
Drodzy Czytelnicy! 

Bardzo miło nam zaprezentować nowe logo naszej szkoły. Dlaczego uległo 

zmianie? Decyzją naszego organu prowadzącego, którym jest Ogólnopol-

ski Operator Oświaty, symbole wszystkich placówek przeszły metamorfozy. 

Nowy wzór jest bardziej nowoczesny i prostszy do rozpowszechnienia. 

Jednocześnie chcemy Was poinformować o „liftingu” naszej strony inter-

netowej.  

Znajdziecie na niej m.in. informacje o naszej kadrze nauczycielskiej, Sta-

tut SP 29, Przedmiotowe Systemy Oceniania, galerię zdjęć, projekty 

(„Kalendarium historyczne”, „Uczeń z pasją”, „Historia w litery zaklęta”), 

jadłospis na cały tydzień, a w zakładce „Szachy” - wszystkie niezbędne 

informacje o tej dyscyplinie sportowej.  

Nowe logo—ta sama szkoła! 

„Szkoła ćwiczeń” w Leonardo! 

Z wielką radością pragniemy poinformować, że nasza szkoła została wyróżniona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, wchodząc 

w prestiżowy projekt „Szkoła ćwiczeń”. Będzie to miejsce przekazywania wiedzy innym nauczycielom oraz studentom z woje-

wództwa pomorskiego. Dzięki zdobytym funduszom szkoła i uczniowie zyskają m. in.: 

 

 multimedialną pracownię językową, 

 zewnętrzną wiatę przyrodniczą ze szklarnią, 

 doposażenie pracowni informatycznej,  

matematycznej, przyrodniczej i językowej. 

Ważne tematy: 

 Jak przygotować ucznia do 

pierwszej klasy? 

 Klasyfikacja uczniów po I 

semestrze. 

Elo, Leo! 
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OFERTA REKRUTACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
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W styczniu, po feriach, klasy 1-3 wróciły do nauczania stacjonarnego. 

Pozwoliło to uczniom, we współpracy z nauczycielem muzyki, panem 

Wojciechem Kęsym, przygotować filmiki z życzeniami dla ukochanych 

babć i dziadków. Efekty ich pracy możecie podziwiać na naszym szkol-

nym kanale Youtube. Wystarczy, że w wyszukiwarkę wpiszecie „Szkoła 

Podstawowa nr 29 Leonardo”. 

 8, 9 i 10 lutego uczniowie klasy 8a pisali wewnętrze egzaminy 

próbne kolejno z języka polskiego, matematyki i języka angielskie-

go, aby sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności przed majowym ter-

minem. Nauczyciele przedmiotu, którzy oceniali prace swoich podo-

piecznych, przyznali, że pomimo trudności spowodowanych naucza-

niem zdalnym w tym i poprzednim roku szkolnym, uczniowie pora-

dzili sobie bardzo dobrze. 

Trzymamy kciuki za próbne egzaminy w marcu! 

Pasowanie uczniów klasy pierwszej 

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka 

Próbny egzamin ósmoklasistów 

27 stycznia 2021 roku uczniowie klasy 1a nareszcie doczekali się uroczyste-

go pasowania na członków braci uczniowskiej Leonardo. Dzieci mają zdobyły 

już doświadczenie w nauczaniu stacjonarnym, ale również zdalnym. W obu 

formach radzą sobie świetnie.  

Bądźcie dumni z tego, że jesteście pełnoprawnymi uczniami SP29! :) 
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ZIMOWE WSPOMINKI 

Bal przebierańców 

5 lutego 2021 roku klasa 2a, we współpracy ze swoją wychowawczy-

nią, panią Moniką Gadomską, zorganizowała bal przebierańców. 

Ubrani w fantastycznie kostiumy, uczniowie spędzali czas na tańcach 

i zabawach. Filmik z tej wspaniałej zabawy możecie podziwiać na 

naszym kanale na Youtubie. 



