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Z ŻYCIA SZKOŁY
•  29 września 2015 grupa dzieci z oddziałów autystycznych wraz z opiekunami 

wybrała się na krótką wycieczkę do Mechelinek i Rewy. Pomimo wcześniejszej 
ulewy w Gdyni, pogoda nam dopisała. Kiedy przyjechaliśmy do Mechelinek 
świeciło piękne słońce i było cieplutko. W Mechelinkach powstała Przystań 
Rybacka, której budowa w większości została sfinansowana z funduszy unijnych. 
Znajduje się tam mały targ rybny i piaszczysta plaża. Powstał też pomost 
żelbetowo –  stalowy, tylko kilka metrów krótszy niż molo w Orłowie. W takim 
pięknym otoczeniu mieliśmy możliwość spożywania drugiego śniadania. 
Po śniadaniu nabraliśmy tyle siły, że trzeba ją było spożytkować w siłowni 
pod chmurką :) Kolejne miejsce wycieczki to Rewa i spacer po plaży. A po nim 
zasłużony i wyczekany posiłek w nadmorskiej restauracji :)   

• 7 października odbył się apel, na którym wybraliśmy Radę Samorządu 
Uczniowskiego. Oto wyniki wyborów:

 Przewodnicząca: Maria Popławska
Zastępcy: Marek Kaszuba i Kamil Kasprowicz
Poczet sztandarowy: Beata Buszko, Sylwia Szur, Adam Witkowiak
Sekcja dyskotekowa: Marek Kaszuba, Krystian Skryba

• 13 października grupa uczniów z oddziałów autystycznych 
wraz z opiekunami wzięła udział w fantastycznym koncercie w Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Koncert nosił tytuł „Muzyczne ścieżki 
dźwiękowe- muzyka filmowa”. Uczniowie mieli okazję posłuchać utworów 
napisanych do pierwszych muzycznych filmów (np. „Deszczowa piosenka”), hitów 
z takich produkcji jak „Król Lew”, „Shrek”, „Piraci z Karaibów”czy „Kraina lodu”. 
Pojawił się też szaleńczy rock'n'roll z „Blues brothers”  oraz piękny polonez 
z „Pana Tadeusza”. Wszystko przeplatane stepowaniem i innymi tańcami 
stworzonymi specjalnie do filmów.



• 13 października 2015 w Punkcie Przedszkolnym nr 1 obyło się „Pasowanie 
na Przedszkolaka”. Był to szczególny dzień dla dzieci, które po raz pierwszy 
we wrześniu przekroczyły próg przedszkola oraz ich pierwszy publiczny występ 
przed licznie zgromadzoną publicznością. Podczas uroczystości dzieci 
zaprezentowały swoje umiejętności, które zdobyły podczas krótkiego pobytu 
w przedszkolu. Śpiewały, recytowały wiersze zmagały się z zadaniami, które 
przygotowały dla nich panie wychowawczynie.
Po skończonych występach, które dzieci wykonały bezbłędnie zaproszono panią 
dyrektor Krystynę Zdunek, aby dokonała pasowania.
 Na pamiątkę każde dziecko otrzymało dyplom, książeczkę oraz puzzle.
Na zakończenie rodzice i dzieci bawili się wspólnie w zabawach ruchowych 
oraz wykonali z dziećmi kalendarz pór roku. Na pewno był to niezapomniany 
dzień, pełen emocji i miłych wrażeń.

• 6 października odbył się VII Integracyjny Festyn Ziemniaczany pod hasłem 
„W zdrowym ciele zdrowy duch”, w którym uczestniczyli uczniowie SPdP nr 2 
oraz zaproszeni goście- młodzież szkół przysposabiających do pracy 
z Wejherowa, Pucka i Gdyni Obłuża. Wszyscy uczestnicy brali udział 
w indywidualnych i zespołowych konkurencjach sprawnościowych. Rozwijali swą 
sprawność ruchową oraz pogłębiali wiedzę na temat zdrowego stylu życia 
współdziałając w zespołach zgodnie z zasadami fair play.

