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EDUKACJA PLASTYCZNA / TECHNICZNA

U

kończyłam studia artystyczne w Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych
na wydziale Edukacji Wizualnej. Czas studiów był momentem zdobywania kompetencji artystycznych, był poszukiwaniem
odpowiedzi na wiele pytań dotyczących kondycji człowieka we
współczesnym świecie. Rozwijał
zainteresowania psychologiczne oraz metody pracy z dziećmi i
młodzieżą. Najważniejsze, określił moje zasady w podejściu do
edukacji artystycznej.
Celem edukacji artystycznej jest
próba zbliżenia ucznia do działalności twórczej, która uwrażliwia
na problemy społeczne, ukazuje
zjawiska kulturowe oraz rozwija własną kreatywność i indywidualną twórczość. Buduje tożsamość narodową, pobudza do refleksji nad kondycją człowieka
na przestrzeni różnych epok oraz
pozwala skonfrontować się z ideami i poglądami wielu artystów,
ludzi kultury i sztuki.
Proces
nauczania
plastyki
w szkole jest przede wszystkim
zdobyciem umiejętności i wiedzy oraz kompetencji związanych z określoną dziedziną sztu-

ANNA SUCHECKA
NAUCZYCIEL
PLASTYKI, TECHNIKI
I EDUKACJI DLA
BEZPIECZEŃSTWA
ki np.: fotografią, rzeźbą, malarstwem, rysunkiem. Zatem plastyka, drodzy czytelnicy, to pogłębienie wiedzy zdobytej na innych przedmiotach wzbogaconej
o umiejętności manualne.
W „PORTFOLIO” prezentuję
prace uczniów naszej szkoły.
Potrzeba utrwalania świata towarzyszy człowiekowi od zawsze.
Zatem utrwalam fragment działań twórczych moich podopiecznych.
CELE EDUKACYJNE
pracy metodą portfolio
Cele ogólne:
•
Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów i kształtowanie
ich osobowości;
•
Przygotowanie
uczniów
– jako odbiorców i twórców – do
świadomego uczestnictwa w kulturze;
•
Kształtowanie u uczniów
postaw warunkujących sprawne
i odpowiedzialne funkcjonowanie
we współczesnym świecie;
•
Motywowanie uczniów do
systematycznej i odpowiedzialnej
realizacji powierzonych zadań;
•
Rozbudzenie i rozwijanie
zainteresowań różnymi zawodami;

•
Rozbudzenie ambicji i pracowitości;
•
Pobudzenie aktywnego stosunku do uzyskania informacji;
•
Zrozumienie wartości płynących z realizacji zadań szkolnych;
•
Budowanie poczucia własnej wartości;
•
Sprzyjanie relacjom domszkoła.
Cele szczegółowe:
•
poznanie specyfiki różnych
środków masowego przekazu – prasy, radia, telewizji, internetu;
•
poznawanie
słownictwa
związanego z prasą i etapów powstawania miesięcznika;
•
kształtowanie umiejętności
korzystania z różnych źródeł wiedzy;
•
uświadamianie
zagrożeń
związanych z cyberprzestrzenią
i uczenie sposobów ich unikania;
•
redagowanie własnych tekstów do czasopisma szkolnego i na
szkolną stronę internetową;
•
wdrażanie do pracy z komputerem oraz innym sprzętem elektronicznym przy tworzeniu tekstów
i przygotowywaniu różnorodnych
materiałów przeznaczonych do publikacji;
•
rozwijanie
umiejętności
pracy zespołowej;
•
doskonalenie
umiejętności językowych, ubogacanie słownictwa, uczenie umiejętności kulturalnego wyrażania własnych sądów
i opinii;
•
kształtowanie postawy odpowiedzialności za słowo, rzetelności, wiarygodności, szacunku dla
innych ludzi;
•
poprawa poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów;
•
poprawa koncentracji, umiejętność wyrażania własnych refleksji;
•
wzrost poczucia własnej
wartości;
•
wzrost
zaangażowania
w życie społeczne.

