GAZETKA SZKOLNA SP 29 W GDAŃSKU
LISTOPAD 2020
01/2020

Elo, Leo!
Witamy w Leonardo!

W tym numerze:
2

Wywiad z ...

4

Strefa ucznia

6

Strefa rodzica

8

Strefa rozrywki dla
całej rodziny

10

Kalendarz szkolny

12

Informacje o szkole

14

Przed Tobą, drogi Czytelniku, gazetka szkolna „Elo, Leo!”. Na pewno
znajdziesz w nim coś dla siebie!
Pod koniec danego miesiąca będziemy publikować tak zwane
„Wspominki” z tego okresu, czyli co wydarzyło się
w murach naszej placówki. Na jednej ze stron znajdzie się również
wywiad przeprowadzony z jednym z pracowników naszej szkoły—Ty
również możesz mieć w nim swój udział! Jak to zrobić? Dowiesz się na
ostatniej stronie.
W „Strefie ucznia” znajdziesz wszystkie potrzebne Ci informacje: pomoce naukowe, artykuły, a może również prezent od nauczyciela?
Zapraszamy na stronę szóstą.
„Strefa rodzica” została stworzona specjalnie dla wszystkich dorosłych,
których dzieci uczą się w naszej placówce oraz dla tych, którzy dopiero
planują podjęcie takiej decyzji.
W „Kalendarzu szkolnym” zostały zawarte wszystkie najważniejsze
daty nadchodzącego miesiąca: terminy konkursów, dni wolnych od
nauki, a także… niespodzianki dla tych, którzy urodzili się w tym miesiącu! Zajrzyj na stronę dwunastą.

Ważne tematy:
 Obowiązki domowe—jak
zachęcić do nich dziecko?

Elo, Leo!

Wspominki miesiąca

Nudzisz się? Nie masz pomysłu, jak spędzić czas ze swoją rodziną?
Podpowiedzi znajdziesz na stronie dziesiątej w „Strefie rozrywki dla
całej rodziny”.

 Kłótnie między rodzeństwem.

Życzymy przyjemnej lektury!

 Zdrowa nauka zdalna.

Redakcja „Elo, Leo!”

Skąd nazwa i co oznacza?
Na Facebooku ogłosiliśmy konkurs na nazwę naszej gazetki. Okazało się, że propozycja psychologa szkolnego, pana Marka
Ewertowskiego cieszyła się takim powodzeniem, że nikt nie śmiał podać innej. Zatem
gratulujemy panie Marku, został pan honorowym członkiem redakcji!
Zastanawiacie się pewnie, dlaczego ta
nazwa tak bardzo nam się spodobała? Z
trzech powodów:
1. Elo - jest to przywitanie używane przez
dzieci i młodzież, pochodzące z języka an-

gielskiego (hello - cześć).

 Anagram - oznacza wyraz, wyrażenie
lub całe zdanie powstałe przez prze2. Elo - jest to nazwa rankingu szachowego,
stawienie liter bądź sylab innego wyraopracowanego przez amerykańskiego nauzu lub zdania, wykorzystując wszystkie
kowca Arpada Elo. Stworzył on metodę
litery, głoski lub sylaby wyjściowego
obliczania relatywnej siły gry szachistów. A
wyrazu.
w której szkole są klasy szachowe? Oczywiście, że w Leonardo!
KONKURS: Ułóż jak najwięcej anagramów wyrazu „LEONARDO”. Osoba, która
3. Elo - jest to anagram słowa „Leo”, czyli
na nasz adres mejlowy prześle najwięcej
skrótu od nazwy naszej placówki słów wraz z ich definicjami otrzyma na„Leonardo”. Ale zaraz, co to w ogóle jest?
grodę! Na zgłoszenia czekamy do 21
grudnia!
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Elo, Leo!

LISTOPADOWE WSPOMINKI
Nowość w świetlicy!
Uczęszczasz na świetlicę szkolną? Jeśli nie, to na pewno nie
słyszałeś o nowym, wspaniałej zabawce dydaktycznej, którą
ostatnio zakupiła szkoła. Przedstawiamy „Magiczny Dywan”
firmy Bambino! Jest to sprzęt łączący naukę z zabawą, przeznaczony dla uczniów wszystkich klas. Chcesz zagrać w piłkę nożną,
a pogoda na dworze nie sprzyja? Od teraz uczniowie SP29 nie
muszą się tym przejmować! Mogą także nauczyć się grać na
pianinie, zagrać w kręgle, czy spróbować swoich sił na torze
wyścigowym. Dla starszych klas zostały stworzone gry przedmiotowe, między innymi z języka polskiego. Zachęcamy do testowania produktu zarówno uczniów, jak i nauczycieli!

Posiedzenie Samorządu Uczniowskiego
W październiku wybraliście spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego. Wśród nich znaleźli się: Karol Machowski
z klasy 6a (przewodniczący), Julia Zielke z 6b oraz Natalia Sołohub-Zielińska z 5a.
Opiekunkami SU niezmiennie pozostają: pani Dominika Kałużniak oraz pani Aleksandra Rajska.
Sytuacja w kraju sprawiła, że członkom SU nie udało się zorganizować spotkania
stacjonarnego, dlatego przenieśli się do świata wirtualnego. Ich pierwsze posiedzenie odbyło się na platformie Teams. Uczestniczyła w nim również Pani Dyrektor, Maria Rudnicka. Uczniowie przedstawili swoje pomysły, które chcieliby wdrożyć w tym roku szkolnym, a nauczyciele podpowiadali, jak to zrobić, dzielili się
swoim doświadczeniem.
Czekamy na efekty współpracy i życzymy powodzenia!

