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Z ŻYCIA SZKOŁY

 5  grudnia  klasa  6  BAU,  6CAU  oraz  3  CAUG  wzięła  udział  w  konkursie
artystyczno-kulinarnym "Piernikowe szaleństwo" w Tczewie w Zespole Placówek
Specjalnych.

 10  grudnia  grupa  naszych  uczniów  udała  się  do  oliwskiego  ZOO  na  lekcję
edukacyjną „Ssaki”.

 14  grudnia  odbył  się  kolejny  koncert  z  cyklu  „Pani  Muzyka  Zaprasza”.  Tym
razem pod tytułem „Balet to taniec, a taniec to balet?”. Na spotkaniu uczniowie
poznali  nie tylko ćwiczenia,  pozycje i  układy baletowe, ale również specjalne
stroje i buty. Goście – Pierwsza Para Baletu Opery Bałtyckiej zaprezentowali
tańce  narodowe  (polonez,  mazur,  walc,  polka).  Uczniowie  mogli  również
poćwiczyć „pozycje” i „układy” baletowe.

 17  grudnia  w  szkolnej  stołówce  odbyły  się  świąteczne  warsztaty  plastyczne
połączone  z  konkursem  na  najpiękniejszą  ozdobę  choinkową  dla  uczniów
gimnazjalnych oddziałów autystycznych oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy
zorganizowane  przez  panie:  A.  Maciągowską,  B.  Pałkowską  i  E.  Żebrowską-
Wróbel.

 W środę 19 grudnia grupa uczniów z panią B. Łącka i panią O. Debis udała się 
do  schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt  „Ciapkowo”,  dokąd  zawiozła  dary
dostarczone przez naszych uczniów i ich rodziców (karmę, koce, kołdry). Bardzo
dziękujemy!

 21 grudnia 2018 roku odbył się koncert kolęd w wykonaniu naszych uczniów, a po
koncercie spotkanie wigilijne w klasach.

 10  stycznia  2019  roku  odbyły  się  rozgrywki  w  piłce  koszykowej  zespołów
składających  się  z  trzech  zawodników.  Rozgrywki  zorganizowali  nauczyciele
wychowania fizycznego.

 W czasie ferii  zimowych, wzorem lat ubiegłych,  grupa uczniów naszej szkoły
wyjedzie na zimowisko. W tym roku zimowisko odbędzie się w terminie 09.02-
18.02 2019 roku w Poroninie (Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy „Weronika
INN”).  Również,  podobnie  jak  w  zeszłych  latach,  w  szkole  w  okresie  ferii
zostanie zorganizowane półzimowisko.



ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

Święto Trzech Króli  obchodzimy 6.  stycznia.  Jest to święto chrześcijańskie
związane  z  trzema  mędrcami,  którzy  wędrowali  do  Betlejem,  by  oddać  pokłon
Chrystusowi. Zwyczaje święta Trzech Króli zaczęły się pojawiać na przełomie XV i XVI
wieku.  Popularne wówczas stało się święcenia złota i  kadzidła,  którym była żywica  
z  jałowca.  Okadzano  nim  potem  domy  i  obejścia,  co  miało  zabezpieczać  
przed  chorobami  i  nieszczęściami.  Podobnie  działać  miało  dotykanie  poświęconym
złotem. W XVIII wieku popularny stawał się zwyczaj święcenia kredy, którą w święto
Trzech  Króli  na  drzwiach  wejściowych  w  wielu  domach  pisano  litery:  C+M+B  
(lub K+M+B) oraz datę bieżącego roku. Co ważne, litery te są skrótem od łacińskiego
życzenia "Christus Mansionem Benedicat", oznaczającego "Niech Chrystus błogosławi
temu  domowi",  nie  od  imion  mędrców  (Kacper,  Melchior  i  Baltazar),  jak  mylnie
niektórzy sądzą. Święto Trzech Króli to potoczna nazwa Objawienia Pańskiego, czyli
święta upamiętniającego objawienie się Boga człowiekowi.  Biblijne opisy nie mówią  
o tym, ilu mędrców przybyło, ani nie podają ich imion. Tradycyjnie od średniowiecza 
w zachodnim chrześcijaństwie nazywani są imionami Kacper, Melchior i Baltazar.



English World 

Czas zimy wymaga od nas  odpowiedniego stroju.  Dziś  nieco  słownictwa
dotyczącego naszych ubrań zimowych. Dzisiaj nie podam Wam słownictwa,
a  poproszę  aby  każdy  z  Was  zerknął  do  słownika  -  książki,  bądź  
w  internecie,  a  następnie  połączył  strzałką  nazwy  ubrań  
z odpowiednim obrazkiem.
COAT  SCARF  GLOVES   JACKET   BOOTS    CAP

COAT

                  

                     



DEKALOG BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA SIĘ PODCZAS ZABAW
ZIMOWYCH

.Nigdy nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu dróg –  także tych rzadko
uczęszczanych. Zwracamy uwagę, czy zachowana jest bezpieczna
odległość do najbliższej ulicy. Skąd możemy mieć pewność, 
że wyhamujemy na czas, widząc zbliżający się samochód?

.Rzucając się śnieżkami, nie łączymy miękkiego śniegu z kawałkami lodu 
czy kamyczków. Staramy się nie celować w twarz drugiej osobie, żeby nie
uszkodzić komuś oka. Nigdy nie rzucamy śnieżkami w nadjeżdżające
samochody – zaskoczony kierowca może stracić równowagę i spowodować
wypadek.

.Na łyżwach jeździ się tylko w wyznaczonych miejscach. Stawy, jeziora czy
rzeki, nawet jeśli pokryte są (z pozoru!) grubą warstwą lodu, nie są
bezpiecznym miejscem do zabawy. Lód w każdej chwili może się załamać!

.Place budowy to nie miejsce na zabawę. Pokryte śniegiem kopce kuszą 
i zachęcają do gonitwy, jednak nigdy nie możemy być pewni, czy warstwa
białego puchu nie kryje szczelin lub głębokiego, źle zabezpieczonego, dołu.

.Zjeżdżając na nartach czy sankach, pamiętamy o obowiązujących 
na stokach przepisach i zasadach bezpieczeństwa. Warto też zapoznać
się z dekalogiem narciarskim, opracowanym przez GOPR. 

.Nie doczepiamy sanek do samochodu. Źle zabezpieczony kulig może
stwarzać duże zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. 

.Nie gramy w „hokeja na lodzie”  na ulicy. Zajęci zabawą, możemy nie
dostrzec w porę nadjeżdżającego z nadmierną prędkością samochodu. 

.Pamiętamy, że w zimowe dni kierowcy mają ograniczoną widoczność, 
a samochody potrzebują dłuższego czasu hamowania. Nie przebiegamy
przez ulicę. Nie przechodzimy w miejscach niedozwolonych. Pamiętamy
też, by doczepić do rękawa lub plecaka elementy odblaskowy. 



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 lutego 2019 roku.
Czeka 10 nagród!

1. Znajdź i zakreśl w diagramie ukryte nazwy największych miast Polski. Po diagramie
można poruszać się poziomo, pionowo i po skosie.



2. Rozwiąż rebus.
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