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Niecodzienna lekcja plastyki 
w Muzeum Sztuki Współczesnej

31 marca 2021
roku uczniowie
klasy 6h usiedli
przed
komputerami, 
aby uczestniczyć
online w zdalnej
lekcji muzealnej.
Zajęcia odbyły się
na platformie
Zoom. 
Prowadzącą była
pani Katarzyna
Witt, pracownik

Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w
Warszawie. 
 Podczas spotkania
została nam
przedstawiona
prezentacja pod
tytułem
,,Rzeczywistość i
przeobrażenia”.
Poznaliśmy
twórczość
polskiego 

malarza
pochodzenia
żydowskiego
Henryka Strenga.
Mężczyzna
posiadał dwa
imiona i nazwiska.
Jego drugą
tożsamością był
Marek Włodarski.
Dowiedzieliśmy się
o dwóch kierunkach
w sztuce - figuracji
oraz abstrakcji, 

której niektórzy
ludzie nie
akceptują,
ponieważ jest ona
ekscentryczna.
Przedstawia
elementy, które
mogą być różnie
odbierane. Składa
się z
nieregularnych
kształtów
tworzących całości,
nie zawsze
pozwalające 

zrozumieć, 
co przedstawiają. 
  Rozmawialiśmy
również o tym, 
jak sztuka
zmieniała się na
przestrzeni wieków
i o tym, że jej
interpretacja oraz
wygląd są zależne
od czasów.

Czytaj dalej str. 2

.

W tym
numerze:

Wirtualna
wycieczka do
Irlandii

Jak skutecznie
przygotować się
do egzaminu
ósmoklasisty?

Wieści 
z biblioteki

https://view.genial.ly/607e7c70e7db140d9c5ef24f
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Wirtualna wycieczka do Irlandii

Na przykład kiedyś powstawały
głównie portrety, pejzaże i
przedstawiano wydarzenia z dnia
codziennego. 
Dziś wielu twórców maluje obrazy
nowoczesne, abstrakcyjne, 
nie dbając o ich realizm. 

Dzięki zajęciom muzealnym
dowiedzieliśmy się ciekawych
informacji oraz obejrzeliśmy wiele 
znanych dzieł, nie wychodząc 
z domu. Osiem dni później, 
na lekcji plastyki, zapoznawaliśmy
się z abstrakcjonizmem
ekspresyjnym i geometrycznym 

oraz z twórczością znanych
malarzy, m.in. Wassilego
Kandinskyego, Kazimierza
Malewicza, Pieta Mondriana i
Paula Klee, których prace stały się 
dla nas inspiracją 
do stworzenia własnych dzieł
malarskich. 

Igor i Jan

W zeszły piątek 9.04.2021 r. 
w ramach Ogólnopolskiego
Projektu "Zaproś mnie na swoją
lekcję" na zajęciach języka
polskiego w naszej klasie gościła
pani Dorota Polatyńska, która
pracuje w szkole w Irlandii.
Opowiadała nam o wielu
ciekawostkach  związanych z jej
miejscem zamieszkania i pracy. 

Mówiła o zwyczajach, o swojej
pracy i pięknych widokach, które
są bardzo charakterystyczne dla
Irlandii. Wspomniała także o tym,
że przez koronawirusa nie mogą
odchodzić od domu dalej niż pięć
kilometrów. Bardzo interesujące
było również to,  jak opowiadała 
o Dniu Leśnych Skrzatów, podczas
którego ludzie 
przebierają się za skrzaty i tańczą
swój irlandzki taniec. Legenda
głosi, 
że w tym dniu na końcu  tęczy
znajduje się skarb, stworzony
przez te małe ludki. Pani mówiła
również o popularnych
instrumentach w tym kraju, czyli
między innymi o akordeonie.
Charakterystycznym znakiem
Irlandii jest koniczyna, a na godle
widnieje złota harfa o srebrnych
strunach i jest nazywana harfą
Briana Śmiałego. 