Zmiana w trybie nauczania klas 1-3
Od 9 listopada uczniowie klas 1-3 dołączyły do swoich starszych kolegów i od
tamtej pory uczą się zdalnie.
Dla pierwszaków była to zupełna nowość: od września rozpoczęli naukę
w szkole, za długo się tym jednak nie
nacieszyli. W listopadzie przyszła pora na
zmianę, na którą za bardzo nie byli przygotowani.

Z pomocą pospieszyła wychowawczyni
oraz nauczyciele języków i wychowania
fizycznego. Przyznali, że najmłodsi radzą
sobie świetnie, chociaż są już stęsknieni
za pracownikami Leonardo. My również
za Wami tęsknimy! Najbardziej nasz
patron—Jerzy Pucek. Spójrzcie, jak mu
smutno, gdy szkoła taka pusta...
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Nasza szkoła wygrała konkurs „Bezpieczni za kółkiem” organizowany przez znane wszystkim Radio ZET. Dzięki temu zdobyliśmy między innymi bon o wartości 5000 złotych na zakup akcesoriów rowerowych, oraz gadżety odblaskowe i dzwonki rowerowe. Wywiadu
na antenie udzieliła Pani Wicedyrektor, Magdalena Chmielewska i
to dzięki jej wypowiedzi nasi uczniowie będą bezpieczniejsi na drodze. Gadżety z pewnością zostaną wykorzystane na kolejnym szkolnym rajdzie rowerowym, który odbędzie się wiosną.

Wirtualne spotkanie z Kajetanem Kajetanowiczem
Kolejną nagrodą zdobytą w konkursie był udział w wirtualnym
spotkaniu z trzykrotnym rajdowym Mistrzem Europy—Kajetanem
Kajetanowiczem. Uczestniczyli w nim uczniowie i nauczyciele.
Kierowca opowiadał o swojej karierze. Uczestnicy mogli zadawać
Kajetanowi pytania w wiadomości na czacie.

11 listopada — pamiętamy!
Nauczanie zdalne nie stanęło na przeszkodzie upamiętnienia Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości. Nie mogliśmy wziąć
udziału w marszu, tak jak w zeszłym roku, ale nasi uczniowie i nauczyciele zadbali o to, by należycie uczcić ten dzień. W czasie kanonu plastycznego, prowadzonego przez panią Magdalenę Guziak, przygotowano godła państwowe, a podczas lekcji plastyki, pod
okiem pani Marty Korony — prace o charakterze patriotycznym. Zachęcamy do podziwiania dzieł naszych małych artystów — są dostępne na Facebooku!

Historii nigdy za wiele - KALENDARIUM
Od połowy listopada, każdego dnia na szkolnym Facebooku publikowane są ciekawostki z kraju i ze świata.
Materiały zostają przygotowane przez uczniów Leonardo pod bacznym okiem nauczyciela historii, pana
Krzysztofa Piwnickiego. Ta codzienna porcja wiedzy cieszy się zainteresowaniem i z pewnością przyda się każdemu - dużemu i
małemu! Jesteście ciekawi co, oprócz premiery naszej gazetki, wydarzyło się 30 listopada? Zajrzyjcie na nasz fanpage!

Pomocniczek - nowa inicjatywa!
Nauka zdalna potrafi dać w kość. Wiedzą o tym zarówno uczniowie, jak i ich rodzice, którzy po powrocie z pracy pomagają swoim
dzieciom w odrabianiu prac domowych. Dlatego Leonardo postanowiło wspomóc swoich najmłodszych podopiecznych - od 24 listopada ruszyła akcja „Pomocniczek”. Pani Michalina Hładun, w wyznaczonych godzinach, łączy się poprzez Platformę Teams z uczniami klas 1-3, pomagając w odrabianiu lekcji. Zachęcamy do skorzystania!
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WYWIAD Z ...
Maria Rudnicka — dyrektor z duszą
Pani Maria Rudnicka jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jerzego Pucka w Gdańsku. Na co
dzień zajmuje się zarządzaniem placówką, nadzoruje pracę nauczycieli, dba o dobro uczniów.
Jesteście ciekawi, jak wygląda praca dyrektora? A może interesuje Was, co Pani Dyrektor robi prywatnie?
Co lubi, jak spędza wolny czas? Zapraszamy do lektury!

Co skłoniło Panią do podjęcia pracy jako dyrektor szkoły?
No cóż… Moje całe życie zawodowe związane jest z edukacją.

Prowadziłam rytmikę w przedszkolach, miałam zajęcia

w Pałacu Młodzieży i Szkole Tańca; byłam nauczycielką wczesnej edukacji, muzyki, plastyki a nawet matematyki. Opiekowałam
się także nauczycielami 17 gdańskich

szkół, egzaminowałam około 1000 nauczycieli, którzy realizowali awanse zawodo-

we (tak, tak, nauczyciele też się uczą!).

Wieloletnie doświadczenia postanowiłam przenieść na grunt pełnionej funkcji dy-

rektora. I tak się TU znalazłam.

