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Zadanie dla spostrzegawczych: znajdź błąd, który znajduje się na zdjęciu.

Wspominki miesiąca

Czekamy na Wasze odpowiedzi—gazetka.leonardo@gmail.com

Ho, ho, ho Leonardo!

W tym numerze:

GRUDZIEŃ— skąd wzięła się nazwa?
Grudzień jest dwunastym miesiącem
w roku, według kalendarza gregoriańskiego ma 31 dni. Według Słownika
etymologicznego Aleksandra Brücknera nazwa nawiązuje do zamarzniętych
grud ziemi. Ostatni miesiąc roku określano również jako jadwent (przez
związek z kalendarzem liturgicznym –
jadwent rzecz jasna pochodzi od słowa
adwent, który zwykle zaczyna się
w grudniu), godnik (Gody, czyli Boże
Narodzenie) lub prosień (od promieni
słońca odbijających się od śniegu).

Nazwy miesięcy odzwierciedlają całe
bogactwo zjawisk przyrodniczych, nawiązują również do codziennego życia
wiejskiej społeczności i stanowią wyraz
określonego rozumienia kategorii czasu. To naprawdę ciekawe, ile kryją
w sobie słowa używane na co dzień –
zwykle jednak bezrefleksyjnie, bo
w praktycznym kontekście.
W grudniu następuje na półkuli północnej przesilenie zimowe, a na połu-

dniowej przesilenie letnie. Meteorologicznie jest to w Polsce miesiąc zimowy.
Przypomnijmy jeszcze, że nazwy miesięcy piszemy małą literą.
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GRUDNIOWE WSPOMINKI
Świąteczny kalendarz, czyli lekcyjne czekoladki w Leonardo
Nauczyciele podjęli się stworzenia kalendarza świątecznego. Każdy z nich przygotował dla jednej lub kilku klas kreatywne lekcje ze swojego przedmiotu. Uczniowie na
początku każdego tygodnia otrzymywali rozpiskę wraz z tematami zajęć.

Jedną z czekoladek była lekcja
m a t e m a t y k i
w klasie 5b, którą poprowadziła
pani Magdalena Chmielewska.
W czasie zajęć uczniowie omawiali cechy figur przestrzennych. Dzięki aplikacji AR Platonic Solids i
kodom QR mieli możliwość zobaczenia brył w 3D.

Nowe pomoce naukowe
Na początku grudnia, w oczekiwaniu na powrót uczniów do szkoły,
zostały zakupione nowe pomoce dydaktyczne. Szkoła zainwestowała także w w 8 zestawów LEGO Spike Prime, które posłużą do
nauki robotyki i programowania na lekcjach informatyki oraz zajęciach dodatkowych. Nauczyciele szukają różnych sposobów, aby
w jak najciekawszy sposób przekazywać wiedzę i już nie mogą się
doczekać, by wypróbować nowe narzędzia pracy!

Nagrody od Radia ZET

Przypomnijmy:
nasza szkoła wzięła udział w konkursie „Bezpieczni za kółkiem z Radiem
ZET”. W grudniu do szkoły dotarła ogromna paczka, w której znalazły się
gadżety, dzięki którym nasi uczniowie będą mogli bezpiecznie poruszać się
po drogach. Już nie możemy się doczekać wiosny i kolejnego rajdu rowero-
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Mikołajki online na Teamsie
4 grudnia po raz pierwszy w naszej szkole odbyły się mikołajki w
formie online. Nauczyciele przygotowali bajki i zagadki. Z kolei
Pani Dyrektor, Maria Rudnicka, opowiedziała wszystkim historię
renifera Gofera, który w tym roku pełni funkcję koordynatora
świąt. Spośród uczniów, którzy licznie wzięli udział w naszej
zabawie, wylosowano osobę, która otrzymała renifera Gofera w
prezencie. Szczęśliwym zwycięzcą okazał się Kacper Kurkowski!
Serdecznie gratulujemy!

Awans zawodowy nauczycieli Leonardo

8 grudnia pedagog i nauczyciel techniki, pan Paweł Czynszak, w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskał stopień nauczyciela mianowanego! Staż na ten stopień awansu zawodowego trwa aż 2 lata i 9 miesięcy! Doceniamy ogromne zaangażowanie
naszego nauczyciela! Gratulujemy!
11 grudnia nauczyciel muzyki, pan Wojciech Kęsy, w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego, dzięki temu podniósł swoje kwalifikacje zawodowe. Serdecznie gratulujemy!

