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Z ŻYCIA SZKOŁY
 15 października odbyło się spotkanie z cyklu Pani Muzyka Zaprasza. Tym razem

uczniowie  wzięli  udział  w  spektaklu  teatralno  –  muzycznym  „Złość  piękności
szkodzi”. Spektakl osnuty został na motywach baśni „Królewna Śnieżka”.

 Również 15 października odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Nauczyciela.
 18  października  odbyły  się  szkolne  rozgrywki  w  badmintona  zorganizowane

przez nauczycieli wychowania fizycznego.
 24 października w szkolnej stołówce miał miejsce szkolny konkurs plastyczny

„Jesień”.  Konkurs  przeznaczony  był  dla  klas  I-III  szkoły  podstawowej  
oraz  oddziałów  dla  dzieci  z  autyzmem  na  poziomie  szkoły  podstawowej.  
I  miejsce  zajął  Krzyś  B.,  II  miejsce  Kuba  R.,  III  miejsce  Michał  H.,
Wyróżnienia  otrzymali:  Nikola  L.,  Mateusz  K.  oraz   Michał  Z.  Wszystkim
nagrodzonym serdecznie gratuluję.

 26  października  nastąpiło  rozwiązanie  konkursu  oraz  rozdanie  nagród
uczestnikom zorganizowanego przez bibliotekę szkolną konkursy plastyczno –
językowego  na  plakat  promujący  czytelnictwo.  Konkurs  związany  był  
z trwającym w październiku Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych.
I miejsce zajęła klasa 6CAU czyli  Adrian,  Olek i Mateusz. Miejsce II klasa
7Bau  oraz  3CAUG.  III  miejsce  zajęła  Kaja  M.  Przyznano  również  dwa
wyróżnienia: Zuzia T. i Hania W. Serdecznie wszystkim gratuluję!

 30  października  w  szkolnej  stołówce  odbyła  się  impreza  pod  hasłem
„Pomarańczowy dzień”. Uczniowie oddziałów dla dzieci i młodzieży z autyzmem
na poziomie klas od IV szkoły podstawowej do III szkoły przysposabiającej  
do pracy wzięli  udział  w ciekawej ,edukacyjnej zabawie. Poszukiwali ukrytych
pomarańczowych  maskotek,  rozwiązywali  krzyżówki  i  rebusy,  wykonywali
kukiełki  z  marchewek,  przygotowywali  pyszne  przekąski  z  warzyw,  w  kąciku



plastycznym robili czapeczki z w kształcie marchewek.  Degustowali też pyszne
ciasta  i  babeczki  oraz  zupę  dyniową.  Pod  koniec  rozstrzygnięto  konkurs  na
najpiękniej ozdobioną dynię: I miejsce klasa I-III AUP, II miejsce klasa IIIB
AUG, III miejsce klasa V BAU. 

 Również 30 października klasy: 23BAU, 2CAU, 3BAU oraz odział przedszkolny
udali  się  na  wycieczkę  do  Leśnego  Ogrodu  Botanicznego  w  Marszewie.  Tam
wędrowali  leśnymi  ścieżkami  dydaktycznymi,  a  na  zakończenie  upiekli  sobie  
na ognisku smaczne kiełbaski.



 31 października uczniowie klas: 1A, 13B, 23A, 3BAU i 6 CAU wraz z opiekunami
wzięli udział w wyjściu do Muzeum Emigracji w Gdyni. Po muzeum oprowadzały
ich pani przewodniczki – wspólnie odbyli podróż jaką wiele lat temu odbywali
mieszkańcy  Gdyni,  którzy  wyruszali  w  podróż  do  Ameryki.  Wyjście
zorganizowała  pani  Ania  kwoczko  w  ramach  realizacji  programu  „Szlakiem
gdyńskich rybek”.

 7  listopada  panie  M.  Kruszczyńska  i  B.  Jaksina  przygotowała  warsztaty
dotyczące  setnej  rocznicy  odzyskanie  przez  Polskę  niepodległości.  
W warsztatach wzięły udział klasy IV-VIII szkoły podstawowej oraz klasa 3A 
i 3B  gimnazjum.



 9 listopada czwórka uczniów naszej szkoły (Marta, Zuzia, Tomek i Fabian) pod
opieką  pani  Bogusi  Jaksiny  wzięła  udział  w  Międzyszkolnym  Turnieju  Gier
Planszowych Historycznych organizowanym przez SOSW nr 2 w Gdyni. Każdy 
z  uczniów  wziął  udział  w  quizie  historycznym  dotyczącym  okresu
międzywojennego w Polsce, rozegrał partię gry "Kolejka" oraz "Gdynia". Nasi
uczniowie  nie  mieli  sobie  równych.  Zajęli  trzy  pierwsze  miejsca.  I  miejsce-
Tomek P., II - Zuzia W, III - Marta D. Serdeczne gratulacje! Uczestniczyliśmy
również  w  uroczystym  apelu  z  okazji  Dnia  Niepodległości  połączonym  
z  odśpiewaniem  hymnu  o  11.11,  posadzeniu   Dębu  100-lecia  Niepodległości,
zakopaniu  kapsuły  czasu  oraz  wypuszczeniu  biało-  czerwonych  balonów.  
Po wszystkim gospodarze zaprosili nas na pyszny obiad. :)



