślę, że przystąpimy do 
kolejnej edycji mistrzów. 

Anna Skrzypczak 
 
 


