
Drodzy Czytelnicy! 

Nauczanie zdalne znowu nas dopadło! Ale przecież poradzimy sobie z tym! 

Kto, jeśli nie my? W myśl popularnej piosenki Mariah Carey:,,All we want 

for christmas is… school!” Myślimy, że Wy też :) 

Co możecie znaleźć w tym numerze? Nasze standardowe sekcje, czyli: 

 wspominki poprzednich miesięcy (wiele się wydarzyło od paździer-

nika, więc nie mogliśmy wszystkiego tutaj umieścić - pamiętajcie, 

że zdjęcia i opisy wydarzeń możecie znaleźć na szkolnym Faceboo-

ku); 

 wywiad z… (jesteście ciekawi, z kim tym razem porozmawiali nasi 

redaktorzy? Koniecznie zajrzyjcie na stronę ….); 

 strefa ucznia (a w niej jak zawsze konkursy, quizy, prezenty od 

nauczycieli, artykuły i ciekawostki); 

 kalendarium (najważniejsze daty i wydarzenia szkolne - przecież 

nikt nie chce przez pomyłkę przyjść do szkoły w dzień wolny! A 

przed nami duuuuuużo wolnego). 

Życzymy miłej lektury 

Redakcja „Elo, Leo!” 

All I want for Christmas is… 

SCHOOL! 

Bezpieczeństwo przede wszystkim! 

Drodzy Uczniowie! 

Przypominamy! Nasze zdrowie zależy od naszego zachowania! Wszyscy marzymy o tym, by wrócić do normalności. By móc się do siebie 

uśmiechać, bez konieczności noszenia maseczki na twarzy. Niestety, teraz jest to nasz obowiązek, którego musimy przestrzegać. Wszy-

scy! Dlatego krótka przypominajka! 

 Załóż maseczkę, gdy jesteś w ,,części wspólnej”, czyli wszędzie, poza salą lekcyj-

ną i salą gimnastyczną. Na stołówce ściągaj ją tylko na czas spożywania posiłku. 

 Myj ręce jak najczęściej. 

 Nie pożyczaj przyborów szkolnych innym. 

 Jeśli nie pada deszcz lub śnieg, na pierwszej długiej przerwie (11:15-11:30) 

załóż kurtkę, czapkę oraz szalik i idź, pod opieką nauczyciela, się przewietrzyć na 

plac od strony szachownicy (klasy 4-8) i na plac zabaw (klasy 1-3). 

Elo, Leo! 
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23 listopada drużyna piłkarska chłopców z klas 3-5 w składzie: Jan 

Pigulak, Szymon Machowski, Konrad Adrian, Nikodem Grabowski, 

Igor Wałęsa, Tymon Chmielewski, Michał Chudziński, reprezento-

wała naszą szkołę w rozgrywkach „Z podwórka na stadion o Pu-

char Tymbarku". Pierwszy mecz wygraliśmy aż 19:0, w drugim nie-

stety musieliśmy uznać wyższość przeciwnika i przegraliśmy 0:3. 

Zajęliśmy drugie miejsce w grupie, które ostatecznie nie dało nam awansu. Brawo za zaangażowanie i walkę do końca. Różnica 

wieku była widoczna, ponieważ w przeciwnych zespołach grali sami chłopcy z klasy 5. Trener naszej drużyny, pan Krzysztof Lisz-

ka, zapowiada, że za rok na pewno wrócimy silniejsi!  

W tym roku szkolnym nauczyciele również stanęli na wysokości zadania i przygotowali niety-

powe, atrakcyjne lekcje dla swoich uczniów. Każdego dnia na koncie facebookowym zostało 

otwierane kolejne okienko w kalendarzu adwentowym. Dzieci tworzyły prace przy pomocy 

długopisów 3D, robiły rekonstrukcje obrazów, rozwiązywały zagadki matematyczne przy po-

mocy kodów QR, konstruowały modele DNA w formie ozdób świątecznych, testowały nowe 

roboty…  Zobaczcie sami! 

Poznajemy okolicę - edukacja regionalna 

Piłkarze Leonardo 

Kalendarz adwentowy Leonardo 

W roku szkolnym 2021/2022 w naszej placówce, w klasach 2-3, pojawił się nowy przed-

miot - nauka języka kaszubskiego. W programie zajęć są przewidziane liczne wycieczki, 

aby szerzyć wśród najmłodszych edukację regionalną. W  listopadzie uczniowie wybrali się 

do Centrum Nauki „Experyment” w Gdyni! Jak widać po zdjęciach oraz obszernej relacji na 

Facebooku - wszystkim się podobało! 