Leonardowi Mikołaje
Psycholog i pedagog szkolny, pan Marek Ewertowski i pan Paweł Czynszak zostali mikołajowymi wysłannikami Leonardo i niedawno odwiedzili uczniów i ich rodziny, aby obdarować ich
upominkami.
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WYWIAD Z ...
Pani Wicedyrektor Magdalena Chmielewska miłośniczka liczb
Pani Magdalena Chmielewska pełni funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 im.
Jerzego Pucka w Gdańsku. Na co dzień uczy także matematyki w klasie 5b i 8a. Co lubi
robić w wolnym czasie? Jakie przedmioty uwielbiała, gdy była uczennicą? Czy wierzy
w Świętego Mikołaja? Przekonajcie się sami!

Co Pani najbardziej lubi w świętach?
W okresie świątecznym najbardziej cenię ten niepowtarzalny klimat, który można
poczuć w czasie dekorowania domu, strojenia choinki i wspólnych rozmów przy
rodzinnym stole.

Jaka jest Pani ulubiona potrawa świąteczna?
W wigilię spożywam wszystkie dwanaście potraw, jednak moją ulubioną
jest ryba – w każdej postaci. W szczególności sałatka śledziowa z jabłkiem i cebulą.

Czy dostała Pani kiedyś prezent, który szczególnie zapadł Pani w pamięć? Taki najważniejszy,
najbardziej wymarzony?
Do tej pory pamiętam prezent, o którym marzyłam, będąc małą dziewczynką. Były to białe figurówki (łyżwy do jazdy
figurowej). Gdy tylko je dostałam, założyłam je na nogi i chodziłam w nich po mieszkaniu przez całą godzinę. Moja
mama nie była zadowolona – zostawiałam ślady na dywanie. Już następnego dnia wybrałam się na pobliski staw, by
je wypróbować. Pamiętam, że często je czyściłam, by jak najdłużej były śnieżnobiałe.

Czy wierzy Pani w Świętego Mikołaja?
Oczywiście, że tak! Wierzę także w jego pracowitych
pomocników. W moim domu mamy zwyczaj pisania
listu do Świętego Mikołaja, w którym sugerujemy, co
chcielibyśmy znaleźć pod choinką. Oczywiście we
wstępie zapewniamy, że przez cały rok byliśmy
grzeczni. Dzięki temu jesteśmy zaskoczeni, że udało
mu się zrealizować nasze pomysły i zadowoleni, że
dostaliśmy to, o co prosiliśmy.
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Poza pełnieniem funkcji wicedyrektora szkoły
uczy Pani również matematyki. Czy matematyka
była Pani ulubionym przedmiotem w latach
szkolnych? Jakiego przedmiotu Pani nie lubiła?
Pokochałam matematykę dzięki przemiłej nauczycielce, pani
Czesławie Rożasz. Była niezwykle wymagająca
i zasadnicza, dlatego wszyscy się jej bali. Potrafiła jednak
dobrze wytłumaczyć wszystkie zagadnienia, omawiała je w bardzo ciekawy sposób.
Poza królową nauk lubiłam również wychowanie fizyczne – do tej pory mi to zostało.
Z kolei największe trudności miałam z… historią. Z datami jakoś sobie radziłam, bo to przecież liczby, ale dopasowanie ich do wydarzeń było dla mnie katorgą. Pisanie wypracowań z języka polskiego spędzało mi sen z powiek.
Bardzo długo śniło mi się, że w czasie egzaminu maturalnego napisałam rozprawkę nie na temat.

Czy zdarzyło się Pani wagarować?
Nie wiem, czy powinnam o tym mówić… ale tak, zdarzyło mi się wagarować, jednak dopiero w szkole średniej.
I oczywiście w Dzień Wagarowicza – wtedy całą klasą uciekaliśmy z lekcji.

Czy umie Pani grać w szachy?
Wiem, jak nazywają się piony, jak mogą się ruszać, znam zasady,
ale grać nie umiem. Podziwiam wszystkich, którzy to potrafią,
między innymi moich synów i męża – zawsze obserwuję ich rozgrywki. Liczę, że pewnego dnia do nich dołączę.

