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W świecie sztuki
I połowy XX wieku

W marcu i kwietniu roku szkolnego 2020/2021 uczniowie klas siódmych uczestniczyli 
w innowacyjnych zajęciach z zakresu plastyki i historii sztuki, na których zapoznawali

się z nurtami sztuki I połowy XX wieku, takimi jak: fowizm, ekspresjonizm,  kubizm,
dadaizm, futuryzm, abstrakcjonizm, surrealizm.

Następnie tworzyli prace inspirowane wybranymi kierunkami, które najbardziej ich
zaciekawiły. Zapraszamy do obejrzenia onlinowej wystawy prac:

BASIC DARK PRESENTATION by malgorzatabartecka on Genially

Wszystkim uczniom dziękuję za piękne i twórcze prace oraz ogromne zaangażowanie,
jakim wykazywali się na lekcjach plastyki.

Małgorzata Bartecka

.
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Srebrny glob
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„Magiczne
Drzewo” -
niezwykła 
książka
i fantastyczne 
przygodyhttps://view.genial.ly/6087b9e90dc1a00d2ab58b47/presentation-basic-dark-

presentation
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Srebrny glob

Pochodzenie najbliższego 
satelity Ziemi na razie 
nie jest wyjaśnione do końca.
Najbliższe Ziemi ciało 
niebieskie powstało
 około 4,5 miliarda lat temu 
i było płynna kulą, której
powierzchnia nieco ostygła 
około 4 mld lat temu. 
W tym samym czasie nad
wyglądem powierzchni Księżyca
"pracowały" małe i durze meteoryty
oraz ogromne bolidy, wybijając w
niej charakterystyczne kratery.
Między innymi, w tym samym
czasie, Księżyc wkroczył 
w erę wulkaniczną. 
Około 3 mld lat temu jego
powierzchnia została 
wygładzona przez płynną lawę.
Wypełniła ona głębokie 
kratery 
i uskoki oraz wygładziła 
urwiska. Prawdopodobnie to
właśnie lawa, utworzyła znane nam
dzisiaj wielkie morza księżycowe. 

20 lipca 1969 roku 
Neil Armstrong dowódca 
wyprawy Apollo 11 stanął 
jako pierwszy człowiek na
powierzchni Księżyca. 
Transmisje z wydarzenia
obserwowało ponad 
500 milionów ludzi 
na świecie, a słowa Armstronga:
,,To jeden mały krok dla
człowieka, ale wielki skok 
dla ludzkości” zapisały się 
na zawsze w historii
współczesnego świata. 
Zdjęcie przedstawiające
astronautę na Księżycu 
należy do 100 najważniejszych
zdjęć świata.

Nawiązując na początku 
do tak spektakularnego
wydarzenia, chciałbym 
przybliżyć historię, budowę 
i ciekawostki Księżyca. 
Od tysięcy lat fascynował
mieszkańców naszej planety. 
Więc jaka jest historia Księżyca? 

Wkrótce Księżyc zaczął 
powoli stygnąć i taki sam 
krajobraz pozostał 
do dziś. 
Księżyc nie zawsze 
okrążał Ziemię po takiej 
jak dziś orbicie. 
Z powodu działania
 grawitacyjnych sił pływowych 
od początku swego istnienia 
jest odsuwany od Ziemi 
o 3,4 cm na rok, 
ale nie będzie tak 
w nieskończoność. 
Szacuje się, że będzie 
tak jeszcze przez około 50
miliardów lat. 
Po pewnym czasie, 
te same siły ponownie ściągną
Księżyc ku Ziemi. 

 Łukasz

. Pixabay
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„Magiczne Drzewo” - niezwykła książka
i fantastyczne przygody
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Chciałabym przedstawić recenzję książki,
która  towarzyszy mi od dzieciństwa i nazywa się
„Magiczne Drzewo. Czerwone Krzesło”. 
Teraz gdy dzieci i młodzież zafascynowana jest
przede wszystkim social mediami, grami
komputerowymi trudno jest o książkę, która wciągnie
w swoją historię. Ta książka taka jest.
Opowiada ona o magicznym drzewie zniszczonym
podczas burzy,z którego tworzono różne praktyczne
rzeczy, ale miały one niezwykłą moc. Jednym z nich
jest zaczarowane czerwone krzesło. 
Autorem książki jest Andrzej Maleszka. Dzięki mojej
cioci mam nawet jego autograf na kolejnej części
opowiadania.
Opowieść ta mówi o trójce rodzeństwa,
dziewięcioletnim Kukim, jego dwunastoletnim
bracie Filipie i jedenastoletniej Tosi. Ten niezwykły
przedmiot jakim jest krzesło, znalazł na brzegu rzeki
Kuki, a potem zabrał je do domu. Rodzeństwo
odkryło, że to krzesełko ma magiczną moc. Kiedy na
nie usiedli i wypowiedzieli życzenie, ono naprawdę się
spełniło: „Czekanie na to, co ofiaruje im krzesło,
przypominało otwieranie urodzinowych prezentów.
Zawsze mogła być cudowna niespodzianka albo
wielkie rozczarowanie.”
Niestety źli ludzie chcą ukraść krzesło i
wykorzystywać je do złych rzeczy. Dzieci zmuszone
są do podróży z ciocią by odnaleźć rodziców i
szczęśliwie wrócić do domu. Całej historii towarzyszy
dreszczyk emocji, ciągła wątpliwość czy uda się im
zrealizować cel. Poznajemy też siłę miłości, ale tej
prawdziwej, która bez względu na to kim jesteś
zawsze Cię akceptuje i jest przy Tobie.
W książce ciekawie toczyły się losy bohaterów, było
dużo zwrotów akcji, nieprzewidywalnych momentów.
Opisy sytuacji w książce pozwalają czytelnikowi
wyobrazić sobie wszystko i przenieść się w dowolne
miejsce, a do tego zwiększają jego ciekawość.

Towarzyszyły mi przy czytaniu takie emocje jak
radość, złość czy rozbawienie związane z różnymi
perypetiami dzieci.Historia jest bardzo dynamiczna i
pełna zwrotów akcji. Gdy tylko ktoś nowy siada na
krześle, zastanawiałam się co ciekawego się teraz
wydarzy. Magiczny przedmiot nie zawsze poprawnie
potrafi zinterpretować wypowiadane życzenie.
Podobały mi się także ilustracje, które zwiększały
estetykę całokształtu książki. Cała seria „Magicznego
Drzewa” jest ładnie i kolorowo wydana. Za każdym
razem zachęca dziecko do sięgnięcia po nią w
księgarni czy bibliotece.
  Książka bardzo mi się podobała. 
Z przejęciem czekałam na wieczór gdy już wolna od
obowiązków będę mogła zatopić się w świat fantazji.
Książka jest ekscytująca. Wciągająca od pierwszych
stron, a niedosyt jaki po sobie pozostawia sprawia, że
chętnie sięgam po następne części.Mam w domu z
serii „Magicznego drzewa” jeszcze inne części takie
jak: „Tajemnica mostu”, „Pojedynek”, „Cień smoka”,
czy „Berło”. Ta książka to naprawdę super spędzony
czas.
 

Hanna 
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