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Z ŻYCIA SZKOŁY

• 19 grudnia 2016 roku odbyły się warsztaty czytelnicze z pokazem 
multimedialnym dla uczniów SPdP - "Wigilia Małgorzaty".

• 22 grudnia uczniowie naszej szkoły wysłuchali koncertu kolęd,a następnie 
uczestniczyli  w klasowych wigiliach.

• w listopadzie bieżącego roku zakończyliśmy serię zajęć zorganizowanych 
naszym uczniom przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Podstawową 
formą zajęć były 60-minutowe warsztaty dla grupy liczącej około 15 osób. 
Zajęcia prowadzili wykwalifikowani edukatorzy NMM przy aktywnym udziale 
opiekunów grup w następujących oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego:

a) Spichlerze na Ołowiance i Statek Muzeum „Sołdek” – maj
b) Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich – czerwiec
c) Statek – Muzeum „Dar Pomorza – wrzesień
d) Muzeum Rybołówstwa w Helu – wrzesień
e) Muzeum Wisły oraz Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie – październik
f) Ośrodek Kultury Morskiej w Gdańsku – listopad

W trakcie naszych wizyt w różnych placówkach Narodowego Muzeum Morskiego 
spotykaliśmy się zawsze z otwartością i zaangażowaniem pracowników muzeum. 
Bez uprzedzeń wchodzili w bliskie interakcje z dziećmi. Doskonałe 
przygotowanie merytoryczne i organizacyjne edukatorów umożliwiło naszym 
podopiecznym dostęp do kultury na najwyższym poziomie.

• 9 stycznia 2017 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Pani Muzyka Zaprasza” 
zatytułowane „Cudowne dziecko”.

• W najbliższy piątek, 13 stycznia 2017, jak co roku grupa uczniów naszej szkoły 
pod dowództwem p. Lidki Pultyn wyruszy na zimowisko. Tym razem miejscem 
docelowym będzie Radków w Kotlinie Kłodzkiej.



English world

Tuż przed feriami życząc Wam śniegu i bezpiecznego białego szaleństwa 
przypominam, co można robić na śniegu:

snowball fight – bitwa na śnieżki snowboarding – snowboarding

ice dancing – taniec na lodzie horse sledging - kulig

skating – łyżwiarstwo skiing – narciarstwo 

making a snow angel – robienie aniołka ice hokey – hokej

sledging – saneczkarstwo making a snowman – lepienie bałwana 
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DEKALOG BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA SIĘ PODCZAS ZABAW 
ZIMOWYCH

• Nigdy nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu dróg – także tych rzadko 
uczęszczanych. Zwracamy uwagę, czy zachowana jest bezpieczna 
odległość do najbliższej ulicy. Skąd możemy mieć pewność, 
że wyhamujemy na czas, widząc zbliżający się samochód?

• Rzucając się śnieżkami, nie łączymy miękkiego śniegu z kawałkami lodu 
czy kamyczków. Staramy się nie celować w twarz drugiej osobie, żeby nie 
uszkodzić komuś oka. Nigdy nie rzucamy śnieżkami w nadjeżdżające 
samochody – zaskoczony kierowca może stracić równowagę i spowodować 
wypadek.

• Na łyżwach jeździ się tylko w wyznaczonych miejscach. Stawy, jeziora 
czy rzeki, nawet jeśli pokryte są (z pozoru!) grubą warstwą lodu, nie są 
bezpiecznym miejscem do zabawy. Lód w każdej chwili może się załamać!

• Place budowy to nie miejsce na zabawę. Pokryte śniegiem kopce kuszą 
i zachęcają do gonitwy, jednak nigdy nie możemy być pewni, czy warstwa 
białego puchu nie kryje szczelin lub głębokiego, źle zabezpieczonego, dołu. 

• Zjeżdżając na nartach czy sankach, pamiętamy o obowiązujących 
na stokach przepisach i zasadach bezpieczeństwa. Warto też zapoznać 
się z dekalogiem narciarskim, opracowanym przez GOPR. 

• Nie doczepiamy sanek do samochodu. Źle zabezpieczony kulig może 
stwarzać duże zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. 

• Nie gramy w „hokeja na lodzie” na ulicy. Zajęci zabawą, możemy nie 
dostrzec w porę nadjeżdżającego z nadmierną prędkością samochodu. 

• Pamiętamy, że w zimowe dni kierowcy mają ograniczoną widoczność, 
a samochody potrzebują dłuższego czasu hamowania. Nie przebiegamy 
przez ulicę. Nie przechodzimy w miejscach niedozwolonych. Pamiętamy 
też, by doczepić do rękawa lub plecaka elementy odblaskowy. 

• Widząc zwisające z dachów sople, nie strącamy ich patykami 
lub kamieniami. Informujemy o nich osobę dorosłą. 

• Uważamy na źle zabezpieczone konstrukcje ze śniegu. Dach igloo, 
w momencie odwilży, grozi zawaleniem i przysypaniem nas. O nieszczęście 
nietrudno. 