Nasza szkoła zakwalifikowała się do programu SKS, czyli Szkolnego Klubu Sportowego 

na rok 2021. W związku z tym od 18 lutego nauczyciel wychowania fizycznego, pan 

Krzysztof Liszka, rozpoczął nabór na zajęcia sportowe, gdzie dyscypliną wiodącą będą 

zajęcia z piłki nożnej. Jednakże głównym celem będzie rozwijanie pasji i zamiłowania 

do rożnych dyscyplin sportowych, m.in. gimnastyki, lekkoatletyki, koszykówki, piłki 

siatkowej, piłki ręcznej czy gier i zabaw ruchowych. Jest to również dobra forma pod 

kątem przygotowania do wszelkiego rodzaju zawodów czy rozgrywek międzyszkolnych, 

gdzie nasi uczniowie mogłyby reprezentować naszą szkołę.  

Warsztaty z długopisami 3D 

Nasza szkoła słynie z tego, że na wielu zajęciach staramy się łączyć naukę 

z zabawą, jednakże w czasie nauczania zdalnego jest to zadanie wyjątko-

wo trudne. Jak pomóc dzieciom w nauce, jednocześnie nie zmuszając ich 

do pracy przy komputerze? Odpowiedź na to pytanie znalazła pani Magda-

lena Chmielewska, która, jak wiecie, poza pełnieniem funkcji Wicedyrek-

tora Szkoły, uczy również matematyki. W ten sposób powstał konkurs na 

ulepienie bałwana w kształcie figur geometrycznych. Uczniowie klasy 

ósmej mieli dodatkowo obliczyć pole powierzchni swojego stwora. Kto 

został zwycięzcą? O wyniku zadecydowali internauci! Zajrzyjcie na nasze-

go szkolnego Facebooka! 
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Matematyczny bałwan 

Dawno, dawno temu, kiedy mogliśmy uczyć się stacjonarnie, wszystkie 

klasy wzięły udział w konkursie „Jesienny strój Leonardo”. Zdjęcia prac 

zostały umieszczone na Facebooku szkoły. Właśnie tam internauci, za 

pomocą reakcji pod konkretnym zdjęciem, wybrali zwycięzców, którzy 

na skorzystanie ze swoich nagród musieli niestety długo poczekać. 

Dopiero 25 lutego 2021 klasa 2b, która zajęła drugie miejsce, miała 

ogromną przyjemność wzięcia udziału w warsztatach z długopisami 

3D. Uczniowie samodzielnie stworzyli wspaniałe prace, które mogli 

zabrać do domu w ramach pamiątki.  

26 lutego 2021 klasy 1-3 obchodziły Dzień Dinozaura. Ucz-

niowie w czasie zajęć ze swoimi wychowawcami tworzyli 

prace związane z tymi prehistorycznymi stworzeniami. Chęt-

ni pozowali do zdjęć w masce, by chociaż na chwilę wcielić 

się w rolę władcy świata przed nadejściem ery człowieka.  

Dzień Dinozaura 



Pani Teresa Górzyńska-Frask jest nauczycielem języka polskiego w Szkole Podsta-

wowej nr 29 im. Jerzego Pucka w Gdańsku. Na co dzień uczy klasę 4a i 8a. Wie-

dzieliście, że pani Tereska pełniła funkcję dyrektora naszej szkoły? Wielu z Was 

zapewne kojarzy panią Frask z porannej świetlicy, ponieważ bardzo często pełni w 

niej dyżury. Jesteście ciekawi, dlaczego? A może interesuje Was, co pani Tereska 

robi w wolnym czasie i czy marzyła o tym, by zostać nauczycielem? Jeśli tak—

zapraszamy do lektury!  

Od dzieciństwa uwielbiam czytać. Od niepamiętnych czasów jest to dla mnie podstawowa forma rozrywki, którą przedkładam  

ponad wszystko, nawet – spotkania towarzyskie. Moja rodzina wie, że muszę mieć dużo wolnego czasu na czytanie, bo wtedy 

jestem szczęśliwa.  

W dzieciństwie i młodości przez wiele lat poznawałam powieści historyczne, ale interesowała mnie historia ludzi, a nie – jednostek 

wybitnych. Czytałam powieści Karola Bunscha i Józefa Ignacego Kraszewskiego i od tego czasu datuje się moja fascynacja histo-

rią. Później zainteresowałam się powieścią angielską – dawną i współczesną. Od wielu już lat stałam się specjalistką od powieści 

detektywistycznej i kryminalnej. Mogę powiedzieć, że naprawdę jestem ekspertem w tej odmianie powieści. Jeżeli chodzi o auto-

rów, to mam ulubionych. Są to Caroline Graham i Julian Fllowes. Czytałam ich wszystkie powieści.  

