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Z ŻYCIA SZKOŁY

 W  dniach  18-19  listopada  uczniowie  Szkoły  Przysposabiającej  do  Pracy
przebywali  na wycieczce w Toruniu.  Wycieczka była  ukoronowaniem tygodnia
zajęć  warsztatowych,  podczas  których uczniowie  poznawali  historię  Torunia,
legendy toruńskie, symbole, zabytki i atrakcje turystyczne. W mieście Mikołaja
Kopernika odwiedzili Dom Legend Toruńskich, Muzeum Piernika, Krzywą Wieżę
na Starym Mieście.

 19  listopada  odbyło  się  uroczyste  pasowanie  na  uczniów  naszej  szkoły
podstawowej  w Gdyni.  Podczas  części  artystycznej uczniowie  zaprezentowali
swoje talenty i umiejętności, dzięki czemu mogli złożyć uroczyste ślubowanie.
Następnie  Pani  Dyrektor  pasowała  ich na uczniów oraz wręczyła  pamiątkowe
dyplomy i upominki.
W uświetnieniu tego wydarzenia brali udział również uczniowie starszych klas 
oraz  wychowankowie  Oddziałów  Przedszkolnych,  którzy  wręczyli  naszym  
Pierwszakom upominki, a nawet zadedykowali wiersz. Uroczystość była bardzo 
udana.



 Tego  samego  dnia  uczniowie  z  klas  szkoły  podstawowej  uczestniczyli  
w  przeglądzie  teatralnym  MASSKA,  który  odbył  się  w  Teatrze  Na  Plaży  
w  Sopocie.  Skorzystaliśmy  z  zaproszenia  fundacji  "Dorotkowo"  z  Torunia.
Obejrzeliśmy spektakl "Sen o dobrych kolegach", a po spektaklu skorzystaliśmy
z uroków pięknej pogodny i udaliśmy się na spacer na molo.

 21  listopada  odbyły  się  w  naszej  szkole  rozgrywki  w  piłce  koszykowej
zorganizowane przez nauczyciele wychowania fizycznego.

 25  listopada  uczniowie  klas:  1BAU,  4B  oraz  7CAU  udali  się  na  zajęcia
edukacyjne do ZOO w Gdańsku Oliwie. Tematem warsztatów były „Zwierzęta
przygotowujące się do zimy”. Po zajęciach udaliśmy się na spacer po ogrodzie
zoologicznym. 

 26 listopada uczniowie klas I-II B, I BAU oraz IV BAU odwiedzili  piekarnię
,,Piekarnia  Krzysztof Wandtke” w Gdyni.  Udali  się  tam autobusem miejskim.
Mieli okazję poznać pracę piekarza, który opowiedział  o tajnikach swojej pracy
oraz o tym w jaki sposób wypieka pieczywo i jakich maszyn do tego używa.

 29 listopada korzystając z zaproszenia SOSW nr 1 w Gdyni, uczniowie SPdP
wzięli  udział  w  spotkaniu  integracyjnym  dla  młodzieży  placówek
przysposabiających  do  pracy.  Od  kilku  lat  SOSW  organizuje  "jesienne
kawiarenki tematyczne", podczas których młodzież z zaprzyjaźnionych szkół  
z  Wejherowa,  Pucka i  Gdyni  ma okazję spotkać  się,  porozmawiać  i  wspólnie
spędzić czas.  Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem " Kawiarenka pod
bulwą". Były konkursy i zabawy integracyjne, których motywem przewodnim był
ziemniak, dyskoteka i słodki poczęstunek.

 4 grudnia 2019 uczniowie klas 7AAu, 78A oraz 13 AUP udali się na warsztaty 
do FabLab Gdańsk powered by Orange. W ramach zajęć uczniowie i nauczyciele
zapoznali się z działaniem urządzeń takich jak drukarki 3d, CNC oraz ploter
laserowy.  Po  prezentacji  uczestnicy  wykorzystali  swoje  umiejętności  szycia,
łącząc ozdobnymi ściegami wycięte na ploterze laserowym elementy świątecznej
skarpety z  filcu.  Na ploterze wycięte zostały  także elementy ozdobne oraz
imiona  uczestników,  które  następnie  uczniowie  wykorzystali  do  ozdobienia
skarpet.  Dzięki  takiej  formule  zajęć  uczestnicy  mogli  poznać  różnorodne
sposoby  wykorzystania  nowoczesnych  technologii  w  życiu  codziennym  
i jednocześnie świetnie się bawili.



Wielkimi krokami nadchodzi zima- najtrudniejszy czas dla bezpańskich zwierząt.
Schroniska  mimo  tego,  że  pękają  w  szwach,  przyjmują  w  tym  okresie  zwierzaki  
z  interwencji,  dla  których  często  pobyt  w  takim  schronisku  to  JEDYNA szansa  
na przeżycie.  Wraz z nadejściem mrozów i  zwiększającą się ilością podopiecznych,
zwiększają się również potrzeby...
Nasza szkolna  społeczność  już  nie  raz pokazała,  że  nie  jest  obojętna  na  los  tych
bezbronnych  istot,  dlatego  tradycyjnie  zorganizowaliśmy  zbiórkę  na  ich  rzecz.  
W następnym numerze relacja z przekazania zebranych darów :)

Przedstawicielki  Samorządu Uczniowskiego na przerwach zbierają  pieniądze,  które
będą przeznaczone na zakup specjalistycznej karmy dla chorych zwierząt.



