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KĄCIK HISTORYCZNY
Człowiek Renesansu- Leonardo da Vinci cz.2

Kontynuując wątek Leonarda: Da Vinci przez swoje
pochodzenie nie mógł kształcić się na uniwersytecie, co
sprawiało mu smutek. Jednak przez kontakty ojca zaczął
uczyć Leonarda dobrze ceniony malarz Andrea del
Verrocchia. Jego pracownia mieściła się w kościele Sant'
Ambrogio we Florencji, gdzie dawał nauki. Właśnie tam
Leonardo nauczył się podstaw malarstwa i rzeźbiarstwa.
Wraz z nim przyjmowali tam nauki Lorenzo di Credi,
Agnolo di Polo i Pietro Perugino. Leonardo w warsztacie
Verrocchia zarabiał 12 florenów rocznie.

W 1472, 1 lipca, Leonardo dołączył do bractwa malarzy
zwanego Bractwem św. Łukasza. Wówczas opisywano go
jako pięknego artystę o przekonującym charakterze.
Właśnie w tamtym okresie namalował ze swoim
nauczycielem obraz "Chrzest Chrystusa". Z czasem o
Leonardzie zaczęło dowiadywać się coraz więcej osób.
Włoscy książęta prosili, żeby ich namalował. Oprócz
malowania zajmował się też rzeźbieniem kobiecych
głów, graniem na lutni i śpiewem.

KALENDARZ ŚWIĄT 
NIETYPOWYCH
• 19.05 Dzień Dobrych 

Uczynków
• 22.05 Dzień Pac-Mana
• 24.05 Dzień Ślimaka
• 28.05 Światowy Dzień 

Hamburgera

OBCZAJ JĘZYK OBCY
Co oznacza to słowo?

Eine gute Tat

(niem.)
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OBCZAJ JĘZYK OBCY

ZDJĘCIE NUMERU

AKTUALNOŚCI
• Maj jest bardzo ważnym miesiącem nie tylko dla

maturzystów, ale też dla uczniów najstarszych klas szkoły
podstawowej. Odbywają się wtedy egzaminy
ósmoklasisty. W naszej szkole dni egzaminów to dni
wolne od lekcji☺

• Pamiętajcie więc: 26, 27 i 28 maja to czas na wzmożony
wysiłek naszych starszych kolegów, a jednocześnie czas
na odpoczynek od komputera dla młodszych klas .

• Postaraj się nie zmarnować tego czasu i spędzić go na
świeżym powietrzu. Może jakiś wyjazd do lasu albo na
Piaski? Trzymamy kciuki za naszych ósmoklasistów.
Życzymy Wam powodzenia!!!

• Wszyscy kochamy swoje mamy, dlatego nie zapomnijmy o
ich święcie. Przypada ono na 26 maja i w tym roku będzie
to środa. Dzień Matki to wyjątkowe święto, w którym
możemy mamom podziękować za trud włożony w nasze
wychowanie.

• Mam dla Was wyzwanie. Zamiast kwiatów napiszcie dla
swojej mamy wiersz, upieczcie coś, przygotujcie śniadanie
do łóżka. Mama na pewno bardzo się wzruszy.
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