Str. 2 Elo, Leo! 

WSPOMINKI 

Spotkanie entuzjastów origami 

ORIGAMI to sztuka składania papieru, wywodząca się z Dalekiego Wschodu. 

Uczniowie naszej szkoły, którzy mają już spore umiejętności nauczali pro-

stych modeli początkujących amatorów. Zaiskrzyło Raczej nie zakończy się 

na jednym spotkaniu 



Wspólnie z Radą Dzielnicy Rudniki zapoczątkowaliśmy serię spotkań 

dla naszych mieszkańców. Cały harmonogram znajdziecie na stronie 

nr 6. Na pierwszym spotkaniu goście poznali bożonarodzeniowe 

zwyczaje i pośpiewali znane, polskie kolędy. 

Rekordowa Szlachetna Paczka 

Nasza uczennica, Ania Kołodziej z klasy 4b, uczestniczyła w ZŁOTEJ SZTAFECIE pod-

czas zawodów w Bydgoszczy. Jak widać, kolejne medale trafiły do jej kolekcji! Gratu-

lujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy! 

Str. 3 

Sukces naszej pływaczki 

Dziękujemy za zaangażowanie całej społeczności Leonardo w akcję Szla-

chetna Paczka! Dowiedzieliśmy się w magazynie, że jeszcze nigdy żadna 

rodzina nie otrzymała tak dużej paczki (37 pakunków + pralka). SZOK! To 

pokazuje jak NIESAMOWICI i zorganizowani jako społeczność jesteśmy (11 dni od ogłoszenia akcji). Dziękujemy każdemu, kto 

włączył się w zbiórkę - rodzinom z dziećmi i pracownikom Leonardo oraz uczniom w szkole i przedszkolu za zaangażowanie w 

pakowanie podarunków! 

Dla każdego żeglarza w każdym zakątku ziemi wystrzelone w niebo czerwone świa-

tło oznacza nadzieję. Nadzieję na ratunek. Dla każdego żeglarza, który zobaczy na 

morzu czerwone światło, oznacza to konieczność natychmiastowego udzielenia 

pomocy drugiemu człowiekowi. W piątek uczestnicy kanonu żeglarstwo przy licznej 

publiczności w praktyce przećwiczyli, w jaki sposób wezwać pomoc na morzu, gdy 

inne metody zawiodą. Ponieważ były to ostatnie zajęcia kanonu żeglarskiego w 

2021 roku, nie pozostaje nic innego jak życzyć wszystkim dużo zdrowia i nadziei 

takiej, jak daje czerwona rakieta wystrzelona w niebo wszystkim ludziom morza. 

Pomocy! - żeglarstwo 

Popołudnia w Leonardo 



Pan Paweł Czynszak to prawdziwy człowiek orkiestra! Znacie go jako nauczycie-

la techniki i informatyki, ale także jako pedagoga szkolnego, który niejednokrot-

nie pomógł Wam w trudnej sytuacji. Wiedzieliście, że jest też administratorem 

naszej szkolnej strony internetowej i szkolnego konta facebookowego? We wrze-

śniu przed panem Pawłem stanęło nowe wyzwanie - objął stanowisko Wicedy-

rektora Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdańsku. Jak udaje mu się połączyć te 

wszystkie obowiązki i znaleźć czas na swoje zainteresowania? Jak wspomina 

szkolne lata i jakie marzenia znalazły się w jego liście do świętego Mikołaja? 

Jesteście ciekawi odpowiedzi na powyższe pytania? Zapraszamy do lektury! 

Tak naprawdę myśl o pracy w szkole towarzyszyła mi  chyba od zawsze. Często odwiedzałem moją ciocię, która pracowała w 

bardzo dużej szkole blisko mojego domu. Już wtedy bardzo mi się spodobał klimat tam panujący. Perspektywa, że można kogoś 

czegoś uczyć, pomagać komuś, wyjaśniać, inspirować – to było to, co mi się spodobało.  

panem Pawłem Czynszakiem 

Pierwsze marzenia dotyczące zawodu, jak dobrze pamiętam, dotyczyły bycia w przyszłości strażakiem lub rolnikiem. Potem pla-

nów było wiele, ale chyba praca w szkole zawsze gdzieś mi siedziała w głowie. 