Jaka jest najlepsza i jaka jest najgorsza rzecz w pełnieniu funkcji dyrektora?
Kim chciała Pani zostać z zawodu,
będąc dzieckiem?

„Przez wiele lat marzyłam,
by pracować w kwiaciarni
i układać bukiety!”

Jest coś wspólnego. Kiedyś i teraz to
codzienny obowiązek ucznia!
Różnic jest z pewnością wiele. Zwrócę
uwagę na dwie. Wcześniej szkoła stawała się głównym źródłem wiedzy (nie
było komputerów, Internetu, smartfo-

Najtrudniejsze są częste zmiany w „kalendarzu dnia”.
Zaplanowane działania
muszę przesuwać na inne terminy, bo nagle pojawiają się ważniejsze zadania. Będąc
dyrektorem mogę natomiast podejmować decyzje i obserwować z przyjemnością, jak
rozwija się placówka, jak można ją doskonalić, jak wprowadzać w życie ciekawe pomysły uczniów, nauczycieli, rodziców.

Jakie widzi Pani różnice między szkołą w czasach, kiedy Pani
była uczennicą i teraz?

nów).
Współcześnie-sama wiedza ucznia jest pełniejsza, ale szkoła
powinna wskazywać, gdzie i jak ją wykorzystać, by doprowadzić do najlepszego rozwoju młodego człowieka. Druga ważna obserwacja dotyczy nacisku
na naukę języków obcych. W mojej
szkole podstawowej wszyscy uczyliśmy

się tylko języka rosyjskiego. Dopiero na
poziomie
liceum
można
było
„zaszaleć”. Obecność Polski w Unii
Europejskiej dała uczniom możliwość
podróżowania po świecie bez korzystania z „kieszonkowych rozmówek”.

Czy stresuje się Pani przed wystąpieniami publicznymi?
Pierwszy raz wystąpiłam na scenie w wieku 5 lat. Koncertowałam z zespołami muzycznymi, brałam udział w licznych
festiwalach, nagrałam kilka piosenek w studio. Miałam także epizod gry w teatrze (sztuka „ Kotlety Świętego Franciszka”) Lubię kontakt z widownią - zwłaszcza szkolną. Nie mam tremy! 
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„Życie nie jest bukietem tylko pięknych kwiatów. Są tam osty cierniste, piekąca
pokrzywa i wąsy zeschniętych traw. Ale jest też kwitnącą róża.
I dla niej—warto żyć!”
Maria Rudnicka

Czy lubiła Pani chodzić do szkoły?
Nie pamiętam, czy lubiłam, ale z pewnością chodziłam! I to z mamą
za rękę, która też była nauczycielką.

Jaki był Pani ulubiony przedmiot i nauczyciel?
Analizując: ulubiony przedmiot wiązał się z ciekawym nauczycielem.
U mnie to było: matematyka - ale nie fizyka; język polski - ale nie historia; biologia - ale nie chemia.

Ile miała Pani świadectw z czerwonym paskiem?
Kiedy chodziłam do szkoły nie było świadectw „z paskiem”. Ale otrzymywałam corocznie nagrody książkowe z wpisaną dedykacją. Stoją do
dziś na specjalnej półce ustawione od klasy pierwszej aż do matury!

Czym Pani się interesuje?
Kiedy byłam w Waszym wieku zbierałam znaczki i magnesy z turystycznych miejscowości.
Dziś moje zainteresowania są o wiele szersze, chociaż już niczego nie gromadzę. W ostatnim czasie dołączyłam wyszukiwanie przepisów kulinarnych, bliższych naturze niż fastfoodom. Właśnie zakisiłam czosnek (jako lekarstwo na przeziębienia), rozpoczęłam
proces domowego wędzenia schabu, przygotowałam też (do ulubionej kawy) pyszny sernik czekoladowy z tofu.

Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
Spisuję własne myśli i dedykacje na różne tematy i dla różnych osób. Tworzę taką książeczkę, którą może kiedyś złożę do druku.
Ale również bardzo lubię zapraszać gości. Chętnie przyrządzę im coś pysznego.

Jakie są Pani ulubione kwiaty?
Jakie jest Pani największe marzenie?
Prywatnie:



teraz- by zakończyła się epidemia coronawirusa;



potem- by przyjąć do siebie pieska (Cavalier
King Charles Spaniel o imieniu Lacky).

Służbowo: marzę, by uczniowie Leonardo spełniali
w szkole własne marzenia!

Kocham kwiaty!
Stoją u mnie na wszystkich parapetach. Szczególnie lubię tajemnice storczyków, ale zawsze czekam również na czas, gdy
zakwitają konwalie i stokrotki.

Zaczyna Pani dzień od kawy czy herbaty?
Kawa, czarna, z ekspresu + kostka gorzkiej czekolady!

Czy ma Pani ulubiony zespół muzyczny albo wokalistę?
Muzyka jest moim ulubionym tematem. Z zaciekawieniem obserwuję jak rozwijają swoje talenty młodzi polscy wokaliści: Magda
Bednarek, Roksana Węgiel czy zespół MY3.

