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Z ŻYCIA SZKOŁY

• 15 września 2017 odbyła się akcja „Sprzątanie Gdyni 2017”. W związku z tym 
w szkolnej stołówce zostały przeprowadzone warsztaty „Śmieci mniej –  Ziemi 
lżej”. Po warsztatach odbyło się sprzątanie terenu szkoły i okolic.

• 20 września klasa 7a oraz 23a, a 26 września 4a, 56a i 7b wraz 
z wychowawcami wybrały się na wycieczkę na Westerplatte.

• W dniach 25-29 września 2017 grupa naszych uczniów brała udział w „Zielonej 
Szkole”  w  miejscowości  Jantar  na  Mierzei  Wiślanej.  Program  wyjazdu  był 
bardzo  ciekawy  i  bogaty  (m.  in.  wizyta  na  farmie  strusi,  rejs  statkiem  
po Mierzei  Wiślanej,  wizyta w latarni  morskiej  w Krynicy Morskiej,  wizyta  
w planetarium we Fromborku, na Starym Mieście w Gdańsku, na Westerplatte, 
na basenie w Elblągu i wiele innych). 

• 27  września  odbyło  się  spotkanie  z  cyklu  „Pani  Muzyka”  zatytułowane  
„Z warkoczem Wisły”.



• 28 września klasy:  45b, 7b,  7c oraz 7dAU pojechały na wycieczkę do Parku 
Oliwskiego. Po obserwacji parkowej roślinności udały się do Katedry Oliwskiej 
na piękny koncert muzyki organowej.

• 3  października  w  Adventure  Park  odbył  się  wzorem  poprzednich  lat  piknik 
„Powitanie  jesieni  2017”.  Pogoda dopisała,  podobnie  jak  humory uczestników. 
Uczniowie brali udział w podchodach, rozgrywkach sportowych, śpiewali piosenki 
przy akompaniamencie gitary pani Ani Gocek. Na pożegnanie każdy posilił  się 
pieczoną kiełbaską.

• 10  października  odbędzie  się  kolejne  spotkanie  z  cyklu  „Pani  Muzyka”.  Tym 
razem pod tytułem „Księżniczka harmonia. Wśród fal dźwiękowych”.



ENGLISH  WORLD

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim 
nauczycielom“BEST WISHES” – najlepsze życzenia!!!

School     subjects   –   przedmioty     szkolne  

Polish – j. polski         Physics – fizyka               PE – physical education - wf 
English – j. angielski     Biology – biologia           IT – Inf. Technology - informatyka
Maths – matematyka    Geography – geografia   Music - muzyka
History – historia       Art – plastyka                  Religion - religia  

Podpisz obrazki w j. angielskim:

      

…………………  ……………………   ………………………  ………………

    

…………………...........  ………………  ………………  ……………   …………………



Zbliża się 14 października. Dzień Edukacji Narodowej potocznie zwany Dniem 
Nauczyciela. Święto wszystkich pracowników oświaty. Jest to rocznica powstania 
Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego na świecie ministerstwa oświaty powstałego 
w 1773 roku. Inicjatorem jej powstania był ksiądz Hugo Kołłątaj. W pierwszych latach 
działania komisja opracowała i wprowadziła trójstopniowy model edukacji. Stopień 
pierwszy - szkoły parafialne (dla niższych stanów - chłopów i mieszczan), stopień drugi 
- przeznaczone dla rodzin szlacheckich szkoły powiatowe i stopień trzeci, najwyższy, 
dla najbardziej uzdolnionych - uniwersytety (w tych czasach istniały dwa : w Krakowie 
i Wilnie). Do głównych reform systemu oświaty, obok wprowadzenia trzystopniowego 
podziału, zaliczyć należy: opracowanie nowych systemów nauczania, wprowadzenie 
podręczników w języku polskim, wprowadzenie polskiej terminologii naukowej, reformę 
Akademii Wileńskiej i Krakowskiej, utworzenie seminariów dla nauczycieli, 
wprowadzenie w szkołach wychowania fizycznego, utworzenie "Towarzystwa do Ksiąg 
Elementarnych" (instytucja opracowująca podręczniki i programy nauczania), 
dopuszczenie dziewcząt do edukacji na równych prawach z chłopcami.

Dzień Nauczyciela obchodzony jest w większości krajów na świecie w różnych 
dniach (np. w Argentynie 11 września, w Brazylii 15 października, w Chinach 
10 września) związanych, podobnie jak w Polsce, z lokalnymi wydarzeniami. World 
Teacher's Day (Światowy Dzień Nauczyciela) pod patronatem UNESCO obchodzony 
jest od 1994 roku w dniu 5 października.

