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Z ŻYCIA SZKOŁY

• 17 marca grupa uczniów szkoły podstawowej (Kamil, Dawid i Marta) wzięła udział 
w Międzyszkolnych Wiosennych Warsztatach Integracyjnych na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 13 na ul. Halickiej.

• 18 marca 2015 roku uczniowie naszej szkoły udali się na interaktywną wystawę 
do Centrum Nauki Experyment w Gdyni.

Już kolejny raz mieliśmy możliwość wielozmysłowo doświadczać zjawisk fizycznych
i przyrodniczych. Młodszym dzieciom szczególnie przypadła do gustu część poświęcona 
wodzie  –  z  zapałem  budowali  tamy  i  zapory.  Połączenie  nauki  i  zabawy  pomogło 
zrozumieć otaczające zjawiska oraz pobudziło ciekawość świata.

• Dzieci  z  Oddziału  Przedszkolnego  uczestniczą  w  cyklicznych  zajęciach 
edukacyjnych  „Badamy,  eksperymentujemy i  poznajemy świat”  prowadzonych 
przez  p.  Danutę  Chyłę.  Na  ostatnich  zajęciach  13  kwietnia  dzieci
poprzez zabawę uczyły się czym jest woda i do czego służy.

• 16  kwietnia  nauczyciele  wychowania  fizycznego  zorganizowali  zawody  
w dwa ognie.

• 17 kwietnia 2015 roku uczniowie klas I-III A, I-IIIB oraz AIIIA SP zwiedzali 
Ośrodek  Nurków  i  Płetwonurków  Marynarki  Wojennej  w  Gdyni.  Wyjątkową 
atrakcją,  pełną  niezapomnianych  wrażeń  była  możliwość  uczestniczenia  
w  egzaminie  dla  uczestników  kursu  samoratowania  i  przetrwania  na  wodzie 
personelu  latającego.  Podczas  symulowanej  „katastrofy”  śmigłowca 
płetwonurkowie ewakuowali z zatopionej i odwróconej maszyny pilotów, dostali 
się do tratwy ratunkowej oraz wspierali pozostałych uczestników symulowanej 
„katastrofy”  aby  dotarli  do  drabinki  ratowniczej.  Egzamin  został  uznany
za  zaliczony,  gdy  cała  grupa  znalazła  się  bezpiecznie  na  rampie.  Składamy 
serdeczne podziękowania Komendantowi Ośrodka za możliwość obejrzenia tego 
fascynującego „widowiska”.



• 17  kwietnia  2015  roku  grupa  dzieci  autystycznych  wraz  z  nauczycielami 
uczestniczyła  w  lekcji  przyrodniczej  w  gdańskim  Ogrodzie  Zoologicznym. 
Zgodnie z tematem zajęć – „ZOO od kuchni”- uczniowie mieli okazję zobaczyć 
miejsca,  w  których  przygotowywane  są  posiłki  dla  zwierząt.  Wysłuchali 
pogadanki  na  temat  smakołyków,  które  szczególnie  lubią  mieszkańcy  ZOO.
Poza  tym  dzieci  odwiedziły  „Małe  ZOO”,  gdzie  mogły  bliżej  poznać  stadko 
płochliwych owiec, zadziorne kózki karłowate oraz lamę Dzidka. 



• 10 kwietnia dzieci z Punktu Przedszkolnego, udały się do Akwarium Morskiego
w  Gdyni.  W czasie  zwiedzania  oglądały  różne  ryby  i  inne  zwierzęta  żyjące
w  morzach  i  oceanach  świata,  między  innymi  błazenki  czyli  rybki  Nemo
z pamiętnej bajki, ośmiornice, płaszczki i wiele innych. Każde dziecko znalazło 
tu coś dal siebie,a niektórzy nie chcieli się „odkleić” ;-) od szyby. Oczywiście był 
też czas na pamiątkowe fotografie.

• Światowy  Dzień  Ziemi  to  wiosenna  akcja,  której  celem jest  między  innymi: 
promowanie  postaw  ekologicznych.  Jak  co  roku  nasze  przedszkolaki  wzięły 
udział  w  sprzątaniu  terenu  zielonego  w  okolicy  przedszkola.  Z  pomocą 
nauczycieli zbierały surowce wtórne tj.: papier, plastik, szkło  i aluminium, które 
następnie segregowały do odpowiednich pojemników.



ENGLISH WORLD

Idzie  May,  a  wraz  z  nim  piękne  rozbudzenie  przyrody.
Dzisiejsza strona poświęcona będzie naturze, czyli mówiąc po angielsku 
NATURE!!!
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Znajdź wyrazy związane  z naturą w ciągu liter:
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Niebawem obchodzić będziemy ważną rocznicę, 224 rocznicę uchwalenia
 Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki w maju 1791 roku i była to 
pierwsza w Europie, a druga na świecie (po amerykańskiej) uchwalona konstytucja. 
Dzień ten został uznany świętem już 5 maja 1971 roku.
Ponownie, po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, 3 maja został uznany za święto 
państwowe na mocy uchwały Sejmu z dnia 29 kwietnia 1919 roku. Od 1946 roku 
świętowanie tego dnia było zakazane przez władze aż do roku 1990 kiedy
to 6 kwietnia, Sejm ponownie przywrócił to święto.



UWAGA!

Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród rozwiąż dwa z  poniższych zadań. Wytnij 
kupon, wpisz poprawne rozwiązania i oddaj p. Joasi Staszkiewicz lub p. Bogusi Jaksinie
do  10 maja 2015 roku. Nagrody czekają! Rozlosujemy ich 10!

1. Znajdź i zakreśl 5 wyrazów związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja.

2. Rozwiąż krzyżówkę.
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1. Leżą na nim Kaszuby.
2. Ptak będący godłem Polski.
3. Nasza jest biało-czerwona.
4. Obecna stolica Polski.
5. Ziemia, która leży na Pomorzu.
6. Jedna z polskich barwa narodowych.



UWAGA!

Serdecznie zapraszamy 5 maja 2015 roku do udziału w VII Wojewódzkim Festiwalu 
Piosenki pod hasłem „Śpiewaj z nami”  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie z województwa pomorskiego.
 Festiwal odbędzie się w sali Teatru Miejskiego w Gdyni przy ul. Bema 26.
Początek festiwalu – godz. 9.00.
Przewidywany czas zakończenia – godz.14.30. -15.00
Rejestracja zespołów od godziny 8.30

KUPON NA ROZWIĄZANIE

ROZWIĄZANIE:
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

IMIĘ: ...............................................

NAZWISKO: ...................................

KLASA: ...........................................

Nagrodzeni w poprzednim numerze:  Kaja M., Monika W., Dawid S., Filip K., Ania M., Paulina R., 
Hania W., Kamila P., Marta P., Patryk B.-T.

Gratulujemy!
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