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Z ŻYCIA SZKOŁY

 10 maja 2018 roku w naszej szkole odbyły się rozgrywki w unihokeju. Wzięły  
w nich udział zespoły składające się z czterech zawodników.

 17  maja  na  sali  gimnastycznej  odbył  się  Szkolny  Turniej  Przeskoków  
przez Sznur zorganizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego.

 Również  17  maja  w  szkolnej  bibliotece  odbyło  się  rozdanie  nagród  uczniom
wyróżnionym  w  Szkolnym  Konkursie  na  Najpiękniejszą  Zakładkę.  Oto  lista
laureatów:
I miejsce – Zuzanna P.
II miejsce – Jakub S.
III miejsce – Monika W. i Filip K.
wyróżnienia – Karolina O., Dawid W., Oskar W., Oskar P., Karol L., Kajetan E.

 22  maja  w  sali  Pomorskiego  Parku  Naukowo  –  Technologicznego  odbył  się  
X  Wojewódzki  Festiwal  Piosenki  dla  Dzieci  i  Młodzieży  „Śpiewaj  z  nami”.  
W   festiwalu  wzięły  udział  dzieci  i   młodzież  z   16  placówek  kształcenia
specjalnego         województwa pomorskiego ( 85 uczestników – 13 zespołów, 20
solistów. Soliści i zespoły  prezentowali  w kategorii wiekowej jedną piosenkę 
z  dowolnym  akompaniamentem  (akompaniator,  zespół  instrumentalny,
półplayback)   lub  a  cappella.   Uczestnicy  ubiegali  się  o  główną  nagrodę   -
„Uśmiechniętą Nutkę.

Nagrodę główną X Wojewódzkiego  Festiwalu Piosenki  „Śpiewaj z
nami” -  „Uśmiechniętą nutkę” otrzymali

W kategorii soliści szkoła podstawowa
Wiktoria Kriegier   z ZSS  w Chojnicach

W kategorii soliści gimnazjum
Joanna Karnat  z OREW  PSONI Koło w Pruszczu Gdańskim

W kategorii soliści szkoła ponadgimnazjalna
Kamila Karaban z SOSWNr 1 w Nowym Dworze  Gdańskim



W kategorii zespoły  szkoła podstawowa
Zespół "Szkolny dzwonek " z SOSW w Lęborku

W kategorii zespoły  gimnazjum
 „Półnutki" z SOSW W Kołozębiu

W  kategorii  zespoły   szkoła  ponadgimnazjalna
Zespół „Samer Band”  z Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie   

 23 maja ulicami Gdyni  przemaszerowali  uczestnicy 14. Gdyńskich Obchodów
Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a wśród nich spora
grupa naszych uczniów wraz ze swoimi wychowawcami.

 24 maja, podobnie jak w latach ubiegłych, bawiliśmy się na pikniku na Kolibkach.
Był  to  już  XII   Szkolny  Turniej  Ekologiczno  –  Sportowy.  Po  warsztatach
prozdrowotnych  zorganizowanych  przez  panie:  B.  Łącką  i  M.  Salamądry
uczniowie  udali  się  na zajęcia  w terenie  połączone z  piknikiem.  Jak co roku
nagrodą  dla  zwycięskich  zespołów  jest  wycieczka  do  Pomieczyna,  która
odbędzie się 19 czerwca :)

 25 maja dzieci z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego wybrały się
na  zwiedzanie  Jednostki  Ratowniczo-Gaśniczej  w  Gdyni.  Wspólnie  mogliśmy
przyjrzeć się, jak wygląda alarm pożarowy. Panowie strażacy zademonstrowali
zjazd  na  rurze  oraz  pokazali  stroje  strażackie,  w  których  wyrusza  się  na
zgłoszenia.  Największą  atrakcją  dla  naszych  wychowanków  było  siedzenie  
w  prawdziwym  wozie  strażackim,  jak  również  polewanie  wodą  z  węża
strażackiego do celu. Nie mniej atrakcyjne okazało się prezentowanie drabiny
umieszczonej  na  wozie  strażackim,  którą  panowie  strażacy  wysunęli  na  całą
możliwą wysokość.
Jak  co  roku,  wizyta  w  Straży  Pożarnej  dostarcza  naszym  najmłodszym
wychowankom dużo radości i frajdy

 30 maja obchodziliśmy w naszej szkole „Kulinarny Dzień Dziecka”.  Uczniowie
przygotowywali  „Zabawne  potrawy  kulinarne”.  Czekały  też  na  nich  kulinarne
niespodzianki.



 Również 30 maja odbył się Konkurs Wiedzy o Kulturze Krajów Anglojęzycznych
zorganizowany  przez  panią  Dominikę  Szulc.  I  miejsce  zajęła  Ewa  S.  (klasa
VIIA), II – Kamil K. (IIAG). Gratulacje!

 4 czerwca klasy:4BAU, 5BAU, 2BAUG, 3 CAUG oraz 12AUP były na wycieczce 
w  Pucku.  Uczniowie  wraz  z  nauczycielami  zwiedzili  miasto,  odwiedzili  plażę,
zjedli smaczny obiad w restauracji.

 W  dniach  4-8  czerwca  grupa  naszych  uczniów  ze  szkoły  podstawowej  oraz
gimnazjum w ramach "Zielonej Szkoły" przebywała w ośrodku wypoczynkowym
"Wodnik"  w  Darłowie.  Wyjazd  był  bardzo  udany.  Dopisała  pogoda  i  humory,
czekało  na  nas  mnóstwo  atrakcji:  wizyta  w  wiosce  Hobbitów  w  Sierakowie
Sławieńskim  połączona  z  warsztatami  cysterskimi,  rejs  statkiem,  spacer  
w Ogrodach Tematycznych Hortulus, wizyta w Parku Wodnym Jan w Darłówku,
zwiedzanie latarni morskiej w Gąskach, plażowanie, ognisko, dyskoteka.

 W tych samych dniach uczniowie SPdP przebywali na wycieczce we Wrocławiu.
Główne  atrakcje  tam  na  nich  czekające  to:  pokaz  fontanny  multimedialnej  
w Parku Szczytnickim, lekcja muzealna w Muzeum Pana Tadeusza, zwiedzanie
muzeum, wyjście do Teatru Lalek na spektakle „Opowieści z niepamięci” oraz
„Odlot”, zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego, wizyta i warsztaty w „Hydropolis”,
zwiedzanie  Wrocławia  z  przewodnikiem,  warsztaty  we  wrocławskim  ZOO,
zwiedzanie  Afrykarium,  rejs  statkiem  po  Odrze,  zajęcia  warsztatowe  
w Centrum Badawczy hali Stulecia połączone z jej zwiedzaniem.

 8  czerwca  odbył  się  w  szkole  Konkurs  Wiedzy  o  Londynie  zorganizowany  
przez panią Dominikę Szulc.













W  tym  roku  podobnie  jak  w  latach  ubiegłych  nasza  szkołę  opuści  grupa  uczniów.
Tegoroczni absolwenci gimnazjum to: Kamil G., Krystian L., Dawid P. oraz Ania S.
Szkołę  Przysposabiającą  do  Pracy  ukończą:  Bartłomiej  K.,  Justyna  K.,  Dagmara  K.,
Andrzej L., Malwina Ł.
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Nagrodzeni w poprzednim numerze: Kaja M., Monika W., Ewa S., Ola K., Martyna M.,
Hania W., Filip K., Karol L., Adrian B.
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Rubryka „English world”: p. Dominika Szulc


