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Z ŻYCIA SZKOŁY
• Jak zapewne wiecie grupa uczniów naszej szkoły była w czasie ferii 

na zimowisku. W tym roku zimowisko odbyło się w Poroninie, gdzie korzystając 
ze śnieżnej pogody uczyli się lub doskonalili jazdę na nartach lub snowboardzie, 
a także zjeżdżali na sankach, jabłuszkach i rzucali się śnieżkami ... oraz wzięli 
udział w kuligu. Razem z przewodnikiem poznawali piękno zimowych gór - 
pokonali trasę do schroniska w Dolinie Kościeliskiej, a także wjechali kolejką 
na Gubałówkę, gdzie wspólne pozowali do pamiątkowych fotografii na tle 
"ŚPIĄCEGO RYCERZA". 
Będąc w Zakopanem spacerowali po Krupówkach. W Bochni zwiedzali kopalnię 
soli, gdzie dzięki opowieściom przewodników przenieśli się w czasie, ale też 
mogli skorzystać z placu zabaw, boiska do piłki nożnej i koszykowej - 
a to wszystko na terenie kopalni. Niektórzy poza wrażeniami przywieźli też 
słone pamiątki. A dla miłośników wodnych szaleństw -  termy w Bukowinie 
Tatrzańskiej i Szaflarach.

 



• 25 lutego odbyły się rozgrywki zespołów 3 i 4-osobowych w unihokeju 
zorganizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego.

KALENDARIUM

10 lutego- urodziny Gdyni
Szczególne okazje wymagają szczególnych obchodów. Gdynia 21 lutego 2015  uczciła 
89 urodziny bardzo hucznie, a przede wszystkim - sportowo. W tegorocznym Biegu 
Urodzinowym  wzięło udział prawie 5700 biegaczy, a także liczni miłośnicy nordic 
walking, młodzież szkolna oraz... kilkuletnie maluchy! 

14 lutego- Walentynki
Coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. 
Walentego. Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego 
Walentego z Bawarii i Tyrolu. Popularność uzyskały jednak dopiero latach 90. 
XX wieku. Jedyne i największe w Polsce odbywają się corocznie od 14 lutego 2002 
roku w Chełmnie - mieście zakochanych (województwo kujawsko-pomorskie) pod nazwą 
"Walentynki Chełmińskie".

17 lutego- Światowy Dzień Kota
Święto mające podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, niesienie pomocy wolno 
żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś dom, ale go straciły, a także 
uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los.



ENGLISH   WORLD

W tym numerze przyjrzyjmy się miejscu gdzie spędzamy większość czasu – tematem 
dzisiejszym jest DOM.

            
        boathouse                apartment               cottage                   bungalow

           
         hut                         castle                         igloo                     stilt house

          
caravan          semi detached         terraced house       tree house  

Przejrzyj się różnym typom domów i połącz angielskie słówko z polskim opisem:

caravan                                                        wielki i piękny dla księżniczki 

boathouse                                                     jednorodzinny

igloo                                                              prymitywna 

stilt house                                                    dom na kółkach

hut                                                               dom na balach

cottage                                                         dom ze śniegu

bungalow                                                      dom na wodzie

 castle                                         stary dom na wsi        



UWAGA!

Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, rozwiąż  dwa zadania 
zamieszczone poniżej. Wytnij kupon, wpisz poprawne rozwiązania
i oddaj p. Bogusi Jaksinie lub p. Joasi Staszkiewicz do 16 marca 2015  roku.
Nagrody czekają! Rozlosujemy ich 10 !

1. Rozwiąż krzyżówkę.
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1. Imię, od którego wywodzą się Walentynki.
2. Rzymski bóg miłości.
3. Słodycz w tabliczkach.
4. Symbol miłości oraz organ wewnętrzny.
5. Kolor najbardziej kojarzony z miłością.
6. Miesiąc, w którym obchodzimy Walentynki.
7. Miasto zakochanych, stolica Francji.
8. Spotkanie zakochanych.
9. W ręku Amora.
10. Róże, tulipany, frezje.

2. Wymień 5 dzielnic Gdyni oraz 3 sławnych gdynian.



Pokoloruj.
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