Wszystkim Pracownikom naszej szkoły składamy w tym dniu 
najserdeczniejsze życzenia.

Niesiecie radość w nieznany świat nauki i światło w nieznane 
jego obszary. Pozwalacie urzeczywistniać się naszym marzeniom. 
Sprawiacie cud nauki. Budzicie zdrową świata ciekawość. 
Odkrywacie przed nami nieznane. Obłaskawiacie tajemnice.
Rozpraszacie mgłę zwątpienia na pytania odpowiadając 
rzetelnie...

Za to
i za wszystko to, czego wyrazić słowami nie sposób

Dziękujemy



UWAGA, UWAGA! 
W związku ze zbliżającym się Dniem Nauczyciela mam dla Was konkurs specjalny. 
Dopasujcie imię i  nazwisko z ramki do zdjęcia i wpiszcie obok odpowiedniego numeru 
na kuponie. Wśród tych, którzy prawidłowo odgadną wszystkie osoby, rozlosujemy 5 
nagród specjalnych.
Wytnijcie kupon, wpiszcie poprawne rozwiązania i oddajcie p. Bogusi Jaksinie do 
końca  października 2017 roku.

Dominika Szulc, Alicja Kozikowska, Beata Pawelczak,  Halina Lanuczny, Olga Debis, 
Jarosław Pawelczak, Bożena Pałkowska, Sabina Schenk, Justyna Wanasz, Mirosława 
Kruszczyńska, Agata Buss, Grażyna Wróbel, Ewa Gada, Bogusława Jaksina,
Paulina Myszkowska, Elżbieta Barszczewska, Małgorzata Salamądry, Mariola 
Miszewska, Magdalena Seweryn, Lidia Pultyn, Barbara Łącka

      1. 2. 3.

4.     5.



 6.   7. 8.

 9.        10.      11.

12.        13.



 

14. 15.       16.

 17. 18.       19.

    20. 21.



UWAGA!
Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, rozwiąż dwa zadania 
zamieszczone poniżej. Wytnij kupon, wpisz poprawne rozwiązania 
i oddaj p. Bogusi Jaksinie  30 października 2017 roku.
Nagrody czekają! 

1. Rozwiąż krzyżówkę.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. ... na ucznia klasy I.
2. Dzień ... - obchodzony 14 października.
3. Od niego pochodzi nazwa obecnego miesiąca.
4. Ostatni miesiąc roku.
5. W linię lub w kratkę, do matematyki, polskiego, historii.
6. W nim ołówki, długopisy, kredki.
7. Stoi na czele szkoły.
8. Patronka naszej szkoły podstawowej.
9. Pierwszy dzień tygodnia.
10. Duże, pomarańczowe warzywo kojarzące się z Halloween.
11. Tytuł naszej gazetki.

2. Sprawdźmy teraz czy znacie nauczycieli uczących w naszej szkole i czy wiecie 
jakich przedmiotów uczą, jakie zajęcia prowadzą. Dopasujcie cyfrę do litery.



1. Pani Ewa Juszczak 
2. Pani Olga Debis
3. Pani Dominika Szulc
4. Pani Grażyna Wróbel
5. Pani Paulina Myszkowska
6. Pani Agnieszka Mrówka
7. Pani Iwona Matuszak
8. Pani Maja Gawlik
9. Pani Ewa Gada

a. chemia
b. język polski
c. logopedia
d. geografia
e. wychowanie fizyczne
f. psycholog szkolny
g. język angielski 
h. plastyka
i. matematyka

KUPON NA ROZWIĄZANIA

ROZWIĄZANIA:

ZADANIE NR.....
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ZADANIE NR.....
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..........................................................
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IMIĘ: ...............................................

NAZWISKO: ...................................

KLASA: ...........................................



KUPON NA ROZWIĄZANIA - konkurs specjalny
"Rozpoznaj nauczyciela"

ROZWIĄZANIA:
1........................................................
2........................................................
3........................................................
4........................................................
5........................................................
6........................................................
7........................................................
8........................................................
9........................................................
10......................................................
11......................................................
12......................................................
13.....................................................
14.....................................................
15.....................................................
16.....................................................
17.....................................................
18.....................................................
19.....................................................
20....................................................
21....................................................

IMIĘ: ...............................................

NAZWISKO: ...................................

KLASA: ...........................................

Nagrodzeni w poprzednim numerze: Hania W., Adrian B., Adam S., Ola K., Monika w., 
Ewa S., Karol L., Weronika Ż.

Gazetkę redaguje p. Bogusława Jaksina
Rubryka “English world” p. Dominika Szulc


