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Z ŻYCIA SZKOŁY

 21  maja  2019  roku  w  sali  Pomorskiego  Parku  Naukowo  –  Technologicznego  
w Gdynia odbył  się XI Wojewódzki  Festiwal Piosenki   dla dzieci i  młodzieży
„Śpiewaj z nami” organizowany przez naszą szkołę. W  festiwalu wzięły udział
dzieci  i   młodzież  z  7  placówek  kształcenia  specjalnego  województwa
pomorskiego ( 55 uczestników – 7 zespołów, 11 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”. 

 23 maja wzięliśmy udział w XIII Szkolnym Festynie Ekologiczno – Sportowym 
na Kolbkach. Każda z klas biorących udział w turnieju musiała wykonać zadania
na różnych  stanowiskach. Na każdym z  nich  trzeba  było odpowiedzieć 
na pytanie dotyczące wiadomości o sporcie, należało wykazać się też
sprawnością biorąc udział w konkurencji sportowej, a także wykazać się wiedzą
dotyczącą ekologii. Sędziowie za każde wykonane zadanie przyznawali
odpowiednią ilość punktów. Po turnieju wszyscy uczniowie wzięli udział w pikniku.
Można  było zjeść kiełbaskę z grilla.  Nagrodą w turnieju jest wycieczka 
do gospodarstwa agroturystycznego ”Hejtus” w Pomieczynie k/Przodkowa.

 



Zbliżają się upragnione wakacje. Warto więc pamiętać o bezpieczeństwie 
w czasie ich trwania. Oto kilka  cennych rad jak bezpiecznie je spędzić:

1. Rower i wrotki 

Pamiętaj, że jezdnia nie jest placem zabaw! Zachowaj na niej wyjątkową ostrożność. 
Korzystaj  ze  ścieżek  rowerowych;  jeżeli  jedziesz  po  jezdni,  uważaj  
na znajomość przepisów ruchu drogowego. 
Zabezpieczaj rower przed kradzieżą .
Nie pożyczaj roweru nieznajomym. 
Pamiętaj, że unikniesz urazów, jeśli będziesz zakładał kask ochraniający głowę. 
Uważaj podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z przejść dla pieszych.
 
2. Nad wodą 

Pamiętaj, że kąpiemy się tylko w miejscach wyznaczonych i oznakowanych. 
Nigdy nie skacz do wody w miejscach, których dna nie znasz. 
Nie wchodź do wody po posiłku. 
Zawsze słuchaj poleceń ratownika.
Kąp się w miejscach dozwolonych pod opieką rodziców. 
W wodzie zachowuj się ostrożnie i nie utrudniaj kąpieli innym. 
Nie zaśmiecaj plaży, dbaj o jej czystość. 
Zapoznaj się z regulaminem kąpieliska i przestrzegaj go. 

3. Dbając o swoje bezpieczeństwo 

Na zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od jezdni i wykopów. 
Nie niszcz i nie zaśmiecaj otoczenia, dbaj o środowisko. 
Rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego przeznaczonych. 
Mów zawsze rodzicom dokąd wychodzisz, po zmroku nie wychodź bez opieki osoby
dorosłej.
Gdy jesteś sam w domu, nie otwieraj drzwi obcym .
Nie korzystaj z propozycji jazdy samochodem (lub spaceru) z nieznajomymi.
Uczestnicząc w pracach polowych zawsze zachowaj ostrożność. 
Nie zbliżaj się do obcego psa, nie dotykaj go, nawet jeśli robi wrażenie łagodnego.



 ENGLISH WORLD

Holiday TIME !!!  Czas wakacji –  to już ostatnie spotkanie z językiem angielskim
przed wakacjami. Zatem czas przygotować się  na wypoczywanie, podróżowanie.

HOLIDAY      at     the     seaside                            I     go     on     holiday     by  …  .                 Don  ’  t     forget     to     take  
wakacje nad morzem:                                    Jadę na wakacje…:                    Nie zapomnij wziąć:

a beach - plaża by plane – samolotem passport - paszport
a sun lotion - balsam do opalania           by train – pociągiem ticket - bilet
a swimsuit -  strój kąpielowy                by  car – samochodem        camera - aparat
a beach umbrella - parasolka plażowa     by  ferry – promem           suitcase - walizka
a sea - morze                                             by coach - autokarem
a sea clif - klif
a seashell - muszla
the sand – piasek

PODPISZ    OBRAZKI:

                        

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

           

                                      

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

DOKOŃCZ         ZDANIA        SŁÓWKAMI      Z     OBRAZKÓW     :    beach,  swimsuit,  plane  

I go on holiday by………………………………………….. .

You  have got a beautiful red ………………………………………. .

I love sun. I go to the ……………………………………… .



UWAGA!

Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, rozwiąż dwa z  poniższych zadań. Wytnij
kupon, wpisz poprawne rozwiązania i oddaj p. Bogusi Jaksinie do 14 czerwca 2019 roku.
Nagrody czekają! 

1. Rozwiąż krzyżówkę.
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1. Słynie z nich Łeba.
2. Region z ogromną ilością jezior.
3. Dawna stolica Polski z wieloma zabytkami.
4. Główna atrakcja turystyczna Helu.
5. Pakujesz go przed wyjazdem.
6. Bez niego żaden spływ się nie odbędzie.
7. Jeden z wakacyjnych miesięcy.

2. Rozwiąż zagadki.

 Spokojne - jest gładkie
niby tafla szklana.
A w gniewie w huczących
kłębi się bałwanach.

 W kubeczku czy na patyku
wszyscy je lubimy.
Miło latem na języku,
poczuć małą porcję zimy.



 Zbierane na plaży
brązowe kamyki.
Pięknie zdobią nam pierścionki
albo naszyjniki.

 Kiedy lato spędzasz w mieście,
chcesz poszaleć w wodzie czasem.
Poproś mamę, tatę, siostrę,
żeby wzięli cię na...

W tym roku  szkolnym pożegnamy  kolejną  grupę  absolwentów naszej  szkoły:
oddziałów gimnazjalnych, klasy ósmej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Gimnazjum ukończą: Marta D., Zuzia W., Martyna C., Dawid H.,Dawid W.

Szkołę  podstawową kończą:  Patryk B.-T.,  Igor B.,  Maksymilian K.,  Fabian  K.,
Paulina K., Mateusz L., Dawid M., Krystian S., Ewa S., Weronika Ż.

Szkołę  Przysposabiającą do Pracy w tym roku  opuszczą:  Karol  L.,  Jakub S.,
Wiktor  Ch.,  Simona  Ch.,  Marcin  D.,  Sara  G.,  Martyna  M.,  Agata  S.  
oraz Kacper W.

Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia w dalszym życiu!
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