Dziękuję Redakcji szkolnej gazetki „Elo, Leo!” za ciekawe pytania, dzięki którym przeniosłam się na chwilę do przeszłości, zastanowiłam się, o czym właściwie marzę i czemu jestem tu, gdzie jestem! Trzymam kciuki za dobry materiał do kolejnych egzemplarzy.
Może w przyszłości ktoś Was zapyta: „Co było Waszą pasją w szkole?”. I pojawi się odpowiedź: „Byłam(łem) redaktorem gazetki,
ucząc się w Szkole Leonardo!”.
POWODZENIA!
Maria Rudnicka
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STREFA UCZNIA
Wywiad z Przewodniczącym Szkoły, Karolem Machowskim
Dlaczego wystartowałeś w wyborach do
Samorządu Uczniowskiego?

Czy już wiesz, jakie obietnice wyborcze
uda Ci się zrealizować?

Wystartowałem w wyborach, ponieważ
uczniowie moja klasy mnie namówili. No
i tak wyszło, że się udało— jestem teraz
przewodniczącym.

Tak już wiem. Wszystkiego dowiecie się
niedługo.

Spodziewałeś się wygranej, tego, że zostaniesz przewodniczącym? Jak zareagowałeś, gdy dowiedziałeś się o wyniku?
Nie spodziewałem się wygranej. Byłem
bardzo zdziwiony, gdy dowiedziałem się
o wynikach. Do tej pory nie mogę w to
uwierzyć!

Nasi czytelnicy chcieliby Cię bliżej poznać. Opowiedz nam o swoich zainteresowaniach.
Jestem uczniem klasy 6a, mam 12 lat.
Lubię budować z klocków LEGO, gram na
gitarze. Interesuję się historią plemion
prekolumbijskich. Bardzo lubię książki
autorstwa J.R.R. Tolkiena, np. „Hobbita”

Hanna Koc mistrzynią!
Szkoła Leonardo słynie przede wszystkim z miłości do szachów. Nasi uczniowie już od 1 klasy uczą się technik tej
wspaniałej gry. Wielu zapewne myślało,
że to zwykła planszówka. Nic bardziej
mylnego! Szachy należą do jednej z
dyscyplin sportowych, dlatego naszych
zdolnych uczniów możemy nazwać sportowcami! Jednym z nich jest Hanna Koc,
uczennica klasy 3b.
22 listopada 2020, na platformie
chess.com, Hania wzięła udział w Internetowych Mistrzostwach Województwa

Pomorskiego Juniorów w Szachach Błyskawicznych. W zawodach wzięło udział
112 dzieci. Nasza uczennica zajęła
pierwsze miejsce w kategorii „Młodziczki
do lat 8”, tym samym zyskując tytuł Mistrzyni Województwa Pomorskiego Młodziczek w Szachach Błyskawicznych.
Haniu, jesteśmy z Ciebie bardzo dumni!
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych zawodach.

„Zdrowo jem, więcej wiem”

Uczniowie klasy 3a, pod okiem swojej
wychowawczyni, pani Ewy SzymańskiejCzecko wzięli udział w projekcie „Zdrowo

jem, więcej wiem”. Głównym zamysłem
tej inicjatywy jest wykształcenie u dzieci
postaw prozdrowotnych poprzez uczenie
zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów
służących zdrowiu i produktów dla zdrowiu szkodliwych. Ważne jest uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a
występowaniem wielu chorób i dolegliwo-

ści oraz podkreślenie roli codziennej
aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.
Celem jest także kształcenie rodziców,
od których zależy całokształt stylu życia
rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną
aktywność fizyczną.
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Jak uczyć się zdalnie?
Nauczanie zdalne będzie jeszcze trochę trwało, więc zachęcamy do zapoznania się z naszymi graficznymi poradami.

Zasady zachowania na Teams
1.

Zachowaj kulturę osobistą w mowie i w piśmie. Używaj zwrotów:
„proszę powtórzyć”, „czy mogę”.

2.

Wycisz mikrofon—włącz go wtedy, kiedy nauczyciel wskaże Cię do odpowiedzi.

3.

Przygotuj się do zajęć: miej przy sobie podręcznik, ćwiczenia i zeszyt
oraz coś do pisania.

4.

Nie pisz z kolegami w czasie lekcji, to nie jest Wasz prywatny czat.

5.

Obrażanie innych to HEJT*—jest karalny. Jeżeli ktoś Cię obraża—zgłoś
to wychowawcy.

6.

Szanuj nauczyciela i innych uczniów. Twoja postawa wpływa na ocenę z
zachowania.

7.

Załatw swoje potrzeby wcześniej: zjedz, skorzystaj z toalety przed spotkaniem na Teamsie.

8.

Wyłącz wszystko, co może się rozpraszać.

* Hejt - wyraz pochodzący z
języka angielskiego (hate—
nienawidzić). Oznacza:
1. obraźliwy lub pełen agresji komentarz zamieszczony
w Internecie.
2. działanie w Internecie
przejawiające złość, wrogość, nienawiść wobec kogoś.
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STREFA RODZICA
Jak zachęcić dzieci do wykonywania obowiązków domowych?
Obowiązki domowe są chyba niekończącym się tematem dyskusji rodziców. Jedni mówią, że ich dzieci nic w domu nie robią, mimo
próśb i gróźb, drudzy jakoś tam dają radę dzieci do tych obowiązków przekonać, ale i tak często powracają kłótnie, a jeszcze inni
poddali się i robią wszystko sami. Poniżej prezentujemy sposoby na poradzenie sobie z tym niezwykle uciążliwym kłopotem.