Panią Teresą Górzyńską-Frask 

Z odpowiedzią na to pytanie nie mam żadnego problemu. Jestem rannym ptaszkiem i to w wersji – chorobliwej. Wstaję najczęściej 

przed godziną 05:00, nawet zdarza się często, że po 03:00. Nie lubię leżeć w łóżku po obudzeniu, więc właśnie wtedy zabieram się 

do roboty. Układam i oceniam sprawdziany swoich uczniów, przygotowuję materiały do lekcji, drukuję potrzebne dokumenty i… gotu-

ję obiad. Wszystko co najważniejsze robię rano, ponieważ już od południa jestem zmęczona i nie tak sprawna, szczególnie przy pra-

cach wymagających sprawności umysłowej.   

Zwierzęta bardzo lubię i od lat zawsze mam je przy sobie. Mieszkam w domu z dużym ogrodem, więc przewinęło się w naszej 

rodzinie wiele psów i kotów. jeszcze niedawno mieliśmy dwa psy: berneńczyka – Tytusa, spanielkę – Nolę i, uwielbianego przez 

wszystkich, kota – Pimpka. Niestety, zostały nam po nich tylko fotografie, które wiszą na ścianie w salonie. Niedawno ostatnia  z 

naszych podopiecznych – Nola wpadła pod samochód i, niestety, zmarła. Teraz musi minąć trochę czasu, zanim zajmiemy się 

następnym psem. 
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WYWIAD Z ... 

Szymon Machowski, klasa 4a 
Czy lubi Pani zwierzęta? 

Ignacy Urbański, klasa 4a 

Jest Pani rannym ptaszkiem czy raczej nocnym markiem?  

Ignacy Urbański, klasa 4a 

Czy ma Pani ulubionego autora książek?  

Jeśli tak, to kto nim jest? 
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Zawód nauczyciela nie był wymarzony przeze mnie, chociaż zawsze lubiłam uczyć. W liceum często pomagałam swoim kole-

żankom i kolegom, oczywiście – z języka polskiego. We wczesnej młodości marzyłam o tym, aby być archeologiem. Do dzisiaj 

uważam, że mrówcza praca na wykopaliskach byłaby dla mnie czymś najwspanialszym. Niestety, w latach 70. ubiegłego wie-

ku w Gdańsku nie było archeologii, a moi Rodzice nie chcieli zgodzić się na mój wyjazd na studia do innego miasta, więc 

skończyłam filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. Nie myślałam wówczas o pracy w szkole, raczej marzyłam, aby być 

pracownikiem biblioteki Polskiej Akademii Nauk. Jednak po ukończeniu studiów dostałam pracę w szkole podstawowej i, 

chociaż wydawało mi się wtedy (w roku 1981), że to tylko tymczasowo, pokochałam tę pracę całym sercem i po niedługim 

czasie już sobie nie wyobrażałam innej.  

W Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku pracuję od 18.02.2015 r., czyli już pełne 6 lat. Uczę starsze klasy, a w tym roku – 

również 4a. Lubię pracować z uczniami, bo zawsze coś się dzieje i każdy dzień przynosi coś nowego.  

Oliwia Wicenciak, klasa 4a 

Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 

Może to kogoś zdziwi, ale oprócz czytania książek, mam również hobby, któ-

remu mogę oddawać się od maja do września. Otóż od wielu lat wszystkie 

urlopy i weekendy, szczególnie te dłuższe, spędzam na spływach kajako-

wych. Zwykle pływamy w 4 osoby. Mamy z moim mężem nawet własny bar-

dzo dobry kajak. Pływamy po Wdzie, Łupawie, Czarnej Hańczy, Brdzie, Kruty-

ni i innych rzekach. Bardzo to lubię, ale sama zauważyłam, że z biegiem lat 

nie mogę już wiosłować od rana do późnego popołudnia czy nawet - wieczo-

ru. Teraz mogę spędzić w kajaku 5-7 godzin, a po tym czasie marzę o miłym 

popołudniu gdzieś na jakimś polu namiotowym. 