SZTUKA
AUGUSTE RODIN, „MIESZCZANIE Z CALAIS”

Auguste Rodin

Auguste Rodinwybitny artysta
Auguste Rodin urodził się 12 listopada 1840 roku w Paryżu (Francja).
Był rzeźbiarzem, który w tamtych
czasach został nazwany przedstawicielem impresjonizmu w swojej dziedzinie.
Po krótkiej przygodzie z malarstwem postanowił spróbować swoich
sił w rzeźbie i okazało się to strzałem
w dziesiątkę; jego dzieła były tak realistyczne i dokładne, że niektórzy na
początku jego twórczości uważali, iż
Rodin robił odlewy innych prac.
Auguste Rodin zmarł 17 listopada
1917 roku w Meudon (Francja). Przed
śmiercią przekazał kolekcję swoich
dzieł rządowi Francji i po jego śmierci (w 1919 roku) w rezydencji Augusta utworzono Muzeum Rodina.

Mieszczanie z Calais, Auguste Rodin

Mieszczanie z Calais,
„bohaterski” pomnik

Mieszczanie z Calais to grupowa rzeźba Rodina, którą wykonał na polecanie miasta Calais.
Zamówienie otrzymał w 1885
roku, a prace nad nią zakończył
w 1889 roku. Zleceniodawcom
Myśliciel, Auguste Rodin
chodziło o uczczenie bohaterów
z Calais, dlatego więc postanowiono, że postawią na ich cześć
pomnik. Rzeźba ma wymiary
210cm x 190cm x 140cm.
Od 1889 roku powstało dwanaście odlewów “Mieszczan
z Calais”.

„Trzeba wziąć
kawał marmuru
i odrąbać
wszystko,
co w nim
niepotrzebne”
Auguste Rodin
OPRACOWAŁA
ZOSIA BRANICKA Z KL.7

MADONNA Z KRUŻLOWEJ

M

adonna z Krużlowej to gotycka, średniowieczna rzeźba
z drewna lipowego, która przedstawia Matkę
Boską
z Dzieciątkiem Jezus. Nie wiadomo dokładnie
kiedy powstała, ale powszechnie przyjmuje się, że na początku XV wieku, około 1410 roku. Autor dzieła jest nieznany.
Nazwa rzeźby pochodzi od miejscowości Krużlowa Wyżna
w Małopolsce, gdzie dzieło przebywało do roku 1899. Później została pozyskana przez Muzeum Narodowe w Krakowie,
w którym znajduje się do dzisiaj.
●
Wysokość figury wynosi 119 cm. Rzeźba ta przedstawia
Marię trzymającą na lewej ręce Dzieciątko Jezus, które jest nagie i trzyma jabłko.
CIEKAWOSTKA : Obecność jabłka interpretuje się jako odniesienie do koncepcji Jezusa jako nowego Adama oraz Marii jako
nowej Ewy, przynoszących ludzkości szczęście, a więc zbawienie i życie wieczne.
●
Madonnę wyróżnia szczególne, charakterystyczne piękno ,,Pięknych Madonn”. Posiada ona twarz o pełnym owalu
i policzkach, charakterystyczne wysokie czoło, wyraźnie zarysowane, cienkie brwi i migdałowato wykrojone oczy, wąski nos,
drobne usta i podbródek. Jej ciało jest smukłe, ukazane w silnym kontrapoście, który nadaje mu układ zbliżony do litery "s".
●
Twarze Marii i Dzieciątka są do siebie bardzo podobne
i mają podobne cechy, a twarz Jezusa przypomina twarz
większego dziecka, a nawet dorosłej osoby.

OPRACOWAŁA
Julia Jurga z kl.7

SZTUKA/RZEŻBA

Aleksandra Kaźmierczak kl. 7a

RZEŹBA

TRÓJWYMIAROWE DZIEŁA SZTUKI

N

adrzędnym celem edukacji plastycznej w szkole jest rozwijanie umiejętności manualnych, rozwijanie w uczniach samoświadomości z posiadanych talentów oraz poszerzanie wiedzy.
Miesiąc luty był czasem, w którym na lekcjach plastyki uczniowie omawiali dziedzinę sztuki jaką jest rzeźba. Zmierzyli się z problematyką trójwymiarowości i przestrzenności formy artystycznej. Zastanawiali się nad wyjaśnieniem takich pojęć jak relief, płaskorzeźba, ceramika, popiersie, pomnik czy
portret. Odpowiadali i dyskutowali na tematy takie jak: z jakich materiałów
Zosia Branicka kl.7a można wykonać rzeźbę oraz jak wygląda pracownia rzeźbiarza?
Podczas zajęć powstały zachwycające prace rzeźbiarskie, z przeróżnych materiałów. Jak się okazało, kreatywność młodych twórców jest ogromna, uczniowie wykonywali prace trójwymiarowe z mydła, masy solnej, drewna, plasteliny, śniegu, papieru, gliny. Podejmowali różne tematy związane ze światem
przyrody, jak zwierzęta i rośliny oraz tematy fantastyczne, jak nieziemskie
stwory, maszkarony, gargulce czy przybysze z innej galaktyki. Zajęcia uświadomiły uczniom jak zmieniał się warsztat artysty oraz podejście do sztuki.