Czy uczyła Pani kiedyś innego przedmiotu niż matematyki?
Tak, przez dwa lata uczyłam informatyki, ponieważ mam wykształcenie nauczyciela matematyki i właśnie informatyki. Ale nie ukrywam, że uczenie matematyki sprawia mi o wiele więcej przyjemności.

Co lubi Pani robić oprócz uczenia w szkole?
Pełnienie funkcji wicedyrektora szkoły i nauczyciela matematyki wymaga
ode mnie skupienia i uwagi, nieustannego myślenia na najwyższych obrotach. Dlatego poza pracą preferuję aktywność fizyczną – latem jeżdżę na
rowerze, a zimą na nartach. Chociaż mieszkam nad morzem, uwielbiam
góry, które staram się odwiedzać minimum dwa razy do roku. Niestety
w tym sezonie pandemia koronawirusa pokrzyżowała moje wyjazdowe plany, mam jednak głęboką nadzieję, że w roku 2021 uda mi się poszusować.

Pytania przygotowali: Oliwia Filasińska, Agata Koc oraz Jakub Nawrocki
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STREFA UCZNIA
Złote łyżwiarki z Leonardo!
Wszyscy nauczyciele naszej szkoły powtarzają Wam, drodzy uczniowie, że możecie być
jak Leonardo da Vinci—uzdolnieni w różnych dziedzinach. Potwierdzeniem tych słów
są uczennice naszej szkoły, które nie dość, że osiągają wysokie wyniki w nauce, w
wolnym czasie zawodowo trenują łyżwiarstwo i osiągają sukcesy również na szczeblu
międzynarodowym!
Z powodu pandemii koronawirusa zawody z dnia 19.12.2020 - 5th Hevelius Cup odbyły się na żywo na lodowisku, bez udziału publiczności, natomiast zawody z dnia
20.12 - 1st Virtual Christmas Event 2020 - były zawodami online.
Hevelius Cup są to międzynarodowe zawody łyżwiarstwa synchronicznego, które odbywają się w Gdańsku od 2017 roku. W zmaganiach bierze zawsze udział od kilku do
kilkunastu drużyn w kilkunastu kategoriach z kilkunastu krajów. Zawody trwają dwa
dni i odbywają się na Hali Olivii.
Virtual Christmas Event 2020 są to zawody zorganizowane w nietypowym czasie pandemii, który uniemożliwił drużynom przemieszczanie się pomiędzy krajami. Przedstawiciele Ice Skater podjęli się wyzwania przeprowadzenia zawodów internetowych, gdzie wcześniej nagrane występy kilkudziesięciu drużyn, zostały w dniu 20 grudnia wyświetlone
pierwszy i jedyny raz na żywo sędziom, którzy ocenili je zaraz po pokazie. Jest to o tyle fenomenalne, gdyż noty sędziowskie były przesyłane bez wcześniejszych konsultacji do sędziego głównego, który na bieżąco podawał wyniki.
Agata Koc (6b) i Natalia Sołohub-Zielińska (5a) ze swoją drużyną łyżwiarstwa synchronicznego Ice Fire Juvenile zdobyły pierwsze miejsce w 5th Hevelius Cup w kategorii Juvenile, a w 1st Virtual Christmas Event 2020 trzecie miejsce!
W ubiegłym roku, na 4th Hevelus Cup, dziewczynki także zajęły pierwsze miejsce w kategorii Pre-Juvenile.
W imieniu społeczności Leonardo serdecznie gratulujemy! Jesteśmy z Was bardzo dumni! Życzymy dalszych sukcesów
i spełnienia kolejnych łyżwiarskich marzeń.
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Wywiad z członkinią Samorządu Uczniowskiego,
Natalią Sołohub-Zielińską
Natalia na co dzień jest uczennicą klasy 5a. Ale czy tylko? Tego próbowała się dowiedzieć nasza dziennikarka, Agata Koc, w czasie wywiadu, który przeprowadziła na
platformie Teams.

Co spowodowało, że zgłosiłaś swoją kandydaturę na stanowisko przewodniczącego samorządu uczniowskiego?
Właściwie to nie było żadnego szczególnego powodu. Po prostu zależy mi na tym, by uczniowie naszej szkoły mieli jak najlepiej. Już w czwartej klasie myślałam o tym, by kandydować, ale uznałam, że to za wcześnie. Kandydatami byli wtedy głównie siódmo- i ósmoklasiści.

