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Z ŻYCIA SZKOŁY

• 2 kwietnia 2017 obchodziliśmy w Gdyni Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. 
Rozpoczął go Niebieski Marsz dla Autyzmu spod Urzędu Miasta, który 
przemaszerował ulicą Świętojańską na plac Grunwaldzki, pod Muszlę 
Koncertową. Tam odbyła się dalsza część obchodów, podczas których można 
było spotkać ambasadora akcji, który towarzyszył nam przez cały dzień – aktora 
p.  Bartka Topę, zasięgnąć wiedzy o autyzmie (działały punkty konsultacyjne, 
w których  można było uzyskać informacje, gdzie i w jaki sposób można 
pracować z osobami z autyzmem oraz otrzymać praktyczne porady 
od terapeutów i rodziców dzieci z autyzmem). Jedną z atrakcji tego dnia był 
pokaz mody z udziałem uczniów naszej szkoły , przygotowany przez projektanta 
mody Michała Starosta. Nie zabrakło też różnego rodzaju konkursów, 
możliwości obejrzenia wozu strażackiego oraz pysznego rosołu, grochówki 
i tortów.

• 4 kwietnia 2017 odbyły się rozgrywki w dwa ognie zespołów siedmioosobowych 
zorganizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego.

• W dniach 5,6, 7 odbyły się w naszej szkole rekolekcje wielkopostne.
• 11 maja odbędzie się po raz kolejny Wojewódzki Festiwal Piosenki pod hasłem 

„Śpiewaj z nami”  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 
z województwa pomorskiego. 



English world

Happy Easter!!! Wesołych Świąt Wielkanocnych!!! Czas na słownictwo świąteczne.
Wpiszcie słowa w odpowiednie kratki:

bunny - zajączek wielkanocny basket - koszyk

chocolate – czekolada egg - jajko

hunt - poszukiwanie jajek chick - kurczaczek

rabbit – królik Easter – Wielkanoc



WIELKANOC

Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim, 
a od siedemnastu wieków obchodzonym w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej 
pełni księżyca.
Mieści się w przedziale czasowym pomiędzy 22 marca i 25 kwietnia, ale nie ma stałej 
daty, dlatego określane jest jako święto ruchome. Upamiętnia zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa. Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres wspominania 
najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim 
Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki 
Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane są jako Triduum 
Paschalne.
Wielkanoc to prawdopodobnie święta, z którymi związana jest największa ilość 
zwyczajów i tradycji. Jest to malowanie i święcenie jajek (pisanki, kraszanki), 
święconka, dzielenie się jajkiem, śniadanie wielkanocne, śmigus-dyngus, świąteczne 
(wiosenne) porządki itp. Jako, że Święta Wielkiej Nocy są świętami wesołymi 
oraz kończą Wielki Post na stołach dominuje przepych. Jemy wszelkiego rodzaju 
mięsa, wędliny i ciasta - baby, kołacze, mazurki, makowce, faszerowane i pieczone 
jajka itp.



UWAGA!

Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, rozwiąż dwa zadania zamieszczone 
poniżej. Wytnij kupon, wpisz poprawne rozwiązania i oddaj p. Bogusi Jaksinie do końca 
kwietnia 2017 roku. Nagrody czekają! Rozlosujemy ich 10 !

1. Rozwiąż krzyżówkę.
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1. Polewamy się nią w lany poniedziałek.
2. Zdobione jajko.
3. Pierwszy dzień świąt wielkanocnych jest zawsze w tym dniu tygodnia.
4. Zabierane do kościoła w niedzielę palmową.
5. Dzielimy się nim przed wielkanocnym śniadaniem.
6. Wielkanocne ciasto.
7. Lany ....................... .
8. W nim święconka.
9. Obecny miesiąc.



2. Rozwiąż zagadki.

• Jeszcze śpi wszystko, co żyje,
jeszcze nic nie rośnie,
a on śmiało  śnieg przebije -
powie nam o wiośnie!

• Przyleciał szary ptaszek -
nad polem śpiewa jak dzwonek.
Znają go dobrze dzieci.
To jest …...................... .

• Jaki kolczasty zwierz obudził się, czy wiesz?

Ile jajek ukryło się na obrazku? Pokoloruj je.

Pragniemy złożyć Wam życzenia



 zdrowych i pogodnych świąt Wielkanocnych,
 obfitości na świątecznym stole,

 smacznego jajka oraz wiosennego nastroju
 w rodzinnym gronie. 
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