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Z ŻYCIA SZKOŁY
• 25 lutego w naszej szkole odbył się V międzyszkolny konkurs wiedzy 

"Z przyrodą na Ty" dla uczniów klas IV-VI, zorganizowany przez panie: 
Danusię Chyłę, Olgę Dydycz i Kasię Stencel. W tym roku wzięło w nim udział 
11 osób, w tym ze Szkoły Podstawowej nr 13 oraz 50. Nasza szkołę 
reprezentowali: Kaja Markowska, Hania Wangler oraz Kamil Glaza. Zadaniem 
uczestników było m. in. rozwiązanie krzyżówki, ułożenie puzzli na czas, 
odpowiedzi na pytania. Był też czas na poczęstunek i wspólne rozmowy.
Na zakończenie Pani Dyrektor Elżbieta Gruchała wręczyła dyplomy i nagrody. 
Jedną ze zwycięzców okazała się Hania Wangler, która zajęła III miejsce. 
GRATULACJE!!!



• 3 marca 2015 roku grupa dzieci z oddziałów autystycznych uczestniczyła 
w wycieczce do Gdańska do Narodowego Muzeum Morskiego.
Zwiedziła  Żuraw, dawny dźwig portowy, który jest jednym z najbardziej 
wyrazistych symboli Gdańska.
We wnętrzu Żurawia przygotowano ekspozycje dotyczące pracy ludzi 
nierozerwalnie związanych z portem –  tragarzy, dokerów, kupców, szyprów, 
żaglomistrzów, powroźników.
Uczniowie zwiedzili też spichlerze, zrekonstruowane wnętrza: kantor kupca, 
komorę palową (czyli miejsca poboru opłat portowych) i pokój w domu 
mieszczańskim. Mogli zobaczyć makiety drewnianych nabrzeży, modele statków, 
pogłębiarek toru wodnego i wreszcie dźwigów. Najodważniejsi weszli wąskimi, 
drewnianymi schodkami na najwyższą kondygnację, gdzie mogli podziwiać 
mechanizm Żurawia - największego dźwigu portowego. 

• 4 marca klasa IVa z panią Bogusią Jaksiną i panią Małgorzatą Rulaf miała okazję 
zwiedzić Komendę Miejską Policji w Gdyni i poznać pracę policjantów. Uczniowie 
zwiedzili tzw. niebieską salę, "posiedzieli" w areszcie, mieli okazję przekonać 
się jak działa lustro weneckie, posiedzieć w radiowozie, a nawet "przymierzyć" 
specjalne umundurowanie ćwiczebne. Wycieczka była bardzo atrakcyjna, 
wszystkim uczniom bardzo się podobała. Naszej "przewodniczce" pani Iwonie 
serdecznie dziękujemy!



ENGLISH   WORLD

Witam wszystkich przed świętami wielkanocnymi. Oto słownictwo, które się z nimi 
wiąże (podane na poniższym plakacie).

Na 
plakacie można zobaczyć to wszystko z czym kojarzą się święta:

Easter               – Wielkanoc                              eggs hunt            -  poszukiwanie jajek
Easter bunny  –  zając                                       chocolate eggs    - czekoladowe jajka
new life           –  nowe życie                              decorate eggs      - dekorować jajka  
family              –  rodzina                                   dye eggs               - farbować jajka
spring              – wiosna                                       giving eggs        - dawanie jajek

W dzisiejszym numerze proszę wszystkich czytelników gazetki o plakaty wielkanocne 
przedstawiające skojarzenia z tymi radosnymi świętami.
Podpiszcie obrazki z akcentami świątecznymi w języku angielskim. 

Oczekuję na plakaty!!! I oczywiście życzę wszystkim czytelnikom 
HAPPY   EASTER  !!! 



PRZYSŁOWIA NA MARZEC

Mówi  się,  że  przysłowia  są  mądrością  narodu.  Jest  w  tym zapewne  wiele  prawdy. 
Poniżej umieściłyśmy zbiór wybranych przysłów dotyczących miesiąca marca.

1. W marcu jak w garncu.
2. Co marzec wypiecze, to kwiecień wysiecze.
3. Czasami w marcu zetnie wodę w garncu.
4. Czasem marzec tak się podsadzi, że dwa kożuchy oblec nie zawadzi.
5. Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych.
6. Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele.
7. Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słońce jaśnieje, to rolnik się    

śmieje.
8. Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza.
9. Słońce marcowe, owocom niezdrowe.
10. Marzec zielony - niedobre plony.
11. Suchy marzec, kwiecień mokry, maj przechłodny - nie będzie rok głodny.
12. Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko jako gaj.
13. W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty.
14. Marzec, czy słoneczny, czy płaczliwy, listopad obraz żywy.
15 .Marzec odmienia wiatry, deszcz miesza z pogodą, więc nie dziw, jeśli starzy czują 

go ze szkodą.

UWAGA KONKURS!

Zapewne wszyscy znacie przysłowie „W marcu jak w garncu”. Mamy dla Was zadanie. 
Zilustrujcie je i oddajcie do końca marca pani Bogusi Jaksinie. Technika prac dowolna. 
Nagrodzimy 3 najbardziej pomysłowe.



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 końca marca 2015  roku.
Nagrody czekają! Rozlosujemy ich 10 !

1. Rozwiąż krzyżówkę.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Kontynent, na którym leży Polska.
2. W nim jak w garncu.
3. Wielkanocne ciasto.
4. Zbliżające się święta.
5. Budzi się w gawrze z zimowego snu.
6. Po marcu.
7. Kolorowe jajka.
8. Dzielimy się nim przed wielkanocnym śniadaniem.
9. Kwiat- zwiastun wiosny.
10. Topiona lub palona 21 marca.
11. Niedługo do nas wrócą- z Afryki.
12. Np. Kępa Redłowska, Kacze Łęgi lub Łęg nad Sweliną.



2. Rozwiąż zagadki.

• Zgodnie z wielkanocnym zwyczajem
słodkie upominki każdemu rozdaje.

• W ten świąteczny dzień 
każdy z nas się śmieje.
A woda nie z nieba, 
lecz z wiader się leje.

• Choć już Święta blisko
wiatr na dworze dmucha.
Na talerzu, w domu 
kiełkuje …............ .
 

• W wielkanocnym koszyczku
leżeć będą sobie.
Zanim je tam włożę, 
ślicznie je ozdobię.
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