Boże Narodzenie w różnych  krajach

Tradycja  obchodów Świąt  Bożego Narodzenia  jest  głęboko  zakorzeniona  nie
tylko  w  narodzie  polskim.  Na całym świecie  katolicy  świętują  narodzenie  Jezusa,  
ale w każdym kraju panują nieco odmienne zwyczaje.
W  Hiszpanii  odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Przed  Bożym Narodzeniem każda
rodzina hiszpańska zaopatruje się w nową szopkę.
Wigilijna wieczerza rozpoczyna się po pasterce. Następnie wszyscy wychodzą na ulice
oświetlone tysiącami barwnych żarówek, śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do rana.
Głównym daniem jest pieczona ryba oraz "ciasto Trzech Króli", w który zapieka się
drobne  upominki.  Prezenty  rozdawane  są  6  stycznia  w  święto  Trzech  Króli,  
na pamiątkę darów, które Jezus otrzymał od mędrców ze Wschodu.
W  Wielkiej  Brytanii wigilijny  posiłek  zaczyna  się  w  południe  w  ścisłym  gronie
rodzinnym. Obiad, bo trudno tu mówić o wieczerzy, składa się z pieczonego indyka  
i  "płonącego  puddingu".  Wieczorem  w  Wigilię  angielskie  dzieci  wywieszają  swoje
pończochy za drzwi, by nazajutrz rano odnaleźć je wypełnione prezentami. Tu narodził
się  zwyczaj  pocałunków  pod  jemiołą  wiszącą  u  sufitu.  Taki  pocałunek  przynosi
szczęście i spełnienie życzeń. Londyn jest ojczyzną pierwszych  kartek z życzeniami.
W  1846  roku  Jon  Horsley  z  Anglii  zaprojektował   pierwszą  kartkę  świąteczną  
z napisem "Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku".
W  Szwecji Święta  Bożego  Narodzenia   rozpoczynają  się  w  pierwszą  niedzielę
adwentu. Tradycyjna szwedzka uczta składa się z iutfisk, czyli rozmoczonej suszonej
ryby o dość mdłym smaku. Potem podaje się galaretkę wieprzową, głowiznę i chleb,
a na deser pierniczki. Nie stawia się wolnego nakrycia na stole, ale za to odwiedza się
samotnych. Szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół choinki. 
W Niemczech "Boże Narodzenie" obejmuje trzy dni: 24 grudnia -"Wigilię", pierwszy
dzień Świąt Bożego Narodzenia,  narodziny Jezusa Chrystusa (25.12.)  i  drugi  dzień
Świąt Bożego Narodzenia (26.12.).  W Wigilię  w chrześcijańskich rodzinach przed  
lub po uczestnictwie w Mszy Świętej zapala się świece na choince i wtedy rozpoczyna
się "gwiazdka" tzw. "Bescherung". Śpiewa się lub słucha się kolęd i członkowie rodziny
obdarowują  się  wzajemnie  prezentami.  Dzieciom  opowiada  się  legendę  mówiącą,  
iż prezenty przyniósł Święty Mikołaj lub Dzieciątko Jezus. Wiele rodzin wynajmuje
nawet Mikołaja, którego rolę odgrywają studenci przebrani w kostium. W pierwszym 
i drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia wielu ludzi udaje się do kościoła na świąteczne
msze. 25 i 26 grudnia są dniami świątecznymi wolnymi od pracy.
We  Francji świąteczną  atmosferę  wyczuwa  się  już  na  kilka  tygodni  przed  Bożym
Narodzeniem.  Wszystkich  opanowuje  gorączka  zakupów.  Właściciele  sklepów
prześcigają  się  w  pomysłach  dekorowania  wystaw.  Ulice  miast  przystrojone  są
kolorowymi  lampkami  i  gwiazdkami.  Święta  Bożego  Narodzenia  pełnią  we  Francji
bardzo ważną rolę. Są to święta rodzinne. Francuzi wręczają sobie ręcznie robione
kartki świąteczne oraz kupują prezenty.  We Francji, w przeciwieństwie do Polski, nie
ma Wigilii. Francuzi biorą udział we mszy, a 25 grudnia siadają do wspólnego obiadu. 
W ten dzień je się indyka nadziewanego kasztanami i pije dużo szampana.



UWAGA!
Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, rozwiąż oba poniższe zadania. Wytnij
kupon, wpisz poprawne rozwiązania i oddaj p. Bogusi Jaksinie do  20  grudnia 2019
roku. Nagrody czekają! 

1.   Rozwiąż krzyżówkę.  
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1. Gdy rozbłyśnie pierwsza - siadamy do wigilijnego stołu.
2. Z kapustą, z mięsem lub z grzybami.
3. W tym miesiącu obchodzimy Święta Bożego Narodzenia.
4. Pora roku z Bożym Narodzeniem.
5. Trzej ................ czyli Kacper, Melchior i Baltazar.
6. Wkładamy je pod obrus w czasie wigilijnej kolacji.
7. Smażony lub w galarecie - na wigilijnym stole.

2.  Znajdź 5 wyrazów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.  

W E F G U I C K R N B Y A
A S P O N V H O M A W R R
W X C B U I O P Ł A T E K
M E C Y J M I K O Ł A J I
S P R E Z E N T Y H Y Q A
W K J O C R K O L Ę D A R
S O L N D H A B H J U W Z
P O C J R T N A X R T U N



Udekoruj choinkę dowolną techniką najpiękniej jak potrafisz. 
Pracę oddaj p. Bogusi. 

Na autorów trzech najpiękniejszych czekają nagrody!



Całemu Gronu Pedagogicznemu i pozostałym pracownikom
szkoły 

oraz wszystkim uczniom składam życzenia ciepłych,
rodzinnych Świąt, spełnienia wszystkich, także najskrytszych

marzeń 
i szczęśliwego Nowego 2020 Roku.
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