• 12 października uczniowie SPdP uczestniczyli w wycieczce do Bydgoszczy, 
podczas której odwiedzili Muzeum Wodociągów. Zwiedzali wnętrze hali pomp. 
Podczas spaceru ścieżką edukacji ekologicznej poznawali eksponowane tam 
zabytkowe urządzenia wodociągowe- hydranty, zdroje i uliczne pompy oraz 



urządzenia współczesne. Wzięli udział w lekcji muzealnej mającej na celu 
poszerzenie wiedzy na temat pozyskiwania i dystrybucji wody oraz ochrony 
wody słodkiej, a także uczestniczyli w eksperymentach z wodą, przybliżających 
nieznane jej tajemnice. Młodzież odwiedziła także Filharmonię Pomorską 
i wzięła udział w koncercie edukacyjnym pt. „B-A[C-H- te melodię każdy zna”.
Uczniowie mieli też okazję poznać historię brudu i higieny od czasów 
starożytnych po współczesność oraz uczestniczyć w warsztatach mydlarskich 
w Muzeum Mydła i Historii Brudu.

• 19 października odwiedziła nas Pani Muzyka wraz z kapelą kaszubską dzięki 
której zapoznaliśmy się z kaszubskim folklorem. 
Mieszkamy na Pomorzu –  regionie w którym od początków powstania państwa 
polskiego żyją Kaszubi. Kaszubi mają swój język i piękną kulturę, tradycję. 
Znany jest haft kaszubski wyróżniający się 7 kolorami i piękne stroje –  inne 
mają rybacy, inne rolnicy a jeszcze inne to odświętne stroje.

„Nauczycielem jest ten, kto potrafi z trudnych rzeczy uczynić 
łatwe”.

Ralph Waldo Emerson



ENGLISH   WORLD 

Witam  wszystkich  serdecznie  w  październiku  –  miesiącu  ważnym  dla  edukacji  –  
14  października  jest  Dzień  Edukacji  Narodowej  –  popularnie  zwanym  Dniem 
Nauczyciela. 

Oto przedmioty, których uczycie się. Niektóre wpiszcie w krzyżówkę:

Polish – j.polski                  Geography - geografia
English – j. angielski          Physics – fizyka
History – historia              Music - muzyka
Maths – matematyka         Art - plastyka
Biology – biologia              IT – information Technology - informatyka
Science – chemia              PE – physicl eduction – wychowanie fizyczne
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Pokoloruj.



UWAGA!

Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, rozwiąż  dwa zadania   zamieszczone 
poniżej. Wytnij kupon, wpisz poprawne rozwiązania i oddaj p. Bogusi Jaksinie
do  15 listopada 2015 roku. Nagrody czekają! Rozlosujemy ich 10 !

1. Rozwiąż krzyżówkę.
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1.W zdrowym ciele zdrowy................. .

2. Zawijano w niego mumie.

3. „Hotel.......................” - druga część obecnie w kinach.

4. Hrabia- wampir.

5. Latający ssak, zamieszkuje jaskinie.

6. Jej atrybuty to miotła i czarny kot.

7. Doktor..................., „wynalazca” Wiktora- potwora.

8. Odstrasza wampiry.

9. Pomarańczowy symbol Halloween.

2. Rozwiąż zagadki.

• Ma kapelusz w kropeczki białe,

nie bierzcie mnie do kobiałek. 

• Spadają z drzewa

żółte, czerwone,



wicher je niesie

w tę i w tę stronę. 

• Mały, słaby, w lesie stoi,

nigdy się nie rusza

i przed nikim nie zdejmuje

swego kapelusza. 

• Kto z was owoce smaczne i soczyste zna

w których nazwie na początku znajduje się słówko „ja”? 
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