1. OBOWIĄZKI LICZONE W MINUTACH I ZALEŻNE OD WIEKU
W zależności od wieku, każde dziecko ma określoną liczbę minut na wykonywanie obowiązków domowych. Na przykład dzieci w wieku 8, 10, 12 lat mają odpowiednio 5, 10, 15 minut. Tymi obowiązkami może być między innymi rozwieszanie wypranych ubrań na suszarce, składanie ich, przygotowanie posiłku dla całej rodziny, sprzątanie po posiłku, pakowanie
zmywarki lub zmywanie naczyń, wynoszenie śmieci czy pomoc przy zwierzakach.
Z góry należy obiektywnie ustalić, ile dana czynność będzie mniej więcej trwała, aby uniknąć
kombinowania ze strony dzieci—na przykład celowego, wolnego wykonywania pewnej rzeczy
i poinformować, że koniec jest wtedy, gdy dana czynność zostanie skończona. Warto pamiętać, aby nie rozbijać tego czasu na części - dziecku lepiej się zorganizuje, jeśli od razu będzie wiedziało, ile czasu musi poświęcić na wykonanie zadania.

2. TABLICA Z OBOWIĄZKAMI DZIECI I OBOWIĄZKAMI DOROSŁYCH
Dzieci, a w szczególności nastolatki, często narzekają na to, jak wiele mają obowiązków i jakie
są one ciężkie, często nie zdając sobie sprawy, ile w rzeczywistości trzeba zrobić, żeby dom
sprawnie funkcjonował. Wychodzą z założenia, że to one się zapracowują na śmierć, a rodzice
tylko leżą brzuchem do góry przed telewizorem.
W takiej sytuacji najlepiej działa wypisanie wszystkich obowiązków domowych (ale naprawdę
wszystkich), jakie są niezbędne do wykonania i pokazanie tego dzieciom, a następnie pozwolenie im na wybranie kilku dla siebie
(ich liczba niech będzie zależna od wieku – można też ustalić, że niektóre są „warte” nieco więcej niż inne). Zwykle już sama wielkość takiej listy sprawia, że ochota do narzekania na swój ciężki los jakoś ulatuje.
Później, powiedzmy raz na tydzień lub raz na miesiąc, można zamienić swoje obowiązki na inne. To rozwiązanie powinno się dobrze
sprawdzić, gdy dzieci lubią rutynę i jest możliwość na jej wprowadzenie.

3. TABLICA Z OBOWIĄZKAMI, Z KTÓRYCH DZIECKO WYBIERA JEDNO
Trochę podobnie jak w punkcie drugim mamy pewną listę obowiązków (i podobnie można
oznaczyć, które są więcej „warte” niż inne), tylko ona jest przeznaczona wyłącznie dla dzieci
i dzieci same sobie każdego poranka wybierają te, które chcą danego dnia wykonać (ilość
ponownie zależna od wieku).
Warto ustalić porę, o której dziecko może wybrać punkt z listy— najpierw powinno się ubrać
i umyć, więc rano te dwie czynności przestają być problemem, bo każde dziecko będzie chciało być pierwsze przy tablicy i wybrać
sobie najlepsze obowiązki.
Przy wprowadzaniu obowiązków warto pamiętać, żeby wskazać dziecku, iż wraz z wiekiem, nie tylko ilość obowiązków rośnie, ale
również pewne przywileje. Takimi przywilejami może być to, że dziecko może samo iść do kolegi, może dłużej wieczorem nie spać,
może trochę dłużej pooglądać bajki czy pograć na komputerze, może iść nocować do znajomego, czy może do późniejszej godziny
bawić się na zewnątrz. Warto wybrać te, które pojawiają się w Państwa domu wraz z dorastaniem Państwa dzieci i pokazać je
im, aby zobaczyły, że dorastanie ma również dobre strony.
źródło: https://www.blogojciec.pl/dzieci/sposoby-aby-zachecic-dzieci-wykonywania-obowiazkow-domowych/
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Jak uniknąć konfliktów między rodzeństwem?
Wszystkim marzą o tym, aby ich dzieci stały się kiedyś dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, a jednak bardzo często widzimy coś zupełnie przeciwnego. Zazdrość i rywalizacja bywają na porządku dziennym i to nawet o najbardziej błahe (przynajmniej w naszym odczuciu) rzeczy. Jest to też jeden z tych elementów rodzicielstwa, z którym boryka się wiele osób i przy którym wielokrotnie popełniają błędy, szczególnie wtedy, gdy zdają się na „intuicyjne” rozwiązania. Takie podejście jeszcze dodatkowo podsyca konflikt.
Warto się zastanowić, czy istnieją jakieś rozwiązania, które pomogłyby reagować na konflikty między rodzeństwem tak, aby w przyszłości było ich jak najmniej. Oto kilka zasad, które mogą w tym pomóc.

1. ANGAŻUJEMY SIĘ W KONFLIKT, GDY JESTEŚMY PEWNI, ŻE DZIECI SAME SOBIE NIE PORADZĄ
Bardzo często, gdy tylko słyszymy, że dzieci rozpoczynają kłótnie, to od razu reagujemy i przejmujemy kontrolę nad sytuacją. I takie
podejście rzeczywiście może pomóc, szczególnie przy małych dzieciach, które jeszcze nie zawsze radzą sobie z własnymi emocjami.
Jednak należy też pamiętać, że gdy już pewną wiedzę w zakresie rozwiązywania konfliktów naszym dzieciom przekazaliśmy, to najwyższa pora, aby zacząć im ufać. Aby pozwolić im czasami samodzielnie rozwiązać konflikt. Oczywiście jeśli dochodzi do przemocy, to
powinniśmy wkroczyć, ale w innych sytuacjach? Czasami pewnie sobie nie poradzą, ale to będzie kolejna okazja do nauki i wyciągnięcia wniosków. A jak sobie poradzą? To znaczy, że wykonujemy dobrą robotę.