Ani się obejrzeliśmy, a już minął kolejny rok. Kilka przysłów związanych z Nowym 
Rokiem.

Co Nowy Rok nakaże, to wrzesień pokaże.
Gdy Nowy Rok mglisty - zjedzą kapustę glisty. 
Gdy Nowy Rok w progi, to stary rok w nogi. 
Gdy w Nowy Rok skwar i upał, baran wilka będzie chrupał. 
Gdy w Nowy Rok pluta, ze żniwem też będzie pokuta. 
Jak Nowy Rok jasny i chłodny - cały roczek pogodny i płodny. 
Jaki Nowy Rok, taki cały rok.
Na Nowy Rok pogoda, będzie w polu uroda.
Nowy Rok nastaje, każdemu ochoty dodaje.
Gdy ciepłe Gody, na Wielkanoc lody
Choinka po wodzie, jajko po lodzie
Miesiąc styczeń – czas do życzeń.
Noworoczna pogoda słońcu w lecie sił doda.
Styczeń mrozi – lipiec skwarem grozi.
W styczniu burze i grzmoty – w lato mało roboty.
Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa zima.
Styczeń, styczeń, wszystko studzi - rośliny, zwierzęta i ludzi.
Gdy styczeń zamglony, marzec zaśnieżony.



Przypominamy, że 21 i 22 stycznia dwa ważne święta!

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 Dzień Babci- święto obchodzone dla uhonorowania babć. W dzień ten wnuki 
składają życzenia swoim babciom. W Polsce obchodzone 21 stycznia, w tym samym dniu 
w Bułgarii i Brazylii, a w Hiszpanii - 26 lipca. We Francji jest to święto ruchome 
i obchodzone jest w pierwszą niedzielę marca. Dzień Dziadka –  rodzinne, świeckie 
święto, obchodzone w Polsce 22 stycznia w celu uhonorowania dziadków.   
Pomysł powstania święta babci w Polsce pojawił się w tygodniku "Kobieta i Życie" 
w 1964 roku. Już rok później święto to zaczął popularyzować "Express Poznański". 
W roku 1966 również "Express Wieczorny" ogłosił dzień 21 stycznia "dniem babci”. 
Później powstała również tradycja obchodzenia Dnia Dziadka.
Amerykańskim (w USA i Kanadzie) odpowiednikiem naszych dni dziadka i babci jest 
Narodowy Dzień Dziadków, ang. National Grandparents Day. Nie jest więc świętem 
rozdzielonym na dwa dni.
W USA jest to święto oficjalnie zatwierdzone przez Kongres i prezydenta, 
ustanowione w 1978 roku przez Jimmy'ego Cartera na pierwszą niedzielę po Święcie 
Pracy Labour Day, które obchodzone jest w pierwszy poniedziałek września zarówno 
w USA jak i Kanadzie. Tak więc Dzień Dziadków w obu krajach również obchodzony 
jest we wrześniu.



UWAGA!

Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, rozwiąż  dwa zadania  z  trzech 
zamieszczonych poniżej. Wytnij kupon, wpisz poprawne rozwiązania
i oddaj p. Bogusi Jaksinie do 10 lutego 2017 roku.
Nagrody czekają! 

1. Rozwiąż krzyżówkę.
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1. Brzechwa lub Kochanowski.
2. Imię jednego z Trzech Króli niosących dary Jezusowi.
3. Niezbędna do życia zwierzętom i roślinom.
4. Czekają na niego dzieci, a potem lepią z niego bałwana.
5. Drewniane lub metalowe, zjeżdżamy na nich z ośnieżonej górki.
6. Imię twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
7. Jeździmy na nich na lodowisku.
8. Okres noworocznych zabaw.
9. Obecny miesiąc.
10. W naszym województwie rozpoczynają się 11 lutego.
11. Zimą bardzo szybko zapada.
12. Lepiony ze śniegu.



2. Rozwiąż zagadki.

Po drodze zimowej pędzą silne konie,
 Ciągną wielkie sanie a na nich - wesoło!
 Chociaż śnieżek prószy, ludzie uśmiechnięci,
 Zaraz przy ognisku staną sobie wkoło.

Gdy nadchodzi, wodę skuwa,
 Każdy czapkę wnet nasuwa,
 Śnieg jest sypki, jak ta mąka,
 Sople wiszą w wielkich strąkach!

Siada na gałęziach
 Gdy mrozik przyciśnie,
 Jak ozdoby z cukru
 Mieni się srebrzyście.

3. Wśród rozsypanych liter znajdź i zaznacz 5 wyrazów związanych z zimą.

Q R Ł A S Z I O
S T Y C Z E Ń X
A B Ż A B A R H
N Ó W N A R T Y
K G Y A Ł V M I
I R T Y W U J L
G R Z L A T O K
F J O L N S U N



Pokoloruj.
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