Bartosz Adamiak kl. 7a

Marcin Zalas kl. 7a

Oliwia Zatwardnicka kl.7a

Hanna Laube kl. 5a

R

zeźbiarstwo to sztuka tworzenia rzeżb, która polega na tworzeniu przestrzennych kształtów z bardzo różnych materiałów i na różne sposoby.
Podczas lekcji plastyki uczniowie musieli zastanowić się nad pytaniami: Czym jest rzeźba? Jak ją wykonać i z jakich materiałów?
Uczniowie klas 4-7 zmierzyli się z działalnością artysty rzeżbiarza. Starsze
klasy zastanawiały się nad bryłą w przestrzeni.
Uczniowie tworzyli abstrakcyjne formy.
Klasy 6 podjeły temat detalu architektonicznego, efektem ich działań są maszkarony i gargulce. Klasa czwarta realizowała swoje wyobrażenie kosmicznego przybysza.
Justyna Siwiaszczyk kl.6a

Zofia Książczyk kl.6a

Zofia Otomańska kl.7a

SZTUKA/RZEŻBA

Julia Forc kl.7a

Adam Stusio kl.6a

Lena Oleśko kl 6a

Rzygacz, in. gargulec (łac. gargulio „gardło”), także: garłacz, pluwacz, plwacz – dekoracyjne, ozdobne, wystające poza lico muru, zakończenie rynny dachowej, z którego woda deszczowa ma swobodny odpływ wodospadowy. Maszkaron lub maskaron – rzeźbiarski motyw dekoracyjny w postaci stylizowanej głowy ludzkiej lub fantastycznej postaci, spotykany w rzeźbie architektonicznej i rzemiośle artystycznym. Stosowany
był jako ozdoba np. kapitelu, wspornika, kolumny, zwornika, najczęściej w okresie gotyku, renesansu, manieryzmu oraz baroku. Wikipedia

Ewa Stróżyńska kl. 4a

Dominik Pacuszka
kl.4a

Natasza Wasiak kl.4a

Bartłomiej Drab kl. 4a

Blanka Forc kl. 4a

TECHNIKA/RECYKLING

PROJEKT

UPCYKLING
PRACE WYKONANE Z SUROWCÓW WTÓRNYCH

Upcykling to rodzaj postawy proekologicznej, forma wtórnego
przetwarzania odpadów w wyniku którego powstają wartościowe
produkty. Pojęcie to odnosi się do kreatywnych sposobów
wykorzystywania tego, co już niepotrzebne i zużyte do stworzenia
czegoś nowego, o nowej funkcji i formie.
Cyprian Makowski kl.6a

Julia Duszyńska kl. 5a

Szymon Matuszewski kl.6a

Zofia Książczyk kl.6a

Zosia Otomańska kl.6a

TECHNIKA/RECYKLING
Oliwia Klich kl. 6a

Hubert Włodarczyk kl.5a

Mamy tylko jedną Ziemię,
a jej przyszłość zależy
od każdego,
na pozór niewielkiego,
ludzkiego
działania, zależy od każdego
z nas
Florian Plit

Cyprian Makowski kl.6a

Justyna Siewiaszczyk kl.6a
Kornel Stróżyński kl. 6a

Michał Gorzela kl. 5a

Adam Stusio kl.6a

TECHNIKA/RECYKLING

Upcycling Art.
Uczniowie starszych klas zastanawiając się nad problemami zanieczyszczonej planety tworzą sztukę użytkową. Działalność twórcza jest ważnym narzędziem uwrażliwiania młodych ludzi na tematy społeczne. Bogactwo natury,
globalne problemy związane z odpadami są tematem lekcji plastyki.
Sztuka jest ważnym narzędziem do uwrażliwiania odbiorców na newralgiczne tematy społeczne, co w konsekwencji staje się katalizatorem zmian. Artyści
widzą więcej, czują więcej i mówią to, czego dyplomatom jeszcze nie wypada.
Jednym z głośniejszych tematów ostatnich lat jest ekologia i zgubny wpływ
nieograniczonej konsumpcji na środowisko. Nie dziwi więc, że Upcycling,
czyli artystyczne przetwarzanie „śmieci” jest jednym z ważniejszych trendów
współczesnej sztuki.