W Irlandii często pada deszcz,
więc nie jest to pogoda dla osób,
które lubią słońce i opalanie. 
Leży ona w północno – zachodniej
Europie, stolica to Dublin, 
a prezydentem tego pięknego kraju
jest Michael Daniel Higgins. W
Irlandii nie mówi się tylko 
po irlandzku. Częściej używa się
języka angielskiego. 
Wakacje szkoły
podstawowej zaczynają 
w ostatnim tygodniu czerwca 
czyli podobnie jak w Polsce, 

a szkoły średnie kończą pracę 
w pierwszym tygodniu czerwca.
Koniec wakacji przypada na ostatni
tydzień sierpnia, ale szkoły
podstawowe czasami mają
wydłużoną przerwę o 3 dni. Irlandia
to bardzo ciekawy kraj 
i uważam, że warto jest ją
odwiedzić, nawet "wirtualnie".
Dziękujemy pani Dorocie za tę
niezwykłą wyprawę, mówiąc po
irlandzku "Ga raibh maith agat!".

Lidka

. rys. Hania
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JAK SKUTECZNIE PRZYGOTOWAĆ SIĘ 
DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY? cz.I

1. Zacznij się uczyć już teraz!
Nie ma nic gorszego niż nauka na
ostatnią chwilę.
Pamiętaj, że materiału jest sporo i
najlepiej jest powtarzać
systematycznie. Staraj się raz w
tygodniu przypomnieć
sobie jedno zagadnienie z danego
przedmiotu. Słuchaj
również uważnie na lekcjach, gdyż
ostatnia klasa to
przede wszystkim powtórzenie
wiadomości z poprzednich
lat.
2. Ustal sobie priorytety.
Jeśli wiesz, że z jakiegoś
przedmiotu słabiej Ci idzie, to
poświęć jemu
najwięcej czasu. Zorientuj się,
jakiego typu zadania są najczęściej
na
egzaminach. Skup się na
przedmiotach, z którymi wiążesz
swoją przyszłość czy planujesz je
rozszerzać w szkole
ponadpodstawowej.

3. Wyciągnij stare notatki.
Teraz nadszedł ten moment, kiedy
wszystkie zeszyty z poprzednich
lat znowu Ci się przydadzą.
Przewertuj kartki w poszukiwaniu
cennych wiadomości. Niezbędne
informacje zaznacz, skseruj,
przepisz, jak Ci wygodnie.
Najważniejsze, żebyś zebrał je w
jedno miejsce i posegregował
przedmiotami. W ten sposób,
zdecydowanie prościej będzie Ci
spamiętać ważne zagadnienia.
Warto również zaopatrzyć się w
różnego rodzaju
repetytoria, gdzie najprzydatniejszy
materiał zebrany jest w jedną
całość.
 

cdn. Martyna

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Powtórka z języka polskiego z Eduelo
Szukacie niebanalnego sposobu na powtórkę materiału z języka
polskiego przed egzaminem?
Znajdziecie tam pytania z lektur, gramatyki, różnych form wypowiedzi, 
a także ortografii.
Taka przekrojowa powtórka to świetny pomysł na przygotowanie do
egzaminu.

.

.

https://www.eduelo.pl/quizy/poziom-viii/jezyk-polski/powtorka-
przed-egzaminem/?fbclid=IwAR18wc1MZJh1GImslTfLvfN-
82tVo1qC5snbc35hkILgO0cX10ucaOeqin0

https://testy.dlaucznia.info
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Z okazji Światowego Dnia Poezji,
który obchodziliśmy 21 marca
biblioteka szkolna zaprosiła
uczniów klas 6 do udziału w
konkursie literackim. Zadanie
konkursowe polegało na
stworzeniu własnych wierszych z
wyciętych wyrazów, fraz z gazet.
Wyniki konkursu:
 I miejsce - ,,Teraz ja", Dominik
Gryczka, kl. 6e
II miejsce - ,,Rok, który zmienił
życie", Nadia Zbroniec, kl. 6e
III miejsce - ,,O czymś", Robert
Sitarski, kl. 6e
         Serdeczne gratulacje !
Organizator: Ewa Wyrzykowska
Wiersze z gazetowych wycinków
by ewadabkowska5 on Genially

REDAKCJA WYDANIA: 
Igor, Jan, Lidka, Martyna, Hania

p. E. Wyrzykowska

OPIEKUNOWIE: 
Karolina Strógarek, Karolina Pawłowska

KONTAKT: 
niecodziennikszkolny@gmail.com

niecodziennikszkolny.wordpress.com

.

.

https://view.genial.ly/6075dc7e3291850dd60c482a/presentation-

https://view.genial.ly/606d518fc978d90d82253c2f/interactive-content-wiersze-z-gazetowych-wycinkow?fbclid=IwAR0gDb5UHe-JjzDRFTseS3STs9nwqpjCda634V5A1pVp3DvVsZ2QntoOhTM
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