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Z ŻYCIA SZKOŁY

 24  października  odbył  się  w  naszej  szkole  konkurs  plastyczny  „Jesień”  
dla uczniów klas I-III oraz uczniów oddziałów dla osób z autyzmem na poziomie
szkoły  podstawowej.  Zadaniem uczestników było  stworzenie prac o tematyce
jesiennej z powierzonych materiałów między innymi liści, kolorowego papieru,
patyczków  i  brokatu.  Wszyscy  uczestnicy  dostali  słodkie  lizaki,  wręczono
nagrody laureatom:
I miejsce Nikola L. z klasy VIII B Au,
II miejsce Alicja D. z klasy VII A Au,
III miejsce Kuba G.-S. z klasy II A
i wyróżnienia: Nicole G. z Klasy I Ab Au oraz dwoje uczniów z klasy I Aa Au
Gratulujemy!
W dniu 30 października odbył się apel informujący o wynikach konkursu.

 Nasza szkoła przyłączyła się do akcji „Szkoła pamięta”. Od lat nasi uczniowie  
w okolicach Wszystkich Świętych odwiedzają Cmentarz Witomiński. W piątek 
25  października  odwiedziliśmy  groby  żołnierzy  poległych  w  obronie  Gdyni  
w 1939 roku, uporządkowaliśmy je, zapaliliśmy znicze.

 28 października klasa 7AAU i 78A uczestniczyła w warsztatach „Barwne życie
na  rafie  koralowej”  w  Akwarium  Gdyńskim.  Zajęcia  dotyczyły  ciekawych
zwierząt,  które  żyją  na  rafie  koralowej.  W  pierwszej  części  zajęć,  w  sali
kinowej uczniowie dowiedzieli się czym jest rafa koralowa, poznali zwierzęta ją
zamieszkujące (konik morski, najeżka, rekin, rozgwiazda,wężowidło, jeżowiec  
i wiele, wiele innych). Następnie już w sali dydaktycznej wykonywali zadania  
pod mikroskopami i wypełniali karty pracy. Na sam koniec zwiedzili Akwarium
Morskie i obejrzeli ekspozycję



 30 października odbyła się impreza pod tytułem ,,Pomarańczowy dzień - piknik
dyniowy”.  Piknik  miał  miejsce  w  ogródku  szkolnym,  w  tym  dniu  kolorem
przewodnim  był  pomarańczowy,  a  symbolem  stała  się  dynia.  Uczestnicy
wykonywali zadania związane z tematyką imprezy. Centralnym punktem pikniku
stała  się  zupa  dyniowa,  przyrządzona  z  pokrojonych  własnoręcznie  przez
uczniów  dyń.  Pomimo  zimnego  październikowego  poranka  wszyscy  bawili  się
świetnie!

 Po  raz  kolejny  na  całym  świecie  październik  obchodzony  był  jako
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji biblioteka szkolna
zorganizowała  konkurs  na  plakat  promujący  szkolną  bibliotekę.  6  listopada
nastąpiło rozwiązanie konkursu oraz rozdanie nagród i dyplomów. Na konkurs
wpłynęło wiele przepięknych prac, wybór był bardzo trudny, tym niemniej jury
ustaliło co następuje: I miejsce zajęła Oliwia T., II miejsce - praca zespołowa
klasy 13AUP, III miejsce - Wiktora W. Przyznano też trzy wyróżnienia: klasie
3A, 6 BAU oraz 6-8C. Gratulacje!



 6 listopada do naszej szkoły przyjechały… dwie alpaki i lama z fundacji „Alpaki
na  Kaszubach”  :)  Poznaliśmy  ich  zwyczaje,  mogliśmy  je  również  nakarmić
 i pogłaskać.



 8 listopada 2019 roku o symbolicznej godzinie 11:11 w ramach ogólnopolskiej
akcji  „Szkoła  do hymnu” wspólnie z uczniami,  nauczycielami oraz pozostałymi
pracownikami szkoły odśpiewaliśmy cztery zwrotki naszego hymnu narodowego.

 13  listopada  w  stołówce  szkolnej  odbyły  się  warsztaty  dotyczące  Święta
Niepodległości. Warsztaty dla klas: 45A, 6A, 56B, 7AAU, 78A, 68C, 78B oraz
8D przygotowała p. Kruszczyńska i p. Jaksina.



Listopad jest miesiącem obfitującym w różnego rodzaju święta.

 WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH   -   uroczystość  obchodzona  w  Polsce  
1 listopada ku czci wszystkich znanych i nieznanych świętych. Święto to
wywodzi się najprawdopodobniej z celtyckiego święta, które obchodzone
było  w  mniej  więcej  tym  samym  czasie  i  również  związane  było  
ze  zmarłymi.  Pierwszy  dzień  listopada  jest  w  Polsce  dniem  wolnym  
od  pracy.  Ludzie  odwiedzają  cmentarze,  aby  ozdobić  groby  kwiatami,
zapalić znicze i pomodlić się w intencji swoich zmarłych. Następnego dnia
po Wszystkich Świętych w Dzień Zaduszny (2 listopada) obchodzony jest
dzień wspominania zmarłych (w Polsce zwany Zaduszkami).

Spieszmy się
Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą

zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to, co nieważne jak krowa się wlecze

najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy

kiedy myślimy o kimś zostając bez niego...

Jan Twardowski (frag.)

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - polskie święto państwowe obchodzone co
roku  11  listopada  dla  upamiętnienia  rocznicy  odzyskania  przez  Polskę
niepodległości  w  1918 roku  po  123 latach rozbiorów dokonanych przez
Rosję, Prusy i Austrię.

ANDRZEJKI - wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada,
w wigilię świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Tradycyjna
andrzejkowa  wróżba  polega  na  laniu  wosku  i  odgadywaniu  przyszłości  
z kształtu cienia.



UWAGA!

Jeśli  chcesz  wziąć  udział  w losowaniu  nagród,  rozwiąż  dwa zadania  zamieszczone
poniżej. Wytnij kupon, wpisz poprawne rozwiązania i oddaj  Bogusi Jaksinie do końca
listopada 2019 roku.

1. Rozwiąż krzyżówkę.
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1. Miesiąc, w którym obchodzimy Święto Niepodległości.
2. Naszą jest Warszawa.
3. Jeden z polskich symboli narodowych.
4. Leży nad nią Warszawa.
5. "_ _ _ _ _ _ _ Dąbrowskiego" - nasz hymn.
6. Stoi na czele państwa.
7. Np. Listopadowe, Styczniowe, Warszawskie.
8. Nasza Ojczyzna.
9. Jedna z polskich barw narodowych.

2. Odpowiedz na pytania: 
 Jakie państwa dokonały rozbiorów Polski?
 Jaki stopień wojskowy miał Józef Piłsudski?
 W którym roku Polska odzyskała niepodległość?
 Jaki tytuł nosi nasz hymn państwowy?



Pokoloruj godło.
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