Oliwia Wicenciak, klasa 4a 

Czy praca nauczyciela była Pani wymarzonym zawodem? 

Co najlepszego spotkało Panią w uprawianym zawodzie? 

Wiele lat pracowałam w liceum i praca z młodzieżą była dla mnie najpiękniejszym okresem w mojej karierze nauczyciela. Od 

moich uczniów spotkało mnie wiele dobrego, ale chyba najmilej wspominam list, który otrzymałam w 2006 r. od trzech 

uczennic, które rok wcześniej zdały maturę. Napisały do mnie, aby mi podziękować.  

Maksymilian Wlazły, klasa 8a 



Poznajcie bliżej Julię Zielke, uczennicę 

klasy 6b, która, tak jak Karol Machowski 

i Natalia Sołohub-Zielińska (wywiady z 

nimi możecie znaleźć w listopadowym i 

grudniowym numerze), jest członkiem 

Samorządu Uczniowskiego. 

Co sądzisz o zdalnym nauczaniu? Czy 

brakuje Ci kontaktu z koleżankami i 

kolegami?  

Podoba mi się zdalne nauczanie, ale 

brakuje mi już kontaktu z kolegami i 

koleżankami ze szkoły. Wiem, że nauka 

zdalna ma swoje złe strony np. niektórzy 

pewnie zamiast słuchać na lekcji, grają 

sobie w gry komputerowe. Moim zda-

niem podczas nauki stacjonarnej można 

się też więcej nauczyć.  

Co lubisz robić w wolnym czasie?  

W wolnym czasie lubię grać na gitarze i 

spotykać się z przyjaciółmi.  

Czy już wiesz kim chciałabyś zostać w 

przyszłości?  

W przyszłości chciałabym zostać wetery-

narzem, a jeśli to nie wyjdzie to może 

aktorką.  

Jaki jest Twój ulubiony przedmiot szkol-

ny?  

Mam dwa ulubione przedmioty: biologia i 

język polski.  

Czy masz jakąś  ulubioną grę?  

Lubię grać w Monopoly. 

Czy masz jakiś ulubiony film lub serial? 

N i e  m a m  u l u b i o n e g o .  O s t a t -

nio oglądam serial Netflixa „Stranger 

Things”.  

Wywiad przeprowadziła Agata Koc 

Nasi zdolni! 

Wywiad z członkinią Samorządu Uczniowskiego, Julią Zielke 

Wiemy, że wielu z naszych uczniów realizuje swoje zainteresowania i osiąga sukcesy na wielu szcze-

blach.W styczniu i w lutym nie zabrakło konkursów, w których nasi pasjonaci wzięli udział.  

 

W „X Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Dla Dzieci i Młodzieży PRZYRODA W KOLORACH” spo-

śród 1433 nadesłanych prac, fotografia  Adama Jankowskiego z klasy 8a została zakwalifikowana do 

wystawy pokonkursowej.  

 

Uczennica klasy 5a, Natalia Sołohub-Zielińska, zdobyła II miejsce w kategorii klasy 4-6 w Wojewódz-

kim Konkursie Grafiki Komputerowej na kartkę bożonarodzeniową „Magia Świąt”. 

 

 

W dniach 20-28 lutego nasza Królowa Szachów, Hanna Koc z klasy 3b wzięła udział w Mistrzo-

stwach Polski Młodzików  do lat 10 w szachach w Jastrzębiej Górze. Udało jej się wywalczyć 53 

miejsce.  

 

Serdecznie gratulujemy! 
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STREFA UCZNIA 

Julka ze swoim ulubieńcem—

kotem Filipem. 
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Opracował Jakub Nawrocki 
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Klasyfikacja śródroczna roku szkolnego 2020/2021 
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Opracowała Oliwia Filasińska 
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Opracowała Oliwia Filasińska 



Jak sprawić, aby moment rozpoczęcia edukacji szkolnej stał się dla dziecka ekscytującym przeżyciem, które będzie wspaniałym 

wstępem do jego dalszych edukacyjnych poczynań? Rodzicu, aby ułatwić Ci te (z pewnością stresujące) chwile, poniżej zamiesz-

czam 15 konkretnych przykładów na to, jak przygotować dziecko do szkoły oraz – przede wszystkim – pomóc mu ją POLUBIĆ. 