Twoje liczne zainteresowania oraz uczestnictwo w Samorządzie Uczniowskim to bardzo
dużo obowiązków. Czy łatwo jest pogodzić te rzeczy?
Bardzo łatwo jest mi pogodzić te rzeczy. Treningi łyżwiarskie, na które uczęszczam nie pokrywają się
ze spotkaniami Samorządu Uczniowskiego, więc mam czas na moje zainteresowania i na sprawy szkolne.

Jakie są Twoje zainteresowania? które z nich stawiasz na pierwszym miejscu?
Moimi zainteresowaniami są: jazda konna, jazda synchroniczna na łyżwach, rysowanie i malowanie. Najwyżej
z nich stawiam jednak łyżwiarstwo, ponieważ mogę jeździć na zawody i też nie chcę zawieść mich koleżanek
z drużyny. Traktuję to profesjonalnie.

Czy wiesz kim chciałabyś zostać w przyszłości?
Nie wiem, ciężkie pytanie. Myślę, że chciałabym zostać zawodową łyżwiarką albo cukierniczką.

Czy według Ciebie nauka zdalna ma swoje pozytywne strony? Jeśli tak to jakie?
Moim zdaniem pozytywną stroną jest tylko to, że możemy dłużej spać i nie
tracimy czasu na dojazdy do i ze szkoły. Mamy więcej czasu dla siebie.

Jakie masz marzenia i plany na 2021 rok?
Moim marzeniem jest to żebyśmy wszyscy wrócili do szkoły. Jeśli chodzi o
marzenia łyżwiarskie to chciałabym wrócić do treningów na sali gimnastycznej, które są bardzo ważne w tej dyscyplinie, niestety z powodu pandemii zostały odwołane.
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Przerwa świąteczna i ferie zimowe—co robić?
Dużo osób uważa, że ferie zimowe to tak naprawdę czas spędzony w domu, ponieważ na
zewnątrz jest za zimno. Jest to jednak nieprawda, ponieważ jest dużo możliwości, o których nawet nie zdajemy sobie sprawy.

Wilczy apetyt może być świetną motywacją do zapoznania się z gotowaniem. Ferie zimowe to świetny czas na
naukę nowych rzeczy, przy okazji ktoś może stać się
prawdziwym pasjonatem. Gotowanie to tylko przykład,
możliwości mamy wiele – szydełkowanie, robienie na
drutach, majsterkowanie, origami, decoupage. Niech
Was poniesie fantazja.

Jeśli czas Wam pozwoli, to spróbujcie zrobić pierwsze podejście do wiosennych porządków. Można przejrzeć ubrania i zabawki, wybrać te w dobrym stanie i sprzedać, a pieniądze przeznaczyć na jakąś atrakcję w te ferie lub zaoszczędzić na wakacje. A może wolicie
oddać potrzebującym? To zajęcie będzie czasochłonne, lecz pożyteczne i pełne nauki.

Może się oczywiście zdarzyć, że pogoda nie dopisze albo zdrowie nie pozwoli wyjść. Na
pomoc przyjdą gry planszowe i karciane. Młodsze dzieci zainteresują się książeczkami z
naklejkami (naklejki wielokrotnego użytku to hit nad hitami), kartami nauki i kolorowankami. Rzeczy do kreatywnej zabawy jest pełno – koraliki do zgrzewania żelazkiem, piasek
kinetyczny, żel 3D oraz wiele innych.

Oczywiście pamiętajmy też, że rodzina jest
najważniejsza i poświęćmy jej trochę czasu.

Opracował: Jakub Nawrocki, klasa 8a
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Przepis miesiąca - pieczarkowe ślimaczki
SKŁADNIKI:
1 cebula

0,5 kg pieczarek
100 g startego żółtego sera (polecam Goudę)
1 opakowanie gotowego ciasta francuskiego
Ketchup lub koncentrat pomidorowy
Sól, pieprz
Zioła (prowansalskie albo oregano)
Olej do smażenia
PRZYGOTOWANIE:
Obraną cebulę pokrój w kostkę i podsmaż na rozgrzanym
oleju. Dodaj pokrojone w ćwiartki pieczarki, sól oraz pieprz
i duś do miękkości. Wystudź. Następnie delikatnie zmiksuj.
Rozłóż na blacie gotowe ciasto francuskie. Posmaruj całość
ketchupem lub koncentratem pomidorowym. Posyp ziołami.
Następnie równomiernie rozłóż masę pieczarkową. Wierzch
posyp startym serem.
Rozgrzej piekarnik do temperatury 180 0C.
Delikatnie zwiń ciasto. Powstałą roladę pokrój na kawałki o szerokości około 1,5 centymetra.
Następnie ułóż je poziomo na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz około 20 minut.

