
NOWINKI
ZSS NR17

nr 5  styczeń 2016

CENA: 1 ZŁ



Z ŻYCIA SZKOŁY
• 12 stycznia 2016 uczniowie SPdP uczestniczyli w kolejnym koncercie w cyklu 

"Muzyczne drugie śniadanie w Caffe Anioł". Tym razem był to występ młodzieży 
ze Szkoły Muzycznej II stopnia im. Z.Noskowskiego w Gdyni.

• 14  stycznia  2016  odbył  się  kolejny  koncert  „PANI  MUZYKA  ZAPRASZA”. 
Tematem  spotkania  były  kolędy  i  zwyczaje  zapustne.  Na  koncercie  dzieci 
zabawiły  się  w kolędników.  Zaśpiewały kolędy z gwiazdą,  pomagały kolędować 
przebierańcom jak: turoń, bocian, dziady. Na zakończenie kolędowania odbyły 
się tańce.

• 19  stycznia  odbył  się  Międzyszkolny  Bal  Karnawałowy   dla  uczniów  SPdP  
pod hasłem "Piżama Party 2016". Młodzież w strojach odpowiednich do tematyki 
imprezy bawiła się wspólnie z rówieśnikami z Pucka, Wejherowa i Gdyni Obłuża, 
biorąc udział we wspólnej zabawie i licznych konkursach.



• 12 stycznia na balu karnawałowym bawiły się, wspólnie z gośćmi z Przedszkola 
nr 7 oraz 28,  nasze przedszkolaki. 

• 21 stycznia natomiast odbyła się zabawa karnawałowa dla uczniów klas IV-VI 
szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Zabawa była przednia!

• Przypominam, że w czwartek 28 stycznia odbędą się zebrania z rodzicami.



ENGLISH WORLD

„Home sweet home” -  jak to mawiają po angielsku.  W języku polskim 
odpowiednikiem jest „Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej”!!! 

W tym miesiącu przyjrzyjmy się sercu domu czyli KUCHNI. Oto przedmioty 
umożliwiające przygotowanie, podanie i spożywanie posiłków.

cooker – kuchenka                                 plate - talerz
fridge – lodówka                                    bowl - miska
toaster – toster                                   fork - widelec
pot – garnek                                          knife - nóż
frying pan – patelnia                             spoon - łyżka
cup - filiżanka                                      glass – szklanka
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Karnawał, zapusty – okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. Rozpoczyna 
się najczęściej w dniu Trzech Króli, a kończy we wtorek przed Środą Popielcową, 
która oznacza początek wielkiego postu i oczekiwania na Wielkanoc.
Nazwa pochodzi od włoskiego carne vale, a słowo to zaczerpnięte z łaciny oznaczało 
pożegnanie mięsa (carne mięso + valere obowiązywać, być ważnym, królować) 
lub "carne" - mięso + "vale" - żegnaj), przed rozpoczynającym się wielkim postem. Inna 
etymologia tej nazwy każe szukać jej źródeł w  nazwie wozu który uczestniczył w 
procesji świątecznej ku czci bogini Izydy, a później Dionizosa w starożytnym Rzymie 
(łac. carrus navalis - wóz w kształcie okrętu).
Widowiskowe karnawały odbywają się w Rio de Janeiro, w Wenecji oraz na Wyspach 
Kanaryjskich i w Niemczech. Największym po karnawale w Rio de Janeiro
pod względem liczby odwiedzających go turystów jest Notting Hill Carnival
w Londynie. Co roku w ciągu dwóch dni przyciąga ponad 1,5 mln turystów.
Jednym ze zwyczajów karnawału weneckiego jest Lot Anioła.

maska wenecka

Lot Anioła



UWAGA!
Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, rozwiąż oba poniższe zadania. Wytnij 
kupon, wpisz poprawne rozwiązania i oddaj p. Bogusi Jaksinie do końca lutego 2016 
roku.
Nagrody czekają! Rozlosujemy ich 10!

1. Co wiesz o naszej ojczyźnie? Rozwiąż quiz.

• Kto był pierwszym władcą Polski?
• Z kim walczyły wojska polskie i litewskie pod Grunwaldem?
• Gdzie znajduje się Kościół Mariacki,Wawel,Sukiennice?
• Ile było rozbiorów Polski?
• Które kraje uczestniczyły w rozbiorach Polski?
• W którym roku Polska odzyskała niepodległość?
• Kto napisał tekst polskiego hymnu narodowego?
• Z jakimi krajami graniczy Polska?
• Jak nazywa się najdłuższa rzeka w Polsce?
• Jak nazywają się najwyższe polskie góry?
• Jak nazywa się najstarszy polski uniwersytet?
• Kim był Mikołaj Kopernik?

2. Rozwiąż rebus.
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