1. Wzmacniaj, podkreślaj pozytywy 

Podkreślaj pozytywne cechy swojego dziecka, niezależnie od tego, czy jest to znajomość liter, dbałość o porządek czy umiejętność 

sznurowania butów. Każdy pozytywny komunikat pozwoli zbudować mu większą pewność siebie i wzmocni jego poczucie własnej 

wartości. 

 

2. Naucz dziecko samodzielności w ubieraniu… 

Nie wyręczaj dziecka podczas ubierania, wspólnie poćwiczcie w domu wkładanie kolejnych warstw odzieży, a także ich zdejmowa-

nie (i chowanie butów do worka). Trenujcie wiązanie sznurowadeł i nakładanie szalika. 

Muszę wspomnieć również o tym, że dzieci podczas zajęć często wychodzą na szkolny plac zabaw, na spacer, do muzeum czy do 

kina, a niestety zdarza się, że nie są do takich wyjść przygotowane. Przywożone i odwożone przez rodziców samochodem, mają zbyt 

cienkie kurtki, brak czapek w okresie jesienno–zimowym… Przykłady można mnożyć. Wychowawca nigdy nie dopuszcza do tego, 

aby dziecko wyszło nieodpowiednio ubrane na podwórko, ale na pewno jest to sytuacja, która wymaga dodatkowych pokładów cza-

su, kreatywności i energii, a dziecko nie czuje się w tym momencie komfortowo. 

 

3. … i w przygotowywaniu się do szkoły 

Pierwsze dni w szkole są szalone, wiadomo. Do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić, jednak jako Rodzic nie dopuść, proszę, do 

sytuacji, w której będziesz pakował tornister swego dziecka przez pierwsze trzy lata jego edukacji. Albo jeszcze dłużej! Na początku 

róbcie to wspólnie, czytajcie plan lekcji, wybierajcie odpowiednie pomoce i pakujcie je na kolejny dzień (nie róbcie tego rano, w dniu 

zajęć, wtedy pośpiech i stres spotęgują uczucie rozdrażnienia u was obojga). Wyrób w dziecku nawyk systematyczności i z czasem 

jedynie kontroluj, czy wszystko zostało spakowane, jak należy. Tak samo z odrabianiem lekcji – pomagaj i sprawdzaj, jeśli dziecko 

tego potrzebuje, ale nie wykonuj pracy za nie. Pozwól mu się pomylić, zrobić coś niedoskonale. Właśnie w ten sposób się uczymy. 

 

4. Wspólnie zaplanujcie harmonogram dnia 

Jednym z największych czynników wywołujących stres w ludziach, jest chaos, brak określonego porządku działania. Wyobraź sobie 

siebie w pracy. Szef rzuca zdawkowe polecenie i oczekuje, że reszty zadania się domyślisz, załatwisz co trzeba i napiszesz wzorowe 

sprawozdanie. Przyjemne? A skąd! Dlatego porządek bardzo się przyda młodemu człowiekowi, który wkroczył w szkolne mury. 

Dziecko wiedząc, co go czeka w danym dniu, jest spokojniejsze, wie, co ma robić i kiedy zostanie odebrane przez rodziców. Wspól-

nie uzupełniony plan lekcji noszony w piórniku również pomoże w odliczaniu, ile lekcji zostało do końca (na marginesie – jest to 

jedno z ulubionych pytań zadawanych nauczycielowi, pojawia się około 20 razy dziennie). 

 

5. Nie przelewaj swoich lęków na dziecko 

Dzieci świetnie wyczuwają emocje innych ludzi. Jeśli zauważą, że mama lub tata chodzą spięci, mimo, że mówią, że wszystko jest 

ok, dojdą do wniosku, że ta szkoła jednak ma w sobie coś strasznego, skoro boją się jej nawet dorośli. 