Pieczarkowe ślimaczki to świetna przekąska na
każdą okazję, którą można serwować na ciepło
i na zimno. Najważniejsze jest jednak to, że możecie ją przygotować praktycznie samodzielnie!
Czekam na zdjęcia Waszych wypieków!

Smacznego!
Redaktor naczelna
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Polskie tradycje świąteczne
Każdy z nas wie, że mamy tradycje wigilijne, na przykład 12 potraw, ale właśnie. Dlaczego 12 a nie 11?
12 potraw symbolizuje 12 apostołów. Dwunastka kojarzy się też z liczbą apostołów, którzy zasiedli do
ostatniej wieczerzy z Jezusem.
A jak już jesteśmy przy potrawach, to jakie znajdą się na stole wigilijnym?
Na stole wigilijnym znajdują się:
- barszcz czerwony z uszkami (biały żur, grzybowa, rybna),
- karp (smażony, w galarecie),
- ryba po grecku,
- paszteciki (z grzybami),
- sałatka jarzynowa (posiekane drobno jarzyny z zupy, ogórki
kiszone, jabłka, jaja),

- kluski z makiem, cukrem, miodem i cynamonem (na wschodzie kraju kutia z ziaren pszenicy, maku, miodu i bakalii),
- kompot z suszonych owoców, najlepiej polskich śliwek lub gruszek (z cynamonem i goździkami).
A wiecie, czemu zostawia się puste nakrycie przy stole?
Do niedawna wierzono, że na wieczerzy wigilijnej pojawiają się dusze zmarłych. Właśnie dla takiego
„przybysza z zaświatów" zostawiano wolne miejsce przy stole. Zwyczaj ten przypuszczalnie przetrwał do
dzisiaj jako puste miejsce pozostawione dla niespodziewanego przybysza.
A znacie tę tradycję z umieszczaniem sianka pod obrusem?
Sianko pod obrusem symbolizuje biedę, w jakiej narodził się Jezus,
a biały obrus nawiązuje do jego szatek. Sianko jest symbolem skromności, lecz ma sprowadzić również dobrobyt na domowników.
Czy zastanawialiście się, czemu w wigilię dzielimy się opłatkiem?
Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem
przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim na początku wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem. Ma swoją symbolikę w wymiarze nie tylko duchowym: sama materia opłatka: „chleb", podkreśla również doczesny charakter życzeń.
A kolędy? Co wiecie o kolędach?
Ja wam powiem że ,,Lulajże Jezuniu”, ,,Bóg się rodzi”, ,,Przybieżeli do Betlejem” – to jedne z najbardziej
znanych polskich kolęd i pewnie wielu z Was zna ich teksty na pamięć. Piosenka ,,Bóg się rodzi” powstała
w 1792r., ,,Lulajże Jezuniu” powstała w połowie XVII wieku. A kolęda ,,Przybieżeli do Betlejem” powstała
na początku XVII wieku.
Opracowała: Oliwia Filasińska, klasa 6b
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Tradycje sylwestrowe na świecie
Czy kiedykolwiek zastanawialiście się jak wygląda sylwester w innych krajach?
Rumuńscy rolnicy w Sylwestra starają się usłyszeć i zrozumieć mowę zwierząt. Jeśli im się uda, kolejny rok z pewnością będzie pomyślny.
W szkockim Stonehaven w Sylwestra przez ulice miasta przechodzi
pochód, którego członkowie wymachują ognistymi kulami. Podobny
zwyczaj praktykowali już wikingowie.
Ekwadorczycy, którzy marzą o dalekich podróżach, w Sylwestra wychodzą z walizkami przed swój dom i obchodzą go dookoła, wierząc,
że dzięki temu kolejny rok będzie obfitował w wojaże.
W Wielkiej Brytanii co roku prawie 1500 osób wbiega do lodowatej wody
u wybrzeży Saundersfoot.
Jeśli kiedyś będziesz spędzać Sylwestra w RPA, koniecznie patrz do góry!
Mieszkańcy tego miasta mają w zwyczaju 31 grudnia wyrzucać przez okna swoich domów stare meble.
W Danii na Sylwestra ludzie idą do swoich przyjaciół i na szczęście roztrzaskują o ich drzwi talerze. Im
więcej ktoś znajdzie rozbitego szkła pod swoimi drzwiami, tym bardziej może czuć się popularny i lubiany.
O północy w Danii skacze się również przez krzesła. Ten zwyczaj jest symbolem przeskoku ze starego roku w nowy.

