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Z ŻYCIA SZKOŁY
• 11 lutego 2016 roku  w  ramach  ogólnopolskiego  programu „Bezpieczne  życie” 

odbył  się  apel  „Bezpieczne  ferie”.  Apel  poprowadził  pan  strażak  z  Komendy 
Miejskiej Straży Pożarnej w Gdyni.

• 2 marca 2016 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Pani Muzyka Zaprasza”. Tym 
razem tematem były polskie tańce narodowe (polonez, mazur, kujawiak, berek 
krakowiak), które są symbolem naszej kultury. Przybyli do nas goście- soliści 
Baletu Opery Bałtyckiej, którzy w pięknych, kolorowych strojach wykonali 
dla nas te tańce. Próbowaliśmy nauczyć się niektórych z nich, a także 
odgadywaliśmy melodie tańców.

• 15 marca grupa uczniów uczestniczyła w koncercie „Fryderyk Chopin 
w roztańczonym salonie” w Filharmonii Bałtyckiej.

• 16 marca grupa uczniów wraz z opiekunami wybrała się do Teatru Muzycznego 
na spektakl „Pchła Szachrajka”.

• 2 kwietnia  obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie, ustanowiony 
przez ONZ. Szczegółowy „rozkład”  znajdziecie na naszej szkolnej stronie 
internetowej: http://zss17.org/

• Przypominamy, że 24 marca rozpoczyna się wiosenna przerwa świąteczna :)

http://zss17.org/


Jak wiecie , podobnie jak w latach ubiegłych, spora grupa naszych uczniów 
uczestniczyła w czasie ferii zimowych z zimowisku. W tym roku zimowisko odbyło się 
w Karpaczu. Kilka słów o ty, bardzo udanym, wyjeździe:

      Zimowisko, które odbywało się w dniach 12.02.- 21.02.2016r. zorganizowane 
było w formie wyjazdu do Karpacza. Dzieci zakwaterowane były w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Stropnica”. Prowadzone było w czterech grupach 
przez czterech opiekunów: Barbarę Łącką, Bożenę Gross, Monikę Kobalczyk, 
Iwonę Rucińską. Kierownikiem zimowiska była Lidia Pultyn.                  
W zimowisku wzięło udział 32 uczniów ZSS nr 17  (10 uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 24, 15 uczniów Gimnazjum nr 21, 7 uczniów SPdP :19 chłopców, 13 dziewczynek) 

Podczas trwania zimowiska uczestnicy :

• zwiedzili w Karpaczu średniowieczną Świątynię Wang, Muzeum Karkonoskie 
Tajemnice

• odwiedzili  Jelenią Górę gdzie spacerowali po Rynku z 55 kolorowymi 
kamieniczkami 

• wędrowali  szlakami  turystycznymi: do  schroniska „Samotnia”, „Akademickiej 
Strzechy”.

• byli na basenie w Jeleniej  Górze – „Cieplickie Termy”
• wjechali  w Świeradowie Zdroju kolejką gondolową  na szczyt Izerskiego Stoku
• oglądali proces produkcji szkła w Hucie Szkła Julia
• byli na wycieczce w Szklarskiej Porębie, wodospadzie „Kamieńczyka , 

miasteczku Western City
• podczas  całodziennej wycieczki  po Wrocławiu byli w ZOO, Afrykanarium, 

oglądali największą w Polsce makietę kolejek „Kolejkowo”, spacerowali po rynku 
we Wrocławiu. 

W programie były również:

• nauka jazdy na nartach pod opieką instruktorów na stoku narciarskim,
• gry   i  zabawy sportowe
• dyskoteki, konkursy, quizy z nagrodami
• zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne
• zabawy na śniegu, zjeżdżanie  na  sankach, oponach 
• dyskoteki i zabawy muzyczne karaoke
• spacery po okolicy
• ognisko z kiełbaskami, 
• wieczór  karkonoskich legend



ENGLISH  WORLD

Wielkanocny czas jest szczególnie radosny i zapowiada odrodzenie, wiosnę! Życzę wszystkim 
czytelnikom HAPPY EASTER!!! - Wesołych Świąt Wielkanocnych!!!

Oto słownictwo wielkanocne, które możecie odnaleźć wykreślance:
• zając  - bunny  
• kurczak – chick 
• farbować – dye 
• Wielkanoc – Easter 
• jajka – eggs 
• znajdować – find 
• trawa – grass 
• ukryć – hide 

HOW  MANY  EGGS? – ile jajek można znaleźć na obrazku? Pokoloruj i policz. 

Zbliżają się święta wielkanocne. Z tej okazji kilka dowcipów o zajączku :)

• Idzie zajączek przez las i niesie pod pachą teczkę. Spotyka go wilk i pyta:
 - Co tam niesiesz?



- Swoją pracę magisterską.
- Ha! A jaki temat?
- "Zając najgroźniejszym zwierzęciem w lesie"
 - No! Ty chyba sobie kpisz!
- To chodź za krzaczek!
 Wpadają za krzaczek, słychać straszliwy łomot, skowyt. Po chwili zza krzaczka 
wypada wilk z obłędem w oczach, sierść z niego prawie zdarta... Po chwili wychodzi 
zając, a za nim niedźwiedź. Misio poklepuje zająca po plecach i mówi:
- Widzisz zajączku! Nie jest ważny temat pracy magisterskiej, tylko promotor.

• Przychodzi króliczek do sklepu i mówi:
- Poproszę 1 kg sera.
 Następnego dnia znów prosi o 1 kg sera i tak przez kilka dni. 7 dnia znów prosi o ser, 
a sprzedawca na to:
- Po co ci tak dużo sera?
- Proszę iść ze mną to panu pokaże - mówi królik.
 Przychodzą nad jezioro, królik wrzuca ser do wody, a tam bulgocze, gotuje się 
i sera nie ma.
 Co tam jest? - pyta sprzedawca
 Na co królik:
 -Nie wiem, ale strasznie lubi ser!

• Zajączek wchodzi do baru i mówi:
- Kto mi pomalował rower na zielono?!
 Cisza. Wstaje niedźwiedź i mówi:
 - Ja, bo co?!
 A zajączek mówi:
- Chciałem się zapytać jak długo schnie farba!



UWAGA!
Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, rozwiąż  dwa zadania   zamieszczone poniżej. 
Wytnij kupon, wpisz poprawne rozwiązania i oddaj p. Bogusi Jaksinie do 4 kwietnia 2016 roku. 
Nagrody czekają! Rozlosujemy ich 10 !

1. Rozwiąż krzyżówkę.
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1. W wielkanocnym koszyczku w Wielką Sobotę.
2. Kolorowe jajko.
3. Wielkanocne ciasto.
4. Kolor rzeżuchy.
5. Buraczki z chrzanem.
6. Rosną na wierzbie.
7. Dzień tygodnia, w którym obchodzimy pierwszy dzień świąt Wielkiej Nocy.
8. Mądrzejsze od kury.
9. Przynosi wielkanocne podarunki.

2. Rozwiąż zagadki.

• Szarzeje i niknie w jesieni, a wiosną na łące znów się zazieleni. 
• Pióra biało-czarne, buciki czerwone. Uciekają przed nim żaby, gdy idzie w ich 

stronę.
• Skrzydełka mam jak płatki, choć sam nie jestem kwiatem. I nad kwiatami 

w słońcu wesoło fruwam latem.
• Błyszczą jej kropki w promieniach słonka, gdy się ten owad po łąkach błąka, 

a nazywa się on...



Pokoloruj.
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