W dzieciństwie uwielbiałem spędzać czas u dziadków na wsi. Wszystko tam było ciekawe! Zwierzęta, obowiązki, natura. Bardzo 

mi się podobała atmosfera tam panująca i możliwość spędzania całego dnia na podwórku. W ciągu roku szkolnego, kiedy czas 

spędzałem w mieście, lubiłem zabawę klockami Lego, gry komputerowe (wtedy na Pegasusie!), zabawy z kolegami na podwórku, 

np. budowanie baz i schronów, no i zabawę w szkołę, kiedy mogłem zamienić się w nauczyciela.  
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WYWIAD Z ... 

Czym lubił się Pan bawić w dzieciństwie?  

Kim Pan chciał zostać, gdy był małym chłopcem?  

Kiedy Pan postanowił zostać nauczycielem?  

Co jest najtrudniejsze w byciu wicedyrektorem?  

Najtrudniejsze są sytuacje losowe. Na przykład nagła choroba nauczyciela i konieczność szukania alternatyw, aby dana klasa 

miała w tym czasie zastępstwo. Ale jest szereg korzyści  – przede wszystkim to, że funkcja wicedyrektora wymaga ciągłego ucze-

nia się nowych rzeczy. Zawsze towarzyszyła mi potrzeba ciągłego rozwoju, lubię wyzwania i nowe przedsięwzięcia!  



Str. 5 

Miałem kilka ulubionych przedmiotów. Najbardziej przyroda, biologia, historia (szczególnie starożytna), język polski. W gimna-

zjum i liceum bardzo polubiłem WOS, zaintrygowały mnie kwestie społeczne i polityczne. Również bardzo polubiłem język 

niemiecki – z którego w finale zdawałem maturę. A jakie przedmioty lubiłem najmniej – w szkole podstawowej chyba mate-

matykę, a w liceum chemię – nauczycieli miałem cudownych, ale te przedmioty były po prostu dla mnie bardzo trudne i abs-

trakcyjne.  

Co lubi Pan robić w wolnym czasie?  

W wolnym czasie lubię czytać książki (obecne głównie reportaże). Lubię dobry film i serial. Ogromnie lubię spędzać czas z 

ludźmi, z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. I może nie jest to zbyt oryginalne, ale lubię podróżować – zarówno w kontekście 

dużych, zagranicznych wyjazdów, jak i tych po kraju, można powiedzieć, lokalnych. Chyba jestem dość sentymentalny i dużą 

frajdę daje mi odwiedzanie miejsc już mi znanych, tych których lubię, w których czuje się dobrze.  

Który przedmiot szkolny był Pana ulubionym, a którego 

Pan nie znosił?  

Którego przedmiotu lubi Pan uczyć najbardziej?  

O, to pytanie jest bardzo trudne. Może odpowiem trochę wymijająco – są tematy których uczenie jest bardzo przyjemne, a są 

takie, których przekazywanie jest dość trudne, mozolne. Dużo też zależy od atmosfery na lekcji i czy uczniom po prostu chce 

się uczyć  :) 

O jakie prezenty poprosił Pan świętego Mikołaja?  

Oho, lista jest dość długa, ale na jej szczycie jest książka, o której słyszałem bardzo pochlebne opinie oraz moje ulubione 

perfumy.  

Jakie jest Pana ulubione 

świąteczne danie?  

Lubię ryby pod różnymi postaciami, szczególnie łoso-

sia, ale chyba na szczycie moich świątecznych dań są 

oczywiście pierogi i barszcz z uszkami! A ze słodkości 

– sernik i makowiec!  
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UCZNIOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI LEONARDO 

Drodzy Uczniowie! Przypominamy o Uczniowskim Budżecie Obywatelskim - akcji finansowanej 

przez Szkolną Radę Rodziców, której zadaniem jest zapoznanie Was z zasadami działania Budże-

tu Obywatelskiego. Na czym ona polega? Każdy uczeń może zgłosić swój projekt na wykorzysta-

nie 500 zł w jednym z trzech obszarów: klasy 1-3, klasy 4-6 i klasy 7-8. Poniżej harmonogram.  
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STREFA UCZNIA 

Opracowała Oliwia Filasińska 
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Opracowała Agata Koc 
Opracowała Patrycja Steinke 



Str. 10 Elo, Leo! 