Wielu Hiszpanów pielęgnuje zwyczaj jedzenia 12 winogron
wraz z wybiciem przez zegary 24 w noc sylwestrową – jedno
na każde uderzenie zegara. Tym samym witają Nowy Rok
z ustami pełnymi owoców, przełknięcie wszystkich w tak krótkim czasie udaje się bowiem tylko nielicznym. Ten soczysty
rytuał ma gwarantować pomyślność i szczęście.

Opracowała: Oliwia Filasińska, klasa 6b
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Elo, Leo!

STREFA RODZICA
Rozwijać pasję i dbać o wyniki w nauce. Jak zachować balans?
Żyć z pasją, mieć pasję, realizować swoje pasje… Wczytując się w treści poradników dla rodziców można
zauważyć, że te sformułowania pojawiają się dość regularnie. Według nich, to rodzic powinien budzić w
dziecku pasje, wspierać w rozwoju zainteresowań, dążyć do takiego modelu wychowania, w którym zarówno rodzice, jak i dzieci rozwijają i żyją swoimi pasjami. Super. A tu pospolitość skrzeczy… (że zacytuję klasyka).
Żyć pasją czy żyć z pasją?
Czy moje dziecko ma jakąś pasję? To pytanie zadają sobie rodzice posiadający dzieci w różnym wieku. Często pod wpływem lektury bądź np. spotkania z psychologiem w szkole, doszukują się pasji u swojego dziecka.
Są przekonani, że jest to właściwe wychowawczo. Czasem z przerażeniem mówią: A mój ciągle coś wymyśla. Moja córka to już chyba wszystkie kółka w szkole zaliczyła. Określenie pasja często rozumiane jest jako
skupienie się na jednej dziedzinie, obszarze zainteresowań i poświęcenie temu życia. A słowniki mówią, że pasja to wielkie zamiłowanie do
czegoś. Ale żeby od razu poświęcać temu życie?
Jak pomóc dziecku odkrywać pasje?
Obserwując zabawy i zainteresowania dziecka od najwcześniejszych lat rozwoju można zauważyć jego pasje. Młodsze dzieci jednak rzadko mają ugruntowane obszary zainteresowań. Dość szybko się nudzą i
przerzucają na inne aktywności. Kolejne traktują z jednakową powagą, poświęcając nowemu zajęciu bardzo wiele uwagi, a potem szybko szukają nowego. Jak więc odkryć, co naprawdę jest pasją dziecka? Podejmować z nim rozmowy! Słuchać, kiedy opowiada o swoich zabawach, odkryciach, eksperymentach. Nie
ma znaczenia, czy to będzie zbieranie przedmiotów, tworzenie konstrukcji z klocków, jazda na rowerze, rolkach, bieganie czy inna dziedzina sportu. A może wymyślanie historii lub tworzenie melodii i piosenek? Jeśli rodzic będzie poważnie traktować zmieniające się zainteresowania dziecka, ma ono możliwość doświadczenia, że jest wiele
obszarów w życiu, w które można się zaangażować, a wybór należy
do niego. Ważne, aby nie ukierunkowywać dziecka w żadną stronę,
nawet jeśli jesteśmy przekonani, że przejawia jakiś talent. Decyzję
powinno podjąć ono samo. Tylko wtedy może ten talent przekuć w
swoją pasję, a nie realizować ambicji i marzeń rodziców.
Warto pielęgnować pasje dziecka
Okazywanie zainteresowania tym, czym dziecko się w danym okresie życia pasjonuje, sprzyja wzmacnianiu
jego działań. Bywanie (zapraszanie także dziadków i innych członków rodziny – jeśli to możliwe) na koncertach w szkole muzycznej, na podsumowaniach projektów, na meczach, zawodach, konkursach, a także
angażowanie się w organizację imprez, podczas których dziecko będzie występowało jest ogromnym
wsparciem dla budowania więzi w rodzinie. Wzmacnia to poczucie, że różne aktywności młodego człowieka są pozytywnie odbierane przez rodziców (i bliskich) oraz są ważne nie tylko dla dziecka, ale dla całej
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rodziny. Pomaga także w momentach kryzysu, gdy przychodzą chwile zwątpienia albo wysiłek wkładany w pogodzenie wszystkich obowiązków i zainteresowań jest zbyt wielki.
Zagrożenia związane z pasją
Bywa jednak tak, że dziecko interesuje się zasadniczo jedną aktywnością np. sportem. Uczestniczy w treningach a w wolnych chwilach samodzielnie ćwiczy. Obserwujemy jego zaangażowanie i pozwalamy, aby zdominowało jego życie. To może skutkować zaniedbaniem rozwoju ogólnego. Szkoła jest drugorzędna, wyniki
kształcenia, mimo potencjalnych możliwości, utrzymują się na bardzo niskim poziomie (byle zaliczyć), inne
aktywności praktycznie nie istnieją. Jedyny temat, jaki dziecko interesuje, to np. dziedzina sportu, którą trenuje. Dlaczego to groźne?