Weronika Wójcik kl.6a

„Upcycling (zwany też: „junk/trash
art” czyli sztuka śmieciowa albo „ready made art” – sztuka z gotowych
elementów) oznacza dzieła stworzone
ze starych obiektów tradycyjnie niepowiązanych ze sztuką, którym twórca nadaje inny, artystyczny kontekst
i tym samym nie tylko je przetwarza
(recycling), ale też podwyższa ich
pierwotną wartość.”

Lena Oleśko kl.6a

Elina Antoniak kl.5a

Aleksandra Krzykowska kl.6a

Witraż
Kiedy odkryto szkło?
Co to jest wiraż?
Czym jest barwa, światło i kontur?

T

Elina Antoniak kl.5a
Lena Tomala kl.5a

akie problemy z zakresu plastyki i techniki pojawiły się na zajęciach w
miesiącu lutym w klasie piątej.
Historia pojawienia się szkła nie jest dokładnie sprecyzowana. Społeczeństwa, które osiadły się w pobliżu wulkanów miały dostęp do szkła w postaci naturalnej w rozmaitej postaci i barwie. Prawdopodobnie świadoma produkcja szkła rozpoczęła się w Mezapotamii 3,5 tysiąca lat temu. Wprowadzenie szkła do architektury dokonało się ok. X w. n.e. Ówczesne szkło było doskonałe pod względem jakościowym i szybko zostało docenione ze względu
na swoje walory artystyczne i właściwości technologiczne. Czas średniowiecza w kulturze europejskiej to dynamiczny rozwój i udoskonalanie sztuki witrażu. Ówcześni artyści byli świadomi, że sztuka operowania światłem i barwą
za pomocą kolorowego szkła przyczynia się do wprowadzenia w świątyniach
niepowtarzalnego charakteru. Wzniosłość i cudowność w miejscach kultu religijnego dodawało mistycyzmu uroczystości. W okresie średniowiecza anonimowi artyści za pomocą witraży przekazywali treści biblijne, które razem z
innymi dziełami, jak freski, rzeźby i obrazy stanowiły wyjaśnienie historii zawartych w Piśmie Świętym niepiśmiennej części społeczeństwa (tzw. Biblia
pauperum).
Wraz ze średniowieczem siła przekazu artystycznego wyrażonego za pomocą
witrażu słabnie, jej renesans pojawi się w sztuce secesji, tj. w XIX-XX wieku.
Sztuka tworzenia obrazu z elementów przez które przechodzi światło było tematem zajęć w miesiącu lutym. Uczniowie samodzielnie poszukiwali materiałów, które posłużą im do wykonania ćwiczenia. Łączyli ze sobą fragmenty bibuły, papieru kolorowego, naturalnych materiałów jak cytrusy i fragmenty roślin, po wyroby plastikowe. Powstały piękne, często abstrakcyjne obrazy,
przez które przechodzi światło.
Maria Haupt kl.5a

