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Z ŻYCIA SZKOŁY

• W  dniach  12  -16  września  uczniowie  Szkoły  Przysposabiającej  do  Pracy, 
podobnie jak w latach ubiegłych, wzięli udział w Zielonej Szkole w Lubiatowie.

• 27  września,  korzystając  z  jeszcze  rozpieszczających  promieni  słońca 
wychowankowie Oddziałów Przedszkolnych udali się na bardzo przyjemny spacer 
na  Skwer  Kościuszki.  Po  drodze  dzieci  przypominały  sobie  nie  tylko  zasady 
bezpieczeństwa  w  ruchu  ulicznym,  ale  także  świetnie  się  bawiły  
przy  napotkanych  dyniach  nieopodal  Teatru  Muzycznego,  a  także  podziwiały 
majestatyczne okręty i żaglowce przycumowane w Basenie Prezydenta.

• 30  września  dobyło  się  pierwsze  w  tym  roku  szkolnym  spotkanie  z  „Panią 
Muzyką”.

• 30  września  odbyło  się  inauguracyjne  spotkanie  w  ramach  programu  „Super 
Wiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby”. Wychowankowie Punktu Przedszkolnego  
i Oddziału Przedszkolnego mieli okazję zapoznać się z organizacją, jaką jest 
Polski Czerwony Krzyż, poznali nową koleżankę Wiewiórkę oraz jej przyjaciół 
Olę  i  Kubę.  Wszystkie  dzieci  zostały  przyjęte  
do Klubu Wiewiórka, czego potwierdzeniem były otrzymane odznaki.
Podsumowaniem zajęć, było wykonanie znaku czerwonego krzyża, jako symbolu 
organizacji PCK.

• 4  października  dzieci  z  Punktu  Przedszkolnego,  Oddziału  Przedszkolnego  
oraz uczniowie oddziałów autystycznych powitali jesień piknikiem w Adventure 
Parku w Gdyni Kolibkach. 

• Od  maja  ubiegłego  roku  szkolnego  uczniowie  naszej  szkoły  uczestniczą  
w projekcie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku „Kurs poza horyzont”. 
Pierwszy  cykl  warsztatów  został  zrealizowany  w  maju  w  Spichlerzach  
na Ołowiance oraz na statku-muzeum "Sołdek". W czerwcu uczniowie gościli  



w Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich. We wrześniu i październiku 
podzieleni na grupy odwiedzali  statek- muzeum „Dar Pomorza” oraz Muzeum 
Rybołówstwa w Helu. 

• 11 października przedszkolaki oraz część uczniów naszej szkoły wzięła udział  
w  przedstawieniu  „Kot  w  jednym  kapeluszu”  w  wykonaniu  aktorów  Teatru 
MplusM.



ENGLISH  WORLD

TEACHERS' DAY - dzień nauczyciela. Warto przypomnieć sobie słownictwo związane 
z miejscem pracy nauczyciela oraz tą przestrzenią, w której i Wy spędzacie dużą 
część swojego życia. 

I. People in a school - ludzie w szkole

headmaster - dyrektor                            teacher - nauczyciel
classmate - kolega / koleżanka z klasy    student - uczeń                        
janitor - woźny szkolny                           cook - kucharz
teacher - nauczyciel                                tutor - wychowawca
teaching staff - grono pedagogiczne

II.  Places at school  - miejsca w szkole

canteen - stołówka                            corridor - korytarz
classroom - klasa                               common room - świetlica 
gym - sala gimnastyczna                     library - biblioteka
headmaster's office - gabinet dyrektora   office - sekretariat
playground - boisko szkolne          staffroom - pokój nauczycielski

Znajdź 10 słówek związanych z dzisiejszą tematyką.
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UWAGA!
Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, rozwiąż oba poniższe zadania. Wytnij 
kupon, wpisz poprawne rozwiązania i oddaj p. Bogusi Jaksinie do  7 listopada 2016 
roku. Nagrody czekają! 
1. Rozwiąż krzyżówkę.
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1. Przydaje się gdy pada deszcz.
2. Dzień …............................, obchodzony 14 października.
3. Młode klaczy.
4. Jesienne, duże, pomarańczowe warzywo.
5. Owoce dębu.
6. Po październiku.
7. Obecna pora roku.
8. Pieprznik jadalny inaczej.
9. Małe, brązowe, z nich ludziki.
10. Z nich powidła
11. Ruda, skacze po drzewach, gromadzi zapasy w dziupli.

2. Rozwiąż zagadki.

• Co to za pani, w złocie, w czerwieni
sady pomaluje, lasy przemieni,
a gdy odejdzie gdzieś w obce kraje,
śnieżna zawieja po niej pozostaje.

• To miesiąc smutny taki,
bo odleciały już ptaki
i liść ostatni już opadł.
Ten miesiąc zwie się ...................... .



Pokoloruj.



Pokochaj jesień

Spróbuj pokochać jesień
z niesamowitymi urokami
 Spójrz ile piękna niesie
 obdarzając cię nowymi dniami.

 Kolorowo jak wiosną
barwne liście ostatki zieleni
 Dadzą chwilę radosną
twą szarość życia mogą odmienić.

Wieczór szybciej nastaje
 słońce też znika wcześniej niż latem
 Lecz nowe czy nie daje
 chwile spokoju skorzystaj zatem. 

Tadeusz Karasiewicz 
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