Po pierwsze: Gdy pasja (szczególnie sportowa) jest możliwa do realizacji głównie w młodości. Potem ciało się
starzeje, a wyniki, jakie może w sporcie osiągać człowiek w średnim wieku są słabsze. Jeśli zaniedbało się
wykształcenie i zdobycie kwalifikacji, może się okazać, że zostaje się z niczym. W konsekwencji trzeba się
imać różnych zajęć, które nie przynoszą satysfakcji zarówno życiowej, jak i finansowej. W porównaniu do
wcześniejszych sukcesów są niczym, więc rośnie frustracja, przychodzą stany depresyjne, rośnie ryzyko zachowań destrukcyjnych. To również grozi tym, którzy mimo ogromnego zaangażowania nie osiągnęli sukcesów na miarę swoich marzeń.
Po drugie: Powiedzmy, że dziecko osiągnęło sukces. Dzisiejszy świat chce o tym usłyszeć od samego bohatera: podbiegają dziennikarze (także z innych krajów), zadają pytania, a młody zwycięzca, który nie miał czasu
na kształcenie polszczyzny, języków obcych i innych dziedzin wiedzy, mówi… a potem Internet bawi się memami z jego udziałem. To przykry widok, a dla rodziców może być sygnałem, że zaniedbali coś bardzo istotnego.
Jak rozwijać pasje i dbać o edukację dziecka?
Arystoteles już pisał, że najlepszą zasadą życia jest złoty środek, czyli zachowanie umiaru i unikanie popadania w skrajności. Pasja jest cenna. Dodaje smaku naszemu życiu, pozwala realizować marzenia, budować
swoje wizje świata. Każdy pasjonat musi jednak odnaleźć się w rzeczywistości, w której żyje. Będzie potrzebować wiedzy ogólnej, aby nie gubić się w codzienności oraz umiejętności z różnych dziedzin, aby czuć, że to on
decyduje o swoim życiu. Jak więc wspierać młodych, by ich pasje nie stały się ich nieszczęściem? Stawiajmy
jasne granice: treningi, zawody, konkursy, projekty, szkoła muzyczna czy zajęcia w MDK – oczywiście! Ale równocześnie dziecko powinno osiągać wyniki w szkole na miarę jego możliwości. Jeśli mamy wątpliwości, czego
oczekiwać w edukacji szkolnej, poradźmy się wychowawcy lub pedagoga
szkolnego. Mają kwalifikacje i narzędzia, które pozwolą określić możliwości dziecka. Mogą być także wielkim wsparciem w pogodzeniu obowiązków szkolnych z realizowaniem zainteresowań.
Maria Tuchowska

Źródło: https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/rozwijac-pasje-i-dbac-o-wyniki-w-naucejak-zachowac-balans
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Christmas Word Search (klasy 1-3)
Znajdź podane wyrazy w poniższych wykreślankach.
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STREFA KONKURSOWA
Świąteczne szyfry chemiczne (klasy 7-8)
1.Pod tym zapisem kryje się świąteczny wyraz. Odczytaj symbole pierwiastków i ułóż je w wyrazy.
Każdy kolor to inny symbol.