2. NIE UŻYWAMY SŁÓW: „NIE OBCHODZI MNIE KTO ZACZĄŁ”
To zdanie jest jednym z z największych przekleństw wszystkich dzieci i jednocześnie jedną z najgorszych rzeczy, jaką mogą powiedzieć rodzice. Niestety często można spotkać się z podejściem rodziców, którzy uważają, że nie ma znaczenia, kto zaczął i nie mają
ochoty słuchać żadnych tłumaczeń, ani wzajemnych oskarżeń. Że przecież wina zawsze leży po obu stronach. Oczywistą zaletą takiego rozwiązania jest pewność, że żadne dziecko nie będzie kłamać, aby oczernić rodzeństwo (bo cokolwiek by powiedziało, nie będzie
to miało dla rodzica znaczenia). Tylko czy jest jeszcze jakaś zaleta? A co z wadami? Otóż w rzeczywistości takie rozwiązanie budzi w
dzieciach poczucie silnej niesprawiedliwości (bo takie kłótnie nigdy nie są czarne lub białe i nigdy nie jest tak, że obie strony są tak
samo winne). Dodatkowo niszczy się wówczas zaufanie między dzieckiem a rodzicem, bo kto jak nie rodzic powinien być przy dziecku
i go wysłuchać, gdy coś strasznego się wydarzyło? Kto?

3. POZWALAMY WYPOWIEDZIEĆ SIĘ KAŻDEMU DZIECKU
Decydowanie o wszystkim zanim usłyszymy wersję z każdej strony, jest często popełnianym błędem. W sytuacji, gdy jedno dziecko do
nas przybiegnie (zwykle to młodsze) i naskarży na rodzeństwo (zwykle na starsze), to idziemy rozwiązywać konflikt już z pewnym nastawieniem i nawet nie mamy ochoty wysłuchiwać drugiej strony. A powinniśmy. Wręcz zaleca się, aby najpierw wysłuchać starszego
dziecka, bo nie tylko ono zwykle opowie wszystko dokładniej, ale też daje mu to poczucie większej odpowiedzialności (a to z kolei
przekłada się na jego dojrzalsze zachowania w przyszłości). Takie podejście stwarza też atmosferę, która sprzyja pokojowemu rozwiązywania konfliktów, bo pokazujemy, że jest to możliwe. A jeśli my, podobnie jak nasze dzieci, zareagujemy emocjonalnie, to czego w
ten sposób ich nauczymy?

4. UNIKAMY PROSZENIA STARSZEGO DZIECKA O USTĄPIENIE
To jest też jeden z bardzo często popełnianych błędów. Nawet niekoniecznie chodzi o starsze dziecko, bo to czasami młodsze jest
bardziej uległe, ale chodzi o to, że każdy z nas rodziców wie, które z jego dzieci łatwiej da się przekonać do ustąpienia. I niestety czasami wykorzystujemy tą wiedzę, przekonując jedno z dzieci, aby ustąpiło, bo przecież nie warto się kłócić o „byle co”. Jednak w efekcie (poza tym, że zażegnaliśmy konflikt), otrzymujemy jedno dziecko, które będzie coraz częściej ustępować innym i nie nauczy się
walczyć o swoje oraz drugie dziecko, które będzie egoistycznym narcyzem, myślącym, że wszystko mu się należy.

źródło: https://www.blogojciec.pl/dzieci/jak-uniknac-konfliktow-miedzy-rodzenstwem-dziesiec-zasad-ktore-moga-tym-pomoc/
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Elo, Leo!

Gry i zabawy
Spędzanie czasu w domu było marzeniem wielu Polaków - tych małych i tych dużych. 2020 rok dał nam go aż za dużo,
przez to wszystkim wyczerpały się pomysły na kreatywne spędzanie czasu z całą rodziną. Aby technologia nie zawładnęła naszym życiem, proponujemy kilka gier i zabaw, w której udział mogą wziąć wszyscy domownicy. Dajcie znać, która najbardziej Wam się spodobała!

1.

Planszówka „(tu wpiszcie swoje nazwisko)”

Na dużym kartonie narysujcie węża lub dżdżownicę. Podzielcie planszę na małe kawałki i ustalcie, co stanie się z graczem, gdy trafi na dane pole. Zadania mogą być miłe (dostanie całusa od mamy), trudne (zje plasterek cytryny) lub
śmieszne (będzie udawał na dywanie płynącą rybkę). Po ustaleniu zasad czas na poważną grę. Ważne, by wszyscy
członkowie rodziny wykonywali zadania solidnie – dzięki temu dziecko uczy się, że rodzice poważnie traktują reguły,
a ono jest dla nich prawdziwym partnerem do prawdziwej gry.

2. Co tu się zmieniło?
Znacie wasze mieszkanie, ale czy pamiętacie, gdzie co w nim się znajduje? Jedna osoba wychodzi z pokoju, a reszta
coś zmienia (chowa wazon, zdejmuje obraz) i zaprasza wygnańca z powrotem. Czy odgadnie, co się zmieniło? Dzieci w
czasie tej zabawy będą ćwiczyły spostrzegawczość.

