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Z ŻYCIA SZKOŁY

• 25 października odbyło się pasowanie naszych najmłodszych podopiecznych 
na przedszkolaka. Małe zuchy sprostały zadaniu i z zaangażowaniem wzięły 
udział w krótkim występie. Kolejnym, i najważniejszym, punktem programu było 
uroczyste złożenie przysięgi odczytanej przez panią wicedyrektor, jak również 
pasowanie wychowanków na prawowitych przedszkolaków. Z tej okazji życzymy 
dzieciom samych przyjemnych chwil w gronie rówieśników, dużo zabawy 
i sukcesów w nauce.

• 9 listopada uczniowie z oddziałów autystycznych uczestniczyli w warsztatach 
z okazji Narodowego Dnia Niepodległości. Uczniowie podczas pracy grupowej 
stworzyli plakaty i rozwiązali krzyżówkę z zakresu wiedzy o naszym kraju.



• 27 października wychowankowie PP oraz uczniowie szkoły podstawowej 
obchodzili POMARAŃCZOWY DZIEŃ. W szkolnej stołówce na dzieci i ich 
wychowawców czekały stanowiska, przy których można było nie tylko sprawdzić 
swoją wiedzę i trochę pogłówkować, ale również oddać się kulinarnym 
i plastycznym wyzwaniom. Wszystkie grupy wzięły także udział w konkursie 
na najpiękniejszą dynię i otrzymały dyplomy. Fantastyczną, ale jakże 
wyczerpującą zabawę zwieńczył przepyszny i regenerujący „pomarańczowy 
poczęstunek”.

• 10 listopada grupa uczniów gimnazjum (Zuzia, Staś i Kamil K.) wzięła udział 
w Międzyszkolnym Turnieju Gier Planszowych „Polska – wiem” na terenie SOSW 
nr 2 w Gdyni. Uczniowie indywidualnie wzięli udział w quizie dotyczącym 
najważniejszych wydarzeń z historii Polski oraz rozegrali kilka gier. Nasza 
drużyna zajęła II miejsce. Gratulacje!!!

• Również 10 listopada w  szkolnej  stołówce  odbyły  się  warsztaty  dotyczące 
Święta Niepodległości przygotowane przez p. M. Kruszczyńską i p. B. Jaksinę 
dla  klas  4-7  oraz  oddziałów  gimnazjalnych.  Warsztaty  poprowadziła  p. 
Kruszczyńska i p. Myszkowska.



ENGLISH  WORLD

Halloween –  zwyczaj związany z maskaradą, obchodzony w wielu krajach w wieczór
31 października.  Dzień ten jest najhuczniej obchodzony w  Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Mimo że dzień nie jest świętem 
urzędowym, cieszy się po święcie Bożego Narodzenia największą popularnością. Oto 
słownictwo powiązane z tematem, które odnajdźcie w wykreślance:

witch – czarownica     treat - łakoć
pumpkin – dynia        ghost - duch
cat – kot              skeleton - szkielet
bat – nietoperz        hunted – nawiedzony (dom)
trick – psikus          broom – miotła
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada obchodzić będziemy Narodowe Święto Niepodległości. Narodowe Święto 
Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 
roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. 
Po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję w latach 1772-1795, 
powstaniach narodowych (Listopadowym 1830 i Styczniowym 1863),  zmaganiach 
na różnych frontach, Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu 
wywalczyli wolność. Ogromną rolę w odzyskaniu niepodległości odegrał pierwszy 
marszałek Polski – Józef Piłsudski. 
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym w 1937 roku. Od roku 1939 
do 1989 obchodzenie tego święta było zakazane. 
Po upadku rządów komunistycznych nabrało szczególnego znaczenia i jest dniem 
wolnym od pracy. 
Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych mają miejsce 
w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego. W samo południe przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza odbywa się uroczysta zmiana warty. 



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

1. Przeczytaj zdania i zaznacz, które są prawdą, a które fałszem. Zaznaczone 
litery złożą się na hasło.
Podpowiedź:  w zdaniach prawdziwych podkreślono rzeczowniki.

Lp. ZDANIE prawda fałsz

1. Polska odzyskała niepodległość po II wojnie światowej. O L
2. Imię Piłsudskiego to Józef. I Z
3. Po I wojnie światowej Piłsudski objął funkcję 

Naczelnika Państwa.
S B

4. Najważniejszy dokument w państwie to rozkład jazdy. R T
5. Piłsudski w czasie I wojny światowej za największego 

wroga uważał Austro-Węgry.
A O

6. Polacy żyli pod zaborami przez 123 lata. P J
7. Państwa zaborcze to: Rosja, Prusy i Austria. A F
8. I wojna światowa wybuchła w 1226 roku. W D

2. Odpowiedz na pytania: 
• Jakie państwa dokonały rozbiorów Polski?
• Jaki stopień wojskowy miał Józef Piłsudski?
• W którym roku Polska odzyskała niepodległość?
• Jaki tytuł nosi nasz hymn państwowy?



Pokoloruj.

Nagrodzeni w poprzednim numerze: Ola K., Karol L., Filip K., Adrian B. 
Gratulacje :)

KUPON NA ROZWIĄZANIA

ROZWIĄZANIA:

ZADANIE NR.....
...................................................................
...................................................................
ZADANIE NR.....
...................................................................
...................................................................
...................................................................

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

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

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

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


