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Z ŻYCIA SZKOŁY

 W tym roku już po raz jedenasty nasi uczniowie uczestniczyli w Zielonej Szkole
w Lubiatowie.  Stacjonowaliśmy w Ośrodku Wypoczynkowym „Wiktoria”.  Brali
udział  w  zajęciach  funkcjonowania  osobistego  i  społecznego,  wykonywali
ćwiczenia praktyczne z pamiątkarstwa i gospodarstwa domowego, wybrali się  
na wycieczkę autokarową do Osady Łowców Fok w Rzucewie oraz huty szkła  
w Pucku, brali udział w warsztatach lepienia z gliny. Były też tańce, spacery  
nad morzem, wizyta w restauracji. Do domu uczestniczy wrócili pełni wrażeń  
i wspomnień.

 18 września 2019 roku klasa 45A i 6A udała się na wycieczkę na Westerplatte.
Pogoda  dopisała,  humory  także.  Uczniowie  wysłuchali  krótkiej  historii
Westerplatte, dowiedzieli się o jego znaczeniu. W drodze pod Pomnik Obrońców
Wybrzeża zobaczyli pozostałości wojskowych fortyfikacji. Zabezpieczone ruiny
budowli obejrzeli od środka. Na koniec przyszedł czas na spacer na morzem  
i kupno pamiątek.



 19  września  klasy  SPdP  udały  się  na  wycieczkę  autokarową  do  Skansenu  
we  Wdzydzach  Kiszewskich.  Tam  uczniowie  uczestniczyli  w  warsztatach
muzealnych  „Tradycyjne  zajęcia  wiejskie”.  Robili  pranie  w  starych  baliach,
maglowali,  z  drobnych  gałązek  wykonali  małe  miotły.  Obejrzeli  również
zabytkowe  chaty  kaszubskie,  piękny  XVII  –  wieczny  Kościołek  pw.  „Św.
Barbary” oraz szkołę z XIX w. znajdujące się na terenie Kaszubskiego Parku
Etnograficznego.

 4 października odbyło  się kolejne spotkanie z cyklu „Pani  Muzyka zaprasza”.
Tym razem gościliśmy Teatr Tańca 8 Negro. Występowała para taneczna: Klara
Rekowska – solistka i primabalerina oraz Michail Karnaukov – I -szy tancerz  
i  solista  Opery  i  Baletu  Narodowego.  Nasi  goście  wykonywali  fragmenty
klasycznych  baletów:  „Śpiąca  Królewna”,  „Jezioro  Łabędzie”  oraz  tańce
nowoczesne. Tancerze mieli przepiękne, kolorowe stroje, muzyka była bardzo
nastrojowa, więc z wielką przyjemnością oglądaliśmy pokazy taneczne.

 8 października obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Godności Osób 
z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Symbolem solidarności z osobami z MPD
jest kolor zielony. Tego dnia wszyscy ubraliśmy się na zielono, przystroiliśmy
naszą  szkołę  zielonymi  serduszkami.  W  szkolnej  stołówce  pani  Mariola
Miszewska  poprowadziła  też  spotkanie   z  gościem  specjalnym,  panią  Anią  
z fundacji „Podróże bez granic”.

 10  października  odbyły  się  rozgrywki  w  badmintona  zorganizowane  
przez nauczycieli wychowania fizycznego.

 17 października uczniowie naszej szkoły od rana sadzili  w szkolnym ogrodzie
cebulki  kwiatowe.  Wszystko  w  ramach  akcji  pod  patronatem Pani  Dyrektor
„Wypełnij kolorami szkolny ogród na wiosnę!”



„Mała nakrętka, wielka rzecz”

Zbiórka  plastikowych  nakrętek  trwa  nieprzerwanie  w  naszej  placówce  
od  1  września  2013  roku.  W akcję  włączyła  się  cała  społeczność  szkolna.  Zebrane
nakrętki przekazaliśmy na potrzeby podopiecznych Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci
w Gdańsku oraz Oliwii, która cierpi na rdzeniowy  zanik mięśni.
Od  dnia  01.04.2016  roku  rozpoczęliśmy  w  naszej  szkole,  zbiórkę  plastikowych
nakrętek dla 12- letniej Wiktorii.  Dziewczynka urodziła się z przepukliną oponowo-
rdzeniową,  wodogłowiem  oraz  wieloma  innymi  schorzeniami  towarzyszącymi  tej
chorobie między innymi epilepsją. Wiktoria dziękuje nam za okazaną pomoc i wsparcie.
Jest już bliska realizacji swojego  marzenia, zakupu dostawki rowerowej do wózka
inwalidzkiego. Zachęcam do dalszej zbiórki.  

Anna Kwoczko



ENGLISH  WORLD

TEACHERS' DAY - dzień nauczyciela. Warto przypomnieć sobie słownictwo związane
z miejscem pracy nauczyciela oraz tą przestrzenią, w której i Wy spędzacie dużą
część swojego życia. 

. People in a school - ludzie w szkole

headmaster - dyrektor                            teacher - nauczyciel
classmate - kolega / koleżanka z klasy    student - uczeń                        
janitor - woźny szkolny                           cook - kucharz
teacher - nauczyciel                                tutor - wychowawca
teaching staff - grono pedagogiczne

.  Places at school  - miejsca w szkole

canteen - stołówka                            corridor - korytarz
classroom - klasa                               common room - świetlica 
gym - sala gimnastyczna                     library - biblioteka
headmaster's office - gabinet dyrektora   office - sekretariat
playground - boisko szkolne          staffroom - pokój nauczycielski

Znajdź 10 słówek związanych z dzisiejszą tematyką.
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UWAGA!

Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, rozwiąż  krzyżówkę  i  zagdaki
zamieszczone poniżej. Wytnij kupon, wpisz poprawne rozwiązanie i oddaj p. Bogusi
Jaksinie do 4 listopada 2019 roku.
Nagrody czekają! 
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1. Gryzoń zamieszkujący wysokie rejony Tatr, w Polsce objęty ścisłą ochroną.
2. Ponowne przetwarzanie surowców.
3. Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody.
4. Chronisz je zbierając makulaturę.
5. Np. alkaliczna – wyrzucona w lesie bardzo szkodzi środowisku.
6. Dzielenie śmieci na metal, plastik, papier, szkło.
7. Z tego metalu wykonuje się np. puszki do napojów.
8. Wspólna nazwa dla Gdyni, Gdańska i Sopotu.
9. Roślina o fioletowych kwiatach, tworząca wrzosowiska.
10. Inaczej śmieci.
11. „ …............ Świata” - coroczna, międzynarodowa akcja przypadająca we wrześniu.
12. Nasza planeta.
13. „ …............ Ziemi” - największe ekologiczne święto na świecie.
14. Inaczej natura – także przedmiot w szkole.



Rozwiąż zagadki.

• Ktoś za zeszytem, przegląda zeszyt,
choć jest zmęczony jeszcze pracuje.
Gdy stawia piątkę, bardzo się cieszy!
Przykro mu bardzo, gdy stawia dwóję.

• Przerwa w szkolnej edukacji
znacznie krótsza od wakacji,
gdy dzieci chodzą na sanki
w wolne od nauki poranki.

• W jakim budynku,
kto mi odpowie –
są uczennice i uczniowie?

• Może być gładki,
w linie lub kratki.

• Trwają dwa miesiące.
Lubią je uczniowie,
bo mogą odpocząć
i stawać na głowie.

• Codziennie rano dzwonek
na lekcje do niej woła.
Uczymy się w niej pilnie,
bo to jest nasza … .



Pokoloruj.
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