 

6. Wspólnie przygotujcie szkolną wyprawkę 

Wybieranie kolorowych zeszytów, piórnika czy kredek może być fantastyczną zabawą i sprawić, że myśli o szkole staną się zdecydo-

wanie przyjemniejsze. Zarezerwuj specjalny czas tylko na zakupy szkolne, nie róbcie ich w pośpiechu, w przelocie między pracą a 

domem. Niech to będą miło spędzone chwile, które można idealnie wykorzystać na rozwiewanie wątpliwości i pytań dziecka. 
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Jak przygotować dziecko do pierwszej klasy? 
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STREFA RODZICA 

7. Nie strasz dziecka szkołą i nauczycielami 

Komunikaty typu: „No to skończyła się zabawa, teraz czeka Cię wiele lat nauki, oceny, sprawdziany i kartkówki.”, „Jeśli będziesz nie-

grzeczny, to pani wpisze ci uwagę!” zdecydowanie nie pomagają dziecku, a jedynie potęgują jego lęk. 

Zamiast nich, opowiedz dziecku jakie zajęcia czekają na nie w szkole, że nie będzie to tylko pisanie i liczenie, ale też dużo zabaw, 

śpiew, zajęcia plastyczne i różne koła zainteresowań (o ile dziecko będzie chciało na nie uczęszczać, nic na siłę!). 

Opowiedz również o swoich wspomnieniach związanych ze szkołą, na przykład o ulubionej nauczycielce czy niezapomnianej lekcji. 

Powiedz, że, podobnie jak Twoje dziecko, Ty też miałaś/-eś obawy przed rozpoczęciem nauki i wyjaśnij, jak sobie z tym poradziłaś/-eś. 

Twoje dziecko zobaczy, że nie jest samo! 

 

8. Przypomnijcie zasady higieny 

Jest to szczególne ważne w czasie pandemii. Szkolne toalety różnią się tym od przedszkolnych, że nie przylegają do sal, a wejścia do 

nich znajdują się na korytarzu. Warto przypomnieć z dzieckiem zasady korzystania z toalety, w tym mycia rąk, a także omówić, w jaki 

sposób może zgłosić nauczycielowi potrzebę wyjścia do toalety w czasie lekcji. 

 

9. Bądź słowny 

Z uwagi na różne godziny pracy rodziców, dzieci często przed lekcjami lub tuż po nich spędzają czas w świetlicy. Może być to kolejny 

stresujący dla dziecka czas, zwłaszcza w pierwszych miesiącach nauki. Po przyzwyczajeniu się do swojej nauczycielki i kolegów z kla-

sy, nagle zostaje wmieszane w inne, obce dzieci, zajmuje się nim inna pani, często bywa głośno i do końca nie wiadomo, co ze sobą 

zrobić. Dlatego przed wizytą w świetlicy koniecznie uprzedź o tym dziecko, powiedz, o której godzinie je odbierzesz i bądź słowny 

(dzieci doskonale pamiętają obietnice złożone przez rodziców: „Mama powiedziała, że odbierze mnie o 15:00”). Często do wyznaczo-

nej godziny dziecko „trzyma się”, jednak nawet niewielkie spóźnienie może być dla niego źródłem wybuchu ogromnego stresu i paniki. 

 

10. Nawiąż kontakt z innymi rodzicami 

Jeśli znasz rodziców innych dzieci w klasie, na przykład z przedszkola, to świetnie! Jeśli nie, nie ma sprawy, możesz to szybko nadro-

bić. Warto nawiązywać kontakty z innymi rodzicami, choćby po to, aby w przypadku choroby dziecka dowiedzieć się, co aktualnie opra-

cowywane jest podczas lekcji.  

 

11. Nie bagatelizuj problemów dziecka 

I już na koniec, drogi Rodzicu, pamiętaj, że dzieci mają problemy, które dla nas, dorosłych, mogą wydawać się błahe czy absurdalne. 

Dla dziecka jednak są w danym momencie sytuacją nie do przejścia i aby się z nią uporać, potrzebuje ono wsparcia. Będzie go szukać 

przede wszystkim u Ciebie. Wysłuchaj, nie wyśmiewaj, nie bagatelizuj. Postarajcie się wspólnie znaleźć rozwiązanie. Możecie również 

skorzystać z pomocy naszych specjalistów—pedagoga, pana Pawła Czynszaka i psychologa, pana Marka Ewertowskiego.  

 

12. Pozwól mu być sobą 

Dziecko jest indywidualną, niezależną jednostką. Nie jest mini-wersją rodzica, dlatego jego reakcje i sposoby zachowania się w róż-

nych sytuacjach (właśnie takich, jak pierwsze dni w szkole) mogą się znacznie różnić od tych, które pamiętasz ze swoich dziecięcych 

lat. I jest to zupełnie normalne. Pozwól mu na to. 

