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Z ŻYCIA SZKOŁY

 3  kwietnia  w  naszej  szkole  odbył  się  kolejny  międzyszkolny  konkurs
przyrodniczy  pt  "Z  PRZYRODĄ  NA  TY"   dla  uczniów  klas  IV-VI  
z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu  umiarkowanym.   W  konkursie
uczestniczyli  oprócz  kandydatów  naszej  szkoły  przedstawiciele  Szkoły
Podstawowej  nr  44  w  Gdańsku  oraz  Szkoły  Podstawowej  nr  13  w  Gdyni.
Uczniowie  oprócz  wiedzy  przyrodniczej  wykazali  się  umiejętnościami
praktycznymi z zakresu przyrody i sadzili wiosenne kwiaty oraz pakowali walizki
na  wakacje.  Wszyscy  uczestnicy  otrzymali  nagrody,  które  ufundowała  firma
Oetker w Gdańsku oraz Rada Rodziców tutejszej placówki.  Pierwsze miejsce
zajął uczeń Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdańsku Hubert M. Drugie miejsce
uzyskał uczeń Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni Jakub W. Natomiast Trzecie
miejsce  przypadło  uczennicy  Szkoły  Podstawowej  nr  24  w  Gdyni.  Nikoli  F.
Pozostali  uczestnicy otrzymali  wyróżnienia.  Spotkanie  zakończyło  się  słodkim
akcentem. Wszyscy dobrze się bawili i deklarowali uczestnictwo w konkursie  
za rok.

 10 maja na sali  gimnastycznej odbyła się impreza „Mam talent”.  Uroczystość
uświetniły  występy  zaproszonych  gości,  w  tym  jedyny  w  Polsce  zespół
Cheerleaderek na wózkach. Jest to grupa dziewcząt, które  połączyła pasja  
do  tańca.  Imprezę  wzbogacił  również  występ  Piotra  Nowaka,  uczestnika
programu The Vois of Kids oraz Hip, hip hura! Podczas trwania imprezy swoje
wspaniałe talenty mieli okazję zaprezentować  nasi uczniowie. 



 10 maja  odbył  się  również  „Słodki  kiermasz”,  podczas  którego  organizatorki
czyli p. Ania i p. Renata zbierały fundusze na zakupienie trampoliny na użytek
uczniów naszej szkoły.

 16 maja odbyły się rozgrywki w dwa ognie zespołów składających się z sześciu
zawodników.  Rozgrywki  zostały  zorganizowane  przez  nauczycieli  wychowania
fizycznego.

 21 maja odbędzie się kolejny, XI Festiwal Piosenki „Śpiewaj z nami” dla dzieci 
i  młodzieży  niepełnosprawnych  intelektualnie  z  województwa  pomorskiego.
Natomiast  23  maja,  jak  w  latach  ubiegłych,  zapraszamy  na  kolejny  Turniej
Rekreacyjno – Sportowy na Kolibkach.



English world 

Już niedługo, bo 26 maja Dzień Matki, a 24 czerwca Dzień Ojca. Pamiętajcie o swoich
najbliższych!!!
Dziś  do  wykonania  FAMILY  TREE  –  drzewo  przedstawiające  pokrewieństwo,  aby
wykonać to ćwiczenie powtórzmy słownictwo związane z relacjami rodzinnymi.

grandmother – babcia     mother –mama    sister - siostra    aunt - ciocia        
grandfather – dziadek    father – tata     brother - brat     uncle - wujek 



Majowe święta

ŚWIĘTO PRACY

Międzynarodowy  Dzień  Solidarności  Ludzi  Pracy,  popularnie  zwany  1  Maja  
– międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja.  
W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950.

DZIEŃ FLAGI

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy 
z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami państwowymi: 1 maja i 3 maja.

ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA

Polskie święto państwowe obchodzone 3 maja. Święto Konstytucji  3 Maja w Polsce
obchodzone jest od 1919 roku, jednak w okresie PRL-u zostało zniesione i następnie, 
w 1990 roku, przywrócone. Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane za święto
już  5  maja  1791.  Święto  Konstytucji  3  Maja  obchodzimy  w  rocznicę  uchwalenia
Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Ustawa ta regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w
Europie  i  drugą  na  świecie  (po  konstytucji  amerykańskiej  z  1787  r.)  nowoczesną,
spisaną  konstytucją.  Konstytucja  ta  została  uchwalona  przez  Sejm  Czteroletni,  
który  został  zwołany  w  październiku  1788.   



UWAGA!
Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, rozwiąż  dwa zadania    zamieszczone
poniżej. Wytnij kupon, wpisz poprawne rozwiązania i oddaj p. Bogusi Jaksinie  do końca
maja 2019 roku. Nagrody czekają! 

1. Co wiesz o polskich symbolach narodowych? Rozwiąż poniższy quiz.

 Kto jest autorem słów “Mazurka Dąbrowskiego”?
a) Jan Henryk Dąbrowski
b) Józef Wybicki
c) Józef Piłsudski

 Jak nazywała się pieśń, która później stałą się “Mazurkiem Dąbrowskiego”?
a) “Rota”
b) “Pieśń Legionó Polskich we Włoszech”
c) “Pieśń Dąbrowskiego”

 W którą stronę patrzy orzeł na naszym godle?
a) w lewo
b) w prawo
c) na wprost

 Kiedy w Polsce obchodzony jest dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej?
a) 2 maja
b) 15 sierpnia
c) 11 listopada

 Słowa o Polakach bijących w tarabany zapłakany ojciec kieruje do…
a) Kasi
b) Jasi
c) Basi

 Gdzie mieści się Muzeum Hymnu Narodowego?
a) w Kościerzynie
b) w Będominie
c) w Warszawie



2. Rozwiąż zagadki.

 Ma kształt żarówki, lecz wcale nie świeci,
          gdy jest dojrzała zjadają ją dzieci.
 

 Nie las, nie park,
chociaż się zieleni.
Jabłka, gruszki, śliwki
znajdziesz tam w jesieni .

 Wyrosły w ogródku na krzewach
kuleczki małe, okrągłe.
Są czarne, czerwone lub białe.
Ze smakiem spożywasz dojrzałe.

 To jest łobuz jakich mało,
lecz każde dziecko zjeść by go chciało.

 Skórę mam grubą, zieloną.
Środek miękki i czerwony.
Pestki czarne też we mnie są.
Czy już ktoś odgadł nazwę mą.

  Czekała Marysia aż do jesieni
i widzi, że w liściach coś się rumieni.
Dojrzałe, okrągłe, błyszczy się ładnie.
Jesienny wiatr dmuchnie – na ziemię spadnie.

 Żółciutkiej skórki tego owocu,
gdy go obierasz nie spuszczaj z oczu.
Ta skórka groźna jest niesłychanie,
łatwo się można poślizgnąć na niej.

 Ładnie pachnie żółta skórka, kwaśny mają smak.
Zawierają witaminy, każdy wie że to …… 



Pokoloruj. 
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