3. Godni zaufania.
Zawiążcie dziecku oczy szalikiem i oprowadźcie je po domu (w ciepłe dni ta zabawa świetnie sprawdza się na dworze).
Niech dotyka rękami ścian, przedmiotów, zgaduje, w którym jest pokoju. Potem zamiana ról – dorosły zawiązuje sobie
oczy i pozwala się prowadzić dziecku. To świetna nauka odpowiedzialności za drugą osobę.

4. Prawda czy fałsz
Jak dobrze zna się Twoja rodzina? Dzięki tej grze możesz sprawdzić, na ile dobrze się znacie, a przy okazji możesz pomóc swoim dzieciom w doskonaleniu ich umiejętności językowych. Zasady są proste: zapisz dwa zdania o sobie na
kartce papieru i poproś każdego członka rodziny z osobna, aby zrobił to samo. Jedno z nich powinno być prawdziwe,
drugie fałszywe. W grze ze starszymi dziećmi można zapisać pytania w języku angielskim. Po przeczytaniu wypowiedzi,
pozostali członkowie rodziny mogą zadać sobie nawzajem pytania, aby spróbować dowiedzieć się, które ze zdań jest
prawdziwe. Jeśli uda Ci się ich oszukać na tyle, że nie uda im się zgadnąć, wygrywasz. Jeśli odkryją prawdę, to oni wygrywają. Zapisujcie swoje wyniki!

5. Double Treasure Hunt - Podwójne polowanie na skarby
Przygotowanie się do tej gry jest dosyć proste. Napisz na kilku kartkach nazwy przedmiotów, których używasz na co
dzień. Najlepiej w języku angielskim lub hiszpańskim. Następnie schowaj karteczki w całym domu lub tylko w jednym
pokoju – to już zależy od wieku dzieci i od tego, na jak długo potrafią się skupić na jednej czynności.
Gotowy do gry? Polowanie czas zacząć! Double Treasure Hunt to gra językowa, którą możesz przeprowadzić na dwa
sposoby – albo będzie trwać określony czas albo będzie trwać do momentu odnalezienia wszystkich kartek. Już do
Ciebie należy ocena, która forma rozgrywki będzie bardziej adekwatna do wieku dzieci.
Odnalezienie wszystkich karteczek (lub zakończenie czasu) to nie wszystko. Teraz nadszedł czas na otwarcie znalezisk
i odszyfrowanie nazw skarbów. Dzieci będą musiały jak najszybciej dobiec do określonego przedmiotu i wrzucić do
swojego wiadra ze skarbami. W tej części zabawy użyj stopera.
Kto wygrywa? Naturalnie ten pirat lub detektyw, który znajdzie więcej skarbów. Możesz przygotować jakiś bonus dla
zwycięzcy lub dodatkową nagrodę dla dziecka, które najszybciej odłoży skarby na miejsce.
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Przepis miesiąca - pierniki
SKŁADNIKI:
0,5 kg cukru + 3 łyżki na karmel
250g margaryny
4 czubate łyżki kakao
250ml maślanki
3 jajka
2/3

słoiczka miodu sztucznego (250g)

1 kg mąki
2 opakowania przyprawy do pierników
3 łyżki cynamonu mielonego
2 łyżeczki amoniaku
1 łyżeczka proszku do pieczenia
PRZYGOTOWANIE:
Z maślanki i cukru ugotować syrop. Do gotującego syropu dodać: margarynę, kakao, przyprawę, cynamon, karmel, miód. Wszystkie składniki wymieszać, do połączenia. Ostudzić. Dodać
jajka, mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i amoniakiem. Zarobić ciasto. Zostawić na
całą noc w lodówce.
PIECZENIE:
Przygotowane ciasto podzielić na porcje. Rozwałkować na grubość ok. pół cm. Foremkami wykrawać pierniczki. Układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piec 10 min w piekarniku nagrzanym do temp. 1700C.

Nadchodzi grudzień, a jakie danie najbardziej kojarzy się
z tym miesiącem? PIERNIKI. Ich zapach i smak towarzyszą
nam przez całe święta. Podzielę się z Wami przepisem, którego od lat używa moja mama. Jak widzicie na załączonym
zdjęciu - będąc małą dziewczynką, pomagałam mamie
w produkcji tych pysznych ciastek. Gorąco zachęcam Was
do pomagania rodzicom w przygotowaniu świątecznych dań.
Swoje zmagania z piernikami możecie przesłać nam na
gazetka.leonardo@gmail.com - chętnie umieścimy je na
szkolnym Facebooku!
Smacznego!
Redaktor naczelna
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Grudzień 2020
Pn

