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Z ŻYCIA SZKOŁY

•  23 kwietnia uczniowie klas I-III B, AIIIA , AII-III wraz z opiekunami wybrali 
się na wycieczkę do malowniczej kaszubskiej wsi Kielno, położonej niedaleko 
Gdyni. Ogromną atrakcją okazała się wizyta w stajni „Ania”. Uczniowie mogli 
karmić, głaskać, a nawet przytulać się do koni. Podczas spaceru polnymi drogami 
mieli okazję obserwować galopujące konie, pasące się na łące kuce, pooddychać 
zapachem wsi oraz wsłuchać się w jej odgłosy. Na zakończenie wycieczki dzieci 
z apetytem zjadły posiłek w karczmie położonej nad pięknym jeziorem. Pogoda 
dopisała, wiosna do Kielna zawitała, aż żal było wracać do miasta.

• 22 kwietnia dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz grupa uczniów z klas I- III 
wraz z nauczycielami uczestniczyły w lekcji przyrodniczej w gdańskim Ogrodzie 
Zoologicznym. Tematem zajęć były „Gady”. Dzieci obejrzały sztuczne okazy: 
krokodyli, kajmanów, skorupy żółwi. Miały okazję zobaczyć przedstawicieli 
żywych gatunków takich jak żółw wodny, mogły dotknąć żółwia ziemnego 
oraz węża. Po fascynującej lekcji pokazowej uczestnicy wycieczki udali się 
na zwiedzanie Zoo. Głównym punktem zwiedzania były lwy, które wygrzewały się 
w ciepłych promieniach wiosennego słońca.

• 29 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Pani Muzyka Zaprasza”.



• Również tego dnia miały miejsce Mistrzostwa Szkoły w Skokach przez Sznur 
Dziewcząt i Chłopców.

• 6 maja 2015r. dzieci z Punktu i Oddziału Przedszkolnego miały     przyjemność 
zobaczyć z bliska, jak wygląda praca strażaka w Komendzie Miejskiej 
Pożarniczej Straży Pożarnej w Gdyni Śródmieście. Dzięki życzliwości panów 
strażaków dzieci mogły oglądać wozy strażackie, sprzęt pożarniczy oraz łódź 
ratunkową. Wychowankowie przekonali się jak głośno potrafi być w remizie 
oraz jak szybko strażacy potrafią się ubrać (podczas pokazu, strażacy mieli, aż 
dwa wezwania na akcję).

• 12 maja Punkt Przedszkolny nr 1 odwiedziły przedszkolaki  z grupy „Muszelki” 
z Przedszkola nr 7 w Gdyni. Dzieci wzięły udział w spotkaniu pt.: „Zawody 
na wesoło”, rozwijając swoją sprawność ruchową na sali gimnastycznej.
Przedszkolaki doskonaliły swoje umiejętności w konkurencjach sportowych 
tj.: rzut do celu, bieg slalomem między pachołkami, przejście przez drabinkę, 
toczenie piłki do mety oraz przeciąganie się po ławeczce.

• 13 maja odbył się Marsz Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualnych. 
Uczestnicy spotkali się pod gdyńskim Infoboxem i stamtąd ul. Świętojańską 
przemaszerowali pod Urząd Miasta, gdzie na terenie MDK odbył się plenerowy 
festyn pod hasłem "Morskie opowieści".

• 14 maja odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Siłowaniu na Rękę. 



• 19  maja  Szkoła  Przysposabiająca  do  Pracy  nr  2  przyłączając  się  do  akcji 
charytatywnej  na  rzecz  Fundacji  Sprawni  Inaczej"-  Kilometry  Dobra- 
zorganizowała  śniadanie  pod  hasłem  "Tosty  na  metry".  Młodzież  
wraz z nauczycielami zorganizowała zapiekankowo-tostowy  poczęstunek. Można 
było kupić bagietki, tosty i bułki na ciepło z pieca. Było pysznie.

