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Z ŻYCIA SZKOŁY

 12  lutego  do  naszej  szkoły  zawitali  kowboje,  Indianie,  Indianki  i  kowbojki,
którzy postanowili  urządzić  huczną zabawę na  sali  gimnastycznej.  Było  dużo
tańców,  konkursów  oraz  pyszne  pączki  dla  każdego  !  A  na  koniec  imprezy
wybrani zostali król i królowa balu.

 13 lutego z okazji Walentynek nauczyciele i uczniowie Szkoły Przysposabiającej
do Pracy zaprosili do wspólnej zabawy całą społeczność szkolną. Podczas Dnia
Dobrych  Uczuć  wszyscy  -  dzieci  z  Punktu  Przedszkolnego  i  Oddziału
Przedszkolnego,  uczniowie  Szkoły  Podstawowej,  dzieci  i  młodzież  z  klas  
dla uczniów z autyzmem oraz młodzież z SPdP- razem bawili  się, wykonując  
z dużym zaangażowaniem zadania o różnym stopniu trudności, których motywem
przewodnim  były  SERCA  ,  uczestniczyli  w  zabawach  integracyjnych,   � ❤ 
składali "sercowe puzzle" i wyklejali przygotowanymi przez siebie serduszkami
duże serce pełne dobrych uczuć i pozytywnych emocji. Imprezie towarzyszył
doskonały nastrój i dobra zabawa.

 W środę 19 lutego uczniowie klasy 1 AAu stali się pełnoprawnymi czytelnikami.
W  szkolnej