STREFA UCZNIA 



Str. 11 
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Całość przygotowała Agata Koc 
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Cała strona przygotowana przez Laurę Świątek 
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23.12 - dzień wolny od zajęć, opieka świetli-

cowa 

24-26.12 -  wigilia i święta Bożego Narodze-

nia (szkoła zamknięta) 

27-31.12 - przerwa świąteczna, dni wolne 

od zajęć dydaktycznych, opieka świetlicowa 

1-2.01 - ostatnie dni przerwy świątecznej 

03-05.01 - lekcje zdalne 

06.01 - święto Trzech Króli (dzień wolny) 

07.01 - dzień wolny, szkoła zamknięta 

11.01 - dzień kolorowy (biały) 

14.01. - dzień wystawienia ocen śródrocz-

nych 

15.01 - Międzynarodowy Dzień Koszuli 

18-20.01 - zebrania z rodzicami 

21-22.01 - Dzień Babci i Dzień Dziadka 

23-29.01 - wyjazd grupy uczniów z klas 7-8 

na Wyspy Kanaryjskie 

grudzień 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   

styczeń 2022 

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       

luty 2022 

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       

03.02 - Dzień Głośnego Czytania 

08.02 - dzień kolorowy 

11.02 - szkolne walentynki 

14-27.02 - FERIE ZIMOWE (dni wolne od 

lekcji). W czasie ferii organizujemy dwa 

turnusy półkolonii - szczegóły wkrótce! 
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PYTANIA: 

1.Rodzaj grzybów   

2. Świąteczne ciastka   

3. Zabawka do zjeżdżania z 

górki   

4.Główny bohater Opowie-

ści Wigilijnej (nazwisko)   

5.Świąto obchodzone 6 

grudnia   

6.Między innymi karp   

7.Ryba po …......   

8. Kraj, w którym Chrześci-

janie dają sobie na święta jabłka   

9. Świąteczna ryba podawana często z śmietaną   

10.Może być betlejemska   

11.Miejsce, przez które wchodzi Mikołaj   

12. Pierogi z …... i grzybami    

13. Budynek, w którym urodził się Jezus   

SPRAWDŹ, CO JESZ! 

Mikołaj pod choinką zostawi dla Was paczki smakołyków, 

Jeżeli chcesz się przekonać, ile „chemii” może się tam znajdować, 

jest na to prosty sposób: 

Wypisz każdy ze składników, podziel go na sylaby i dodaj je do siebie. 

Produkt, który będzie miał najwyższą sumę – będzie zawierał najwięcej  

Dodatków chemicznych. 

Słodkich świąt. 

ŚWIĄTECZNA KRZYŻÓWKA 
przygotował Piotr Lubojemski 

KĄCIK CHEMICZNY 



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! 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 

pragniemy Wam złożyć życzenia. 

Wspaniałych prezentów, zdrowia,  

ciepła i dużo dobrego! 

Tego Wam życzy redakcja „Elo, Leo!” 

Przepis na tradycyjną masę makową 

Składniki: 

2 szklanki ziaren pszenicy 

2 szklanki maku 

3/4 szklanki cukru pudru (najlepiej dodać do smaku) 

kilka kropli ekstraktu migdałowego 

3/4 szklanki miodu 

5 dag rodzynek sułtańskich 

5 dag suszonych wiśni 

5 dag migdałów 

1/2 szklanki słodkiej śmietanki 

 

Wykonanie: 

 

Ziarna pszenicy zalewamy wrzącą wodą, odstawiamy na kilka godzin lub całą noc. Po tym czasie ją zagotowujemy, odce-

dzamy i wlewamy świeżą wodę. Gotujemy do jej miękkości przez 3 godziny. Znowu odcedzamy i na chwilę odstawiamy, by 

przestygło.  

Mak płuczemy, następnie sparzamy wrzątkiem i mielimy przynajmniej raz w maszynce do mięsa. Łączymy z odcedzoną 

pszenicą oraz lekko podgrzanym płynnym miodem, cukrem pudrem i ekstraktem migdałowym. Dodajemy posiekane baka-

lie, mieszamy ze śmietanką kremówką i wstawiamy na kilka godzin do lodówki. Podajemy w jednej większej misce lub 

kilku mniejszych. Wierzch dekorujemy np. migdałami i kilkoma suszonymi owocami. 

 

Smacznego! 

ODPOWIEDZI DO QUIZU 

1.C 2.C 3.C 4.B 5.A 6.A 7.B 8.C 9.B 10.A 11.A 12.C  

Przygotowała Patrycja Steinke 