• 27 maja  odbędzie się jak co roku w Parku Kolibki w Orłowie  Festyn 
Ekologiczno- Sportowy. Mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze. Fotorelacja 
z festynu w następnym numerze!



ENGLISH   WORLD

JEDZ ZDROWO!!!

Witam serdecznie!!! Dziś o zdrowym odżywianiu się. To, co jemy wpływa na nasze 
samopoczucie i wygląd. Zatem warto zaplanować, co powinno znaleźć się na naszym 
talerzu. Zatem hasło na dziś to:

„Healthy breakfast is the best to start your good day !!!” 
 Zdrowe śniadanie jest najlepszym sposobem, aby zacząć dzień !!! 

cereal – płatki    orange juice – sok 
pomarańczowy

 banana - banan  cocoa – kakao 
milk -   mleko                                                 egg – jajko     
toast -   tost                                                 porridge - owsianka 
   

   Narysuj swoje zdrowe śniadanie i podpisz w języku angielskim jego składniki:  

Święta     w     MAJU  

 1- Święto Pracy



2- Dzień Flagi RP, Dzień Polonii i Polaków za granicą
3 -Święto Konstytucji 3 Maja. Dzień Słońca, Dzień bez komputera
4 - Międzynarodowy Dzień Strażaka, Dzień Hutnika, Dzień Piekarza
5 - Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, Dzień Europy
8 - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego 

Półksiężyca
9 - Dzień Zwycięstwa, Światowy Dzień Ptaków Wędrownych, Dzień Unii Europejskiej 
10- Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej
12 - Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek
13 - Dzień Chorego
14 - Dzień Farmaceuty
15 - Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień Niezapominajki, Międzynarodowy Dzień 

Rodzin, Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych 
18 - Międzynarodowy Dzień Muzeów
19 - Dzień Mycia Samochodów, Dzień Dobrych Uczynków 
21 - Dzień Kosmosu
22 -Dzień Praw Zwierząt
23 -Światowy Dzień Żółwia
25 - Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara, Dzień Mleka, Dzień Ręcznika, Dzień 

Weterana, Dzień Wyzwolenia Afryki 
26 - Europejski Dzień Sąsiada
29 - Dzień Działacza Kultury, Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych 

ONZ 
31 - Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego, Dzień Bociana Białego, Światowy Dzień 

bez Tytoniu 



„GDYNIA DA SIĘ LUBIĆ”
Uczniowie klas I-III B oraz AIIIA Szkoły Podstawowej nr 24 w roku szkolnym 