100. GDYŃSKIE URODZINY NIEPODLEGŁEJ.
 Parada Niepodległości  11 LISTOPADA 2018

Patriotyczna, wzruszająca a jednocześnie radosna, rodzinna atmosfera i tłumy
mieszkańców na tradycyjnej od lat trasie kolorowej parady - tak co roku, 11 listopada,
Gdynia świętuje odzyskanie przez Polskę niepodległości. Nie inaczej było podczas 100.
Gdyńskich Urodzin Niepodległej. 
11  listopada  Gdynia  tradycyjnie  bardzo  uroczyście  świętuje  rocznicę  odzyskania  
przez  Polskę  niepodległości  w  1918  roku.  Gdyńskie  Urodziny  Niepodległej  były  jak
zawsze  patriotyczne,  wzruszające i  zarazem radosne.  Udział  w nich  wzięły  rzesze
gdynian, a miasto ożywiły liczne działania artystyczne – teatralne, muzyczne i wizualne.
Jednym  z  głównych  akcentów  gdyńskich  obchodów  jest  Parada  Niepodległości.
Rozpoczęła  się  ona  o  godz.  12.00.  Przeszła  trasą  od  Dworca  Gdynia  Główna  aż  
pod  Pomnik  Polski  Morskiej  na  Skwerze  Kościuszki,  gdzie  odbyły  się  oficjalne
uroczystości  z  udziałem  władz  miasta,  dowództwa  Marynarki  Wojennej,  delegacji
organizacji społecznych.
Uroczystości  rocznicowe rozpoczęły się już w piątek.  Tego dnia,  przed Infoboxem
przy ul. Świętojańskiej 30, w godz. 12.00 - 13.00 została wręczana mieszkańcom biało-
czerwona flaga. Natomiast o o godz. 17 rozpoczął się wernisaż wystawy „Niepodległa”
w Muzeum Marynarki Wojennej przy ul. Zawiszy Czarnego 1B.

Jak  prawidłowo  i  godnie  eksponować  i  obchodzić  się  
z flagą narodową?

Flaga  jest  symbolem  naszego  państwa,  dlatego  należy  odnosić  się  do  niej  
z należną czcią i szacunkiem. Wywieszamy ją, aby uczcić ważne uroczystości, rocznice
i święta państwowe. Powinna być umieszczona w miejscu uprzywilejowanym - jest to
zawsze prawa strona osoby stojącej tyłem do budynku lub na prawo od godła – patrząc
od strony godła.  Flaga państwowa nie powinna być wywieszana na jednym maszcie  
lub  drzewcu  razem z  inną  flagą  lub  flagami.  Natomiast  jeśli  chcemy umieścić  ją  
na pojeździe, powinna znajdować się po jego prawej stronie.
Trzeba zwracać uwagę na właściwa kolejność barw. Jeżeli  umieszczane są pionowo,
kolor biały powinien znajdować się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.
Flaga,  którą  wywieszamy powinna  być  czysta,  wyprasowana i  przymocowana w taki
sposób,  aby  się  nie  zerwała  -  czyli  np.  przywiązana  lub  przymocowana  pinezką  
do drzewca. Nie można na niej umieszczać, ani przyczepiać do niej, żadnych znaków,
liter, słów, liczb czy rysunków. Flaga powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem,
zerwaniem lub upadkiem na ziemię. Musi być tak umieszczona, żeby nie dotykała ona
podłoża, podłogi lub nie była zamoczona w wodzie. Jeżeli flaga zaplącze się dookoła
drzewca, trzeba ją rozplątać. Zaplątana flaga nie jest ozdobą. Symbole państwowe
innych  państw  należy  traktować  z  takim  samym szacunkiem,  jakiego  oczekujemy  
od innych w stosunku do polskich symboli państwowych.



English World
Dziś  wybierzmy  się  do  lasu  i  pomyślmy  o  zwierzętach,  które  tam
mieszkają  i  przygotowują  się  do  zimy.  Poniżej  przedstawiam  Wam
angielskie  nazwy  zwierząt.  Ciekawe,  czy  rozpoznajecie  te  zwierzęta?
Podpiszcie obrazki po angielsku. :-)
squirrel – wiewiórka              hedgehog - jeż
owl - sowa                       wolf - wilk 
deer – jeleń                     fox - lis
bear - niedźwiedź               badger – borsuk
frog - żaba                      moose – łoś

           
…..
………………………     



UWAGA!
Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, rozwiąż co najmniej dwa zadania
zamieszczone poniżej. Wytnij kupon, wpisz poprawne rozwiązania i oddaj p. Bogusi
Jaksinie do końca listopada 2018 roku.

1. Rozwiąż zagadki.

 Krótki ogon, długie uszy
- nie ma go w przedszkolu.
Żyje sobie w leśnej głuszy,
lub kica po polu.

 Na wysokich nogach,
z dużymi rogami,
po leśnych mknie drogach,
staje za drzewami.

 Mieszka w lesie lub na łące,
pogłaskać się nie da.
Gdy się boi stawia kolce,
nocą lubi biegać.

 Ogon, uszy ma i kły
- psa daleki krewny.
W bajkach tylko bywa zły,
w lesie jest potrzebny.

 To rude zwierzątko,
w dziupli sobie mieszka.
Skacze po gałęziach,
kocha się w orzeszkach.

2. Rozwiąż rebus.



Nagrody czek! Rozlosujemy ich 10 !Pokoloruj.
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