7

14

21

Wt

Śr

Cz

Pt

So

N

1

2

3

4

5 KARTKI
ŚWIĄTECZNE

6

8

9

10

11

12

13

Agata 6b

Cristian 7a

19 Kuba 2a

20

15 SZOPKA
BOŻONARODZENIOWA

16 BOMBKA
ŚWIĄTECZNA

17 Dzie

22

23

24

18

Sebastian 2b
25
WIGILIA

28

29

Laura 6b

Tytus 7a

30
Marta 6a

31

26
BOŻE

1

TERMOSFERA

Marat 2a
27

NARODZENIE-

2

3

Nowy Rok

- ostatni termin nadsyłania prac konkursowych. Chcesz dowiedzieć się, na czym polegają? Zajrzyj do zakładki „Ogłoszenia”,
która znajduje się w dzienniku elektronicznym „Librus”.
- przerwa świąteczna
- daty urodzin uczniów Leonardo
Drodzy Solenizanci!
Jesteście dla nas wiele warci.
Dzisiaj życzenia składa Wam cała społeczność Leonardo,
przekonacie się, że będzie warto!
Uczniowie, pracownicy i nauczyciele,
chcą Wam życzyć bardzo wiele.
Zdrowia przede wszystkim,
byście mogli spędzić urodziny z kimś bliskim.
Samych szóstek i piątek w dzienniku,
prezentów bez liku,
spełnienia najskrytszych marzeń
i niezapomnianych szkolnych wrażeń!

W tym miesiącu wszystkie urodziny przypadają w dni wolne od
zajęć dydaktycznych, ale prezent Was nie ominie. Dla każdego
z Was mamy jednorazowe nieprzygotowanie! Imiennego kuponu
możecie użyć tylko jeden raz na dowolnie wybranym przez Was
przedmiocie. Oczywiście nie uchroni on Was od zapowiedzianych
form sprawdzania wiedzy, np. prac klasowych, sprawdzianów,
kartkówek czy projektów. Co więcej - możecie go użyć jedynie
w miesiącu Waszych urodzin.
Kupon dostarczy Wam redaktor naczelna - pani Joanna Fabianowska.
KONKURS: Uczniowie klas 6-8, zadanie dla Was. Pierwsza osoba,
która znajdzie apostrofę, wszystkie epitety oraz nazwie rymy występujące w podanym wierszyku, wygra ocenę bardzo dobrą
z języka polskiego o wadze 1.
Odpowiedzi wyślijcie na adres: gazetka.leonardo@gmail.com
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STREFA KONKURSOWA
1. Rozwiąż krzyżówkę. Odpowiedzi wyślij na nasz adres mejlowy: gazetka.leonardo@gmail.com
Do wygrania ocena bardzo dobra z geografii o wadze 1.

2. Zadanie matematyczne dla klas 1-3.
Oblicz podane niżej działania. Wyniki odszukaj w tabelce i uporządkuj wzrastająco. Potem wpisz
literki i odczytaj hasło. Pierwsza osoba, która prześle wynik na gazetka.leonardo@gmail.com,
otrzyma nagrodę.
5 + 6 = ....

4 + 8 = ....

17 – 9 = ....

11 – 8 = ....

9 + 6 = ....

16 + 4 = ....

19 – 6 = ....

12 + 7 = ...

13 – 6 = ….

13 – 3 = ….

3. Zadanie językowe dla klas 4-5.
Uzupełnij puste miejsca odpowiednimi literami, aby stworzyć wyrazy. Rozwiązanie prześlij na nasz
adres mejlowy: gazetka.leonardo@gmail.com - na zwycięzcę czeka nagroda!
1.She was n_ _ _ _ _ _ before an important exam. She was shaking like a leaf.
2.I’m i_ _ _ _ _ _ _ _ _ in painting. It is my hobby.
3.He is not very p_ _ _ _ _ _ _. He gets angry and irritated when he has to wait for something.
4.Bill Gates is extremely g_ _ _ _ _ _ _. He gives 90% of his money to charity.
5.There was nobody in the house so I felt really l_ _ _ _ _.

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jerzego Pucka
ul. Miałki Szlak 74
80-717 Gdańsk
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https://sp29leonardo-gdansk.operator.edu.pl



Kontakt z redakcją:
gazetka.leonardo@gmail.com

Każdy może być jak Leonardo!

Znajdź nas na
Facebooku!





Jesteśmy szkołą kameralną, położoną w zacisznej części Gdańska.
Prowadzona przez Fundację placówka jest publiczna, czyli nauka w niej jest bezpłatna.
Liczba uczniów, budynek oraz relacje pomiędzy
nami tworzą niepowtarzalny klimat, gdzie nie
ma miejsca na anonimowość – każdego naszego wychowanka znamy po imieniu.
Zgrana kadra to dynamiczny zespół młodych
i kreatywnych nauczycieli wspierany przez bardziej doświadczonych kolegów i koleżanki.
Bogata oferta edukacyjna od lat przyciąga do
nas dzieci i rodziców z całego Gdańska i okolic.
Uważamy, że dobra edukacja należy się każdemu, niezależnie od zasobności portfela.

Dołącz do nas!
Spodobała Ci się gazetka? Czujesz, że chcesz być jej częścią? Lubisz pisać?
Chciałbyś się podzielić swoją wiedzą, problemami lub przemyśleniami z innymi?
Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań brzmi: „Tak!” - odezwij się do nas!
Nie wstydź się. Jeśli chcesz podzielić się swoją twórczością, ale się boisz—zapewnimy Ci
anonimowość.
Pokaż się! Jeśli marzysz o karierze dziennikarza—opublikujemy Twoje teksty, podpiszemy je
Twoim imieniem i nazwiskiem!
W kolejnym numerze przedstawimy nasz wywiad z Panią Wicedyrektor, Magdaleną Chmielewską. Masz pytanie? Wyślij je do nas! Czekamy!
Redakcja „Elo, Leo!”