2014/2015 biorą udział w realizacji programu "Gdynia da się lubić".
Program edukacyjno-wychowawczy został stworzony z myślą o tym, aby rozbudzić 
w uczniach poczucie przynależności do miasta Gdynia. Miasta, w którym mieszkają 
i  uczą się oraz aby  przybliżyć jego historię i uwrażliwić na otaczające ich piękno przyrody, 
a w szczególności na niezwykłość krajobrazu nadmorskiego. 
WRZESIEŃ
Korzystając z wrześniowej pogody, uczniowie wraz z opiekunami wybrali się 
do Info-box-u aby na planie miasta odszukać miejsce swojego zamieszkania, budynek  szkoły 
oraz inne ważne  miejsca w Gdyni. Z platformy widokowej podziwiali  fragment panoramy 
krajobrazu miejskiego.
PAŹDZIERNIK
W październiku  uczniowie odwiedzili jeden z najstarszych rezerwatów przyrody "Kępa 
Redłowska" ze stromym klifowym brzegiem morskim oraz piękną piaszczystą gdyńską plażę. 
LISTOPAD
Uczniowie spacerując ulicami miasta podążali  śladami jego przeszłości. Pierwsza lekcja 
historii to spacer pod Pomnik Wysiedlonych Gdynian. Dzieci stanęły dokładnie 
w tym samym miejscu gdzie przed laty mieszkańcy Gdyni czekali na transport 
do Generalnego Gubernatorstwa. Kolejna lekcja to spacer pod Pomnik Harcerza.
GRUDZIEŃ
Kolejna lekcja historii to wizyta w Muzeum Marynarki Wojennej.
STYCZEŃ
Edukacja przez zachwyt, edukacja przez zabawę, dotyk, obserwację, zaskoczenie,edukacja 
inspirująca wyobraźnię - to tylko w Akwarium Gdyńskim.
LUTY
Gdynia, miasto zwrócone twarzą do morza, powstało z marzeń o nowoczesnym porcie .
10 lutego Gdynia świętowała  swoje 89 urodziny. Z radością dmuchaliśmy świeczki
na Jej urodzinowym torcie, z Kamiennej Góry podziwialiśmy panoramę jej wymarzonego  portu.
MARZEC
W marcu  zaprosiliśmy uczniów naszej szkoły aby wspólnie obejrzeć interaktywną wystawę 
w Centrum Nauki Experyment. Wystawa pozwoliła  wielozmysłowo doświadczyć zjawisk 
fizycznych i przyrodniczych. Połączenie nauki i zabawy pomogło nam zrozumieć  otaczające 
zjawiska oraz pobudziło naszą ciekawość świata.
KWIECIEŃ
W kwietniu odwiedziliśmy Ośrodek Nurków i Płetwonurków Marynarki Wojennej 
w Gdyni. Zaraz po wycieczce podzieliliśmy się wrażeniami na stronie naszej szkoły. Wizyta 
pozostanie na długo w naszej pamięc,i a zawód płetwonurka nie jest nam już obcy.

MAJ
Celem wędrówki był Okręt Wojenny „Błyskawica”, który jest jednym 
z najpiękniejszych jak również najstarszym na świecie zachowanym niszczycielem. 
Uczniowie oprócz uzbrojenia widocznego na pokładzie okrętu mogli poznać w jego 
wnętrzu tradycje Polskiej Marynarki Wojennej.
Korzystając z pięknej pogody i spaceru ulicami Gdyni dotarliśmy do Info-box-u gdzie 
mogliśmy posłuchać i zatańczyć podczas występu kaszubskiego zespołu.





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 8 czerwca  2015  roku.
Nagrody czekają! Rozlosujemy ich 10 !

1. Rozwiąż krzyżówkę.
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1. Nazwa naszej Ojczyzny.
2. Ptak w godle Polskim.
3. _ _ _ _ _ _ _ _ _  August Poniatowski.
4. Stolica Polski.
5. Na przykład Gdynia, Gdańsk, Warszawa.
6. Jest nim „Mazurek Dąbrowskiego”.
7. Na przykład Polska, Niemcy, Stany Zjednoczone.
8. Kontynent, na którym leży Polska.
9. Józef  _ _ _ _ _ _ _  , autor tekstu „Mazurka Dąbrowskiego.
10. Żołnierze.
11. Jedna z polskich barw narodowych.



2. Rozwiąż zagadki.

• Płynem życia nazywana,
 Pij ją od samego rana
 Zamiast napojów niezdrowych -

Radę tę wbij dziś do głowy!

• Jest pomarańczowa
 i wiele witamin w sobie chowa.

• Czerwone, pyzate,
 smakowite latem.
 A na długą zimę

będą koncentratem.

• Latem w ogrodzie
 wyrósł zielony.
 A zimą w beczce
 będzie kiszony.

KUPON NA ROZWIĄZANIE

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

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

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

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

Nagrodzeni w poprzednim numerze:  Dawid S., Filip K., Ania M., Paulina R., Hania W., Kamila P., 
Natalia Ż., Weronika Ż., Agnieszka C.

Gazetkę redagują: p. J. Staszkiewicz i p. B. Jaksina
                                                  Rubryka English World: p. Dominika Szulc