 

 

Źródło: https://www.nauczycielkazpasja.pl/jak-przygotowac-dziecko-do-szkoly-15-praktycznych-wskazowek 
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Termin próbnych egzaminów ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. 

WAŻNE DATY: 

 3 marca—Międzynarodowy Dzień Pisarzy 

 5 marca—Dzień Teściowej 

 6 marca—Edukacyjny spacer wokół Leonardo 

 8 marca—Międzynarodowy Dzień Kobiet 

 10 marca—Dzień Mężczyzny 

 12 marca—Światowy Dzień Drzemki w Pracy 

 14 marca—Światowy Dzień Liczby Pi π 

 18 marca—Międzynarodowy konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY” 

 21 marca—Pierwszy Dzień Wiosny 

 22 marca—Dzień Ochrony Bałtyku 

 27 marca—Międzynarodowy Dzień Teatru 

 28 marca—Zmiana czasu z zimowego na letni 

 31 marca—Publikacja listy dzieci przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022 

marzec 2021 

Pn Wt Śr Cz Pt So N 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     



1. Oblicz przybliżoną długość okręgu o promieniu 5cm. 

2. Największa na świecie pizza miała kształt koła o średnicy 30 m. Ile metrów kwadratowych otrzymałby każdy 

uczeń z twojej klasy, gdybyście podzielili ją równo między siebie? Do obliczeń przyjmij π=3.  

3. Która figura ma większe pole: koło o promieniu 10cm czy kwadrat o boku 18cm?  

Zadanie 2. dla klas 1-3 

Rozwiąż wiosenną krzyżówkę. Odpowiedzi prześlij na naszą pocztę: 

gazetka.leonardo@gmail.com 

 

 

 

1. Kwiat z Holandii. 

2. Wraca z ciepłych krajów po zimie. 

3. Kotki na wierzbie. 

4. Fioletowy zwiastun wiosny. 

5. Budzi się z zimowego snu. 

6. Wyrastają z pączków na drzewach. 

7. Gwiżdżący czarny ptak lub wyspa grecka. 

8. Wielkanocne kolorowe jajka. 

9. Topimy ja 21 marca. 

10. Pierwszy wiosenny miesiąc. 

11. Żółty motylek. 

Zadanie 3. dla klas 7-8 

Rozwiąż poniższe zadania. Odpowiedzi prześlij na naszą pocztę: gazetka.leonardo@gmail.com  

Zwycięzcę wylosujemy! Do wygrana ocena z matematyki. 

Str. 17 

Zadanie 1. dla klas 4-6  

Poszukaj 5 przysłów związanych z marcem i napisz, co oznaczają.  

Rozwiązanie prześlij na naszą pocztę: gazetka.leonardo@gmail.com 

Każdy uczestnik ma szansę—zwycięzcę wylosujemy! Do zdobycia ocena z języka polskiego. 

STREFA KONKURSOWA 



Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jerzego Pucka  

Dołącz do nas! 

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! 

Członkowie redakcji „Elo, Leo!” 

REDAKTOR NACZELNA 

Joanna Fabianowska 

nauczycielka języka polskiego 

„Na początku dołączyłam do redakcji 

“Elo, Leo!”, ponieważ chciałam bar-

dziej zaangażować się w życie szkoły. 

Spodobało mi się to zajęcie. Daje mi 

ono dużo satysfakcji. Kto wie, może w 

przyszłości zostanę dziennikarką albo 

redaktorką?” 

Klasa 6b 

AGATA KOC 

JAKUB NAWROCKI 

Klasa 8a 

„Dołączyłem do redakcji , ponie-

waż wydawało mi się to ciekawe 

oraz chciałem spróbować swo-

ich sił w pisaniu artykułów.” 

„Dołączyłam do redakcji, ponieważ 

od zawsze chciałam zostać dzienni-

karką i to by był początek mojej karie-

ry. Chciałam również pisać dla innych 

i przekazywać im informacje, o któ-

rych nie wiedzą.” 

Klasa 6b 

OLIWIA FILASIŃSKA 


