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Z ŻYCIA SZKOŁY

 11 grudnia uczniowie klasy III D SPdP wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie
na Ekologiczną Ozdobę Bożonarodzeniową, zorganizowanym przez Zespół Szkół
Specjalnych  nr  2  w  Gdańsku.  W  nawiązaniu  do  tradycji  Świąt  Bożego
Narodzenia  i  zgodnie  z  ideą  propagowania  ochrony  przyrody,  zadaniem
uczestników  było  stworzenie  według  własnego  pomysłu  ozdoby  świątecznej
wykorzystując  dary  natury.  Młodzież  miała  okazję  wykazać  się  wyobraźnią
twórczą  i  kreatywnością,  doskonaląc  jednocześnie  umiejętność  współpracy  
i współdziałania w zespole. Wszyscy " wyczarowali" piękne prace, a konkursowym
zmaganiom towarzyszyła serdeczna atmosfera, stworzona przez organizatorów
konkursu i wszystkich jego uczestników. Pomysłowość i zaangażowanie naszych
uczniów  zostały  docenione  przez  jury.  Zajęli  I  miejsce  pokonując  drużyny  
7 innych szkół i w nagrodę otrzymali bilety do Teatru Miniatura w Gdańsku.

 12  grudnia  uczniowie  z  klasy  1-2,  oddziałów  autystycznych  klas  4  i  SPdP  
z  wychowawcami  uczestniczyli  w  wycieczce  do  Oliwskiego  Ogrodu
Zoologicznego.  Uczestnicy wycieczki  wzięli  udział  w zajęciach edukacyjnych  
na temat ptaków i gadów. Następnie udali się do budynku, gdzie oglądali różne
gatunki ptaków i gadów.

 18 grudnia odbył się konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III SP i oddziałów
dla  dzieci  z  autyzmem  na  poziomie  SP  "Najpiękniejsza  ozdoba  choinkowa".
Powstały śliczne prace z masy porcelanowej, cynamonowej, plastrów pomarańczy
i  gwiazdek  z  patyczków.  Pomysłowość  w  tworzeniu  ozdób  nie  miała  granic.  
Następnego  dnia  odbył  się  apel,  podczas  którego  Pani  Dyrektor  wręczyła
nagrody laureatom:
I miejsce Oskar klasa III A,
II miejsce Nikola klasa I-II B,
III miejsce Maks klasa III A,
wyróżnienia: Andzia klasa I Aa Au, Mikołaj klasa IV B Au i Oliwier klasa II A.

 20 grudnia po koncercie świątecznym uczniowie wraz z wychowawcami udali się
do klas na spotkania wigilijne.



 3  stycznia  w  szkolnej  bibliotece  odbyło  się  rozdanie  dyplomów  i  nagród
zwycięzcom szkolnego konkursu „Okładka do mojej ulubionej książki”.
I miejsce zajęła Oliwia T. z klasy 8D („Czerwony Kapturek”), II miejsce Kaja M.
z 78B („Czekoladki dla sąsiadki”), a III Hania W. z 8DAu (Maria Konopnicka). 
Wyróżnienie przyznano Szymonowi O. („Harry Potter”). Wszystkim uczestnikmo
serdecznie gratuluję!

Uwaga, uwaga!

Wielkimi  krokami  zbliża  się  28  finał  WIELKIEJ  ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.
W tym roku włączyła się do niego również nasza szkoła.
Impreza odbędzie się w piątek - 10 stycznia, w godzinach 10.00 - 12.00.
W sali nr 5 będzie można zakupić pyszne gofry z różnymi dodatkami oraz
ciasta. Cena 3 zł.
W bibliotece szkolnej odbędzie się loteria fantowa. Cena losów: 1 zł, 2 zł,
5zł. KAŻDY LOS WYGRYWA!
Przedstawicielki  Rady  Samorządu  Uczniowskiego  przejdą  po  szkole  
z wielkoorkiestrową puszką.
Będzie się działo!!! Zapraszamy wszystkich do udziału w wydarzeniu.



Ani się obejrzeliśmy, a już minął kolejny rok. Z tej okazji chciałabym złożyć Wam 
i Waszym Rodzinom najlepsze życzenia. 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń. Wszystkiego
najlepszego w Nowym 2020 Roku,  oby nie był gorszy od minionego, 
a nawet zdecydowanie lepszy !

13 stycznia rozpoczynają się ferie zimowe. Grupa uczniów naszej szkoły jak co roku
wyjedzie na zimowisko. Tym razem  do Kotliny Kłodzkiej. W szkole również odbędzie
się półzimowisko, a część z Was będzie wypoczywać na tzw. własną rękę. Gdziekolwiek
będziecie, pamiętajcie: BĄDŹMY BEZPIECZNI W CZASIE FERII!!!

 Nigdy  nie  zjeżdżamy  na  sankach  w  pobliżu  dróg  –  także  tych  rzadko
uczęszczanych. 

 Rzucając  się  śnieżkami,  nie  łączymy  miękkiego  śniegu  z  kawałkami  lodu  czy
kamyczków. Staramy się nie celować w twarz drugiej osobie, żeby nie uszkodzić
komuś oka. 

 Nigdy  nie  rzucamy  śnieżkami  w  nadjeżdżające  samochody  –  zaskoczony
kierowca może stracić równowagę i spowodować wypadek.

 Na łyżwach jeździ  się  tylko  w wyznaczonych miejscach.  Stawy,  jeziora  czy
rzeki,  nawet  jeśli  pokryte  są  (z  pozoru!)  grubą  warstwą  lodu,  nie  są
bezpiecznym miejscem do zabawy. Lód w każdej chwili może się załamać!

 Widząc zwisające z dachów sople, nie strącamy ich patykami lub kamieniami.
 Pamiętamy,  że  w  zimowe  dni  kierowcy  mają  ograniczoną  widoczność,  

a samochody potrzebują dłuższego czasu hamowania.  Nie przebiegamy przez
ulicę. Nie przechodzimy w miejscach niedozwolonych.



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
stycznia 2020 roku. Nagrody czekają!

1. Rozwiąż krzyżówkę.
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1. Brzechwa lub Kochanowski.
2. Imię jednego z Trzech Króli niosących dary Jezusowi.
3. Niezbędna do życia zwierzętom i roślinom.
4. Czekają na niego dzieci, a potem lepią z niego bałwana.
5. Drewniane lub metalowe, zjeżdżamy na nich z ośnieżonej górki.
6. Imię twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
7. Jeździmy na nich na lodowisku.
8. Okres noworocznych zabaw.
9. Obecny miesiąc.
10.  W naszym województwie rozpoczynają się 11 lutego.
11.  Zimą bardzo szybko zapada.
12.  Lepiony ze śniegu.



2. Rozwiąż zagadki.

Po drodze zimowej pędzą silne konie,
 Ciągną wielkie sanie a na nich - wesoło!
 Chociaż śnieżek prószy, ludzie uśmiechnięci,
 Zaraz przy ognisku staną sobie wkoło.

Gdy nadchodzi, wodę skuwa,
 Każdy czapkę wnet nasuwa,
 Śnieg jest sypki, jak ta mąka,
 Sople wiszą w wielkich strąkach!

Siada na gałęziach
 Gdy mrozik przyciśnie,
 Jak ozdoby z cukru
 Mieni się srebrzyście.

Gdy nas zima atakuje,
 Każdy z kieszeni wyjmuje,
 Raz - dwa na dłonie zakłada,
 Ręka w śnieg bez bólu wpada!



Pokoloruj.
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