Michał Gorzela kl. 5a

Szymon Kalwinek kl.5a

Pomysł na ozdobę
ogrodu zimowego lub tarasu

„Lodowe witraże”
realizacja klasa 5a

Natasza Szatan kl. 5a
Elina Antoniak kl.5

Hubert Włodarczyk kl.5a

Mateusz Seferynowicz kl. 5a
Anastazja Kondratiuk kl.5a

Julia Duszyńska kl. 5a

PROJEKT - MAKIETA
BAROKOWGO OGRODU
Kornel Stróżyński kl.6a

Cyprian Makowski kl.6a

Zosia Książczyk kl.6a

Weronika Wójcik kl.6a
Bartłomiej Rutkowski kl.6a

Święta Wielkanocne
w sztuce

Z

okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych zadania realizowane w szkole dotyczyły tradycji związanych z obchodami i wytworami ludowymi, które w tym okresie organizują życie ludzi. Pisanki, wycinanki, kartki z życzeniami i zdobione koszyki stały się tematem marcowych spotkań ze sztuką.
Piety, Jezusy Frasobliwe, sceny z Drogi Krzyżowej, wreszcie rzeźby przedstawiające ukrzyżowanie
Chrystusa i Jezusa Zmartwychwstałego zastąpiły miejsce gigantom sztuki europejskiej, choć i ich
nazwiska pojawiły się podczas lekcji plastyki.
Wielkanoc jest najważniejszym świętem w religii chrześcijańskiej. Tradycje obchodzenia tego święta sięgają II w.n.e. Historia Wielkiej Nocy jest częstym tematem dzieł malarskich, rzeźbiarskich czy
filmowych. Męka i Zmartwychwstanie Chrystusa od zawsze inspirowały wielkich twórców kultury
europejskiej. Pasja, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie to motywy poruszane przez takich artystów
jak np.: Leonardo da Vinci, Rogier van der Wayden, Matthias Grunewald czy Piero della Francesca.
Piękne tradycje związane z obrzędami Świąt Wielkanocnych posiada również sztuka ludowa. Wycinanki, zdobione palemki czy pisanki stanowią spuściznę pozostawioną nam przez poprzednie pokolenia. Zwyczaje i rękodzieło, to ogromne bogactwo, które należy kultywować. Podczas zajęć plastycznych uczniowie mieli możliwość zapoznania się z dorobkiem kulturowym sztuki ludowej poprzez wykonywanie dekoracji świątecznych. Podczas zajęć uczniowie rozmawiali i wymieniali się
informacjami dotyczącymi obyczajów istniejących w ich domach. Z wielkim zapałem i zaangażowaniem powstały piękne prace, które mamy możliwość zaprezentować szerszemu gronu.

Sztuka
ludowa
Pytanie postawione na początku
lekcji brzmiało: czym jest sztuka ludowa? Niezwykle trudno
odpowiedzieć na nie z punktu widzenia współczesnego
ucznia. Znaleźć odpowiedź staraliśmy się poprzez ćwiczenia,
projekcje filmów, przeglądając dziedzictwo sztuki ludowej
znalezione na stronach internetowych. Zwiedzaliśmy wirtualne muzea i skanseny, których
treść związana jest ze sztuką ludową.
Sztuka od zawsze towarzyszy człowiekowi, związana jest
z potrzebą wyrażania siebie lub
opisywania i utrwalania otaczającego świata. Działalność artystów ludowych bezpośrednio
łączy się z rzemiosłem.
Działalność zawodowa stolarza
czy kowala często wzbogacona
była o wytwory wynikające z
wewnętrznej potrzeby człowieka. Powstawała sztuka ludowa,
która zaspakajała potrzeby wsi.
Artystami byli ludzie zajmujący się w życiu zawodowym wyrobami z tkanin, haftami i koronkami, szyciem strojów ludowych, wyrobami kaletniczymi,
kowalskimi i odlewniczymi,
wyplotami ze słomy, wikliny i
korzeni, galanterią drewnianą,
meblową oraz wyrobami garncarskimi i ceramicznymi.
We współczesnym świecie kultura miejska i wiejska niewiele
się różni. Zatarła się wiedza dotycząca działalności twórców

ludowych, stąd problem z określeniem jej charakteru przez
uczniów. Jednak wciąż istnieją
artyści, którzy korzystają z dorobku poprzednich pokoleń zamieszkałych na terenach wiejskich. Sztuka ludowa wciąż
posiada swoich konsumentów
o czym świadczy działalność
Gminnych ośrodków Kultury.

Wystawa Sztuki

Wystawa sztuki to prezentowanie, eksponowanie dzieł sztuki, przedmiotów, rzeczy i idei. W takim ujęciu każda lekcja jest swego rodzaju świętem artysty, ponieważ uczniowie naszej szkoły to bardzo kreatywni i twórczy ludzie. Niemal każda lekcja niesie ze sobą potężny dorobek dzieł wartych zaprezentowania szerszej
społeczności.
Podczas marcowych spotkań klasy siódme realizowały projekt artystyczny pt. „
Moja wystawa sztuki”. Stali się reżyserami przestrzeni wystawowej. Podejmowali decyzje dotyczące tematu wystawy, wybierali eksponaty i przestrzeń wystawienniczą.
Celem ćwiczenia stało się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: co to jest wystawa sztuki?
Poprzez rozmowę, wykonanie makiety wystawienniczej oraz prezentację indywidualną ucznia dotarliśmy wspólnie do ciekawych spostrzeżeń i ustaliliśmy niezbędne elementy, dzięki czemu mogło powstać wydarzenie kulturalne jakim jest
wystawa sztuki.
Wystawa to wydarzenie kulturalne zawierające treści edukacyjne. Projekt artystyczny pt. „Moja wystawa sztuki” uświadomił całe spektrum działalności związanej z organizacją wystawy. Przedstawił prace w wielu zawodach zajmujących
się opieką nad instytucjami kultury m.in.: kuratora, menedżera projektu, pracowników technicznych, konserwatora, archiwisty, grafika i wielu innych osób, których pracy na co dzień nie dostrzegamy.

Marcin Zalas kl.7

Julia Jurga kl.7
„Wystawa sztuki
nowoczesnej”

Wiktor Lisiak kl.7

Bartosz Misiak kl.7

Roksana Oberle kl.7

Zofia Branicka kl.7b
„Wystawa w plenerze”

Ciekawe hobby
– technika
W dzisiejszym świecie obowiązki szkolne uczniów to niewielki fragment
ich codzienności. Korepetycje, treningi, dodatkowe szkoły artystyczne
i językowe powodują, że uczniowie są przemęczeni, zestresowani, zdekoncentrowani.
Jak sprawić by uczniowie byli zmotywowani do zdobywania nowych treści? Jak wspierać aktywność uczniów? Jak podsycać zainteresowania
i zdolności techniczne?
Pomysł jaki narodził się w mojej głowie to przekształcenie nauczanego
przedmiotu w nowe hobby.
Współczesne dzieci, co dobitnie dało się zaobserwować w procesie nauczania zdalnego, dorastają w dobie cyfryzacji i postępu technologicznego. Wszelkie innowacje elektroniczne, aplikacje internetowe, platformy społecznościowe mają ogromny wpływ na ich rozwój. Nowoczesne
rozwiązania w obsłudze urządzeń nie są dla nich problemem. Zdolności
i umiejętności, które nasi uczniowie posiadają posłużyły do usystematyzowania wiedzy technicznej. W przyjemny sposób omawialiśmy problemy świata techniki. Staraliśmy się odpowiedzieć na podstawowe pytania:
jak to wszystko jest skonstruowane? Kiedy powstało? Kto był wynalazcą,
odkrywcą, pionierem?

Aleksandra Krzykowska kl.6a

Nowe hobby technika
Wynalazcy i wynalazki, urządzenia techniczne, innowacje w świecie naukowym czy konstruowanie prostych maszyn - takie zagadnienia opracowywali uczniowie klasy 6 w ramach zajęć technicznych.
Celem lekcji techniki było przygotowanie młodych ludzi do sprawnego, odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych urządzeń technicznych. W trakcie zajęć
uczniowie zdobywali wiedzę dotyczącą historii wynalazków, uczyli się szacunku do wytwarzanych dóbr
materialnych oraz świadomego użytkowania zdobyczy
techniki poprzez respektowanie zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Co robiliśmy?
•
rysowaliśmy wynalazki z przyszłości;
•
opracowywaliśmy instrukcję obsługi wynalazku;
•
poznawaliśmy historię kinematografii od strony
obrazu;
•
przedstawialiśmy historię wielkich i mniejszych wynalazków, np. jak powstał długopis, szczoteczka do zębów, żarówka, światłowód czy telefon komórkowy;
•
poznaliśmy procesy technologiczne produkcji
szkła;
•
konstruowaliśmy maszyny proste.

Zainteresowania uczniów mają swoje odzwierciedlenie
w postaci niezwykłych prac praktycznych. Podopieczni ujawnili swoje predyspozycje konstruktorskie m.in.
w pracy zatytułowanej „Koło młyńskie”.
Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że ujawnione talenty i pasje techniczne zaowocują w przyszłości i pomogą np. w wyborze ścieżki zawodowej.
Pamiętajmy, że przed profesjonalizacją nauki w pierwszej połowie XIX wieku uczeni prowadzący badania
często zajmowali się tym hobbystycznie. Zatem trzymam kciuki.

Lena Oleśko kl.6a
Zofia Otomańska kl.6a

Drewniane
ramki to idealny
prezent na
„Dzień Mamy”
Maja Grala kl.4a
Hanna Branicka kl.4a

Mateusz Trzonek-Nikita kl.4a

Jakub Górski kl.4a

Tadeusz Klimżyński kl.4a
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Weronika Wójcik kl.6a

Julia Forc kl.7a

Bartosz Adamiak kl.7a

Julia Kujawa kl.7a

Oliwia Jurga kl.7a
Wiktor Lisiak kl.7a

Wiktor Redzynia kl.7a

Wiktor Wasilewski kl.7a