1. K2L8M8N1, K2L8M8 , K2L8M5 – …….
2. (p+ 75, n0 111,e – 75) ( 7p+,7n0,7e- )
(39p+,50 n0,39e- ) - ……
3. K2L4, K1, K2 L6 ( 53p+,74n0,e-53), K2L5, K2L8M8N1
( 53p+,74n0,e-53) - ……..
2. Znajdź 15 symboli pierwiastków i podaj ich nazwy.

Specjalna oferta Biura Podróży AuRus

Proponujemy wspaniałą świąteczną wycieczkę do Karpacza
Największe atrakcje imprezy:
- Poszukamy przygód w mieście
- Odwiedzimy świątynię Wang

- Znajdziemy się na Śnieżce
Nie będziemy się nudzić, ale Fenomenalnie Bawić.
Cudowne Skalne Miasto otworzy dla Nas wrota.
Humor w cenie imprezy Albin Sikorski

Zadanie matematyczne dla klas 4-6.
Dwaj znajomi mieszkańcy w odległych miejscowościach wyruszyli na spotkanie, jadąc samochodami na przeciwko siebie. Po pewnym czasie okazało się, że pan Jan pokonał 0,4 planowanej
przez siebie drogi, czyli 60 km, a pan Karol 4/7 swojej drogi, czyli 80 km. Jaka odległość dzieli
miejscowości, w których mieszkają obaj panowie?

Odpowiedzi prześlijcie na nasz adres mejlowy: gazetka.leonardo@gmail.com
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WYNIKI KONKURSÓW
1. W XIII Edycji Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”, którego koordynatorem była pani
Aleksandra Rajska, wzięło udział 24 uczniów. Spośród nich najlepszy wynik w swoich kategoriach osiągnęli:


Konstanty Nycz z klasy 2b (94,44%)



Hubert Śliwiński z klasy 8a (85,83%)

Wyróżnienie otrzymali:


Szymon Balicki z klasy 2b (87,50%)



Igor Barański z klasy 2b (87,50%)



Gabriela Zembrzuska z klasy 2b (81,94%)



Tymon Chmielewski z klasy 2b (81,94%)



Antoni Doniec z klasy 2a (80,56%)



Wojciech Chojnacki z klasy 2a (80,56%)



Laura Bruska z klasy 8a (79,17%)
Serdecznie gratulujemy!

2. W Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Leon”, którego koordynatorem była pani
Dorota Matysiak, wzięło udział 30 uczniów. Spośród nich najlepszy wynik w swoich kategoriach
wiekowych zdobyli:


KLASY IV: Oliwia Balawender (51% - 35 miejsce)



KLASY V: Aleksandra Bławat (44% - 40 miejsce)



KLASY VI: Ewelina Byczkowska (67% - 19 miejsce)



KLASY VIII: Magdalena Sierżęga (83% - 13 miejsce)

Serdecznie gratulujemy!
3. Wyniki konkursów z listopadowego numeru gazetki szkolnej „Elo, Leo!” (01/2020).


Krzyżówka geograficzna: Lena Weremko z klasy 8a



Zadanie z matematyki dla klas 1-3: Tymon Chmielewski z klasy 2b



Zadanie z języka angielskiego dla klas 4-5: Oliwia Wicenciak z klasy 4a



Zadanie z języka polskiego dla klas 6-8: Oliwia Filasińska z klasy 6b
Serdecznie gratulujemy!
Wygrane oceny i nieprzygotowania zostaną wręczone zwycięzcom na początku drugiego semestru.

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jerzego Pucka
ul. Miałki Szlak 74
80-717 Gdańsk

+48 513 067 309
e-mail: sp29@operator.edu.pl
https://sp29leonardo-gdansk.operator.edu.pl
Kontakt z redakcją:
gazetka.leonardo@gmail.com

Każdy może być jak Leonardo!

Znajdź nas na
Facebooku!

Szanowni Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Leonardo!
Z okazji tegorocznych świąt Bożego Narodzenia pragniemy życzyć Wam przede wszystkim zdrowia, miłości i dużo radości ze wspólnie spędzonego czasu
i prezentów znalezionych pod choinką.
Liczymy, że spełni się nasze wspólne marzenie - powrót do stacjonarnego nauczania.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2021
życzy Redakcja „Elo, Leo!”

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 nauczycielem języka polskiego, panią
Teresą Górzyńską-Frask. Masz pytanie? Wyślij je do nas! Czekamy!
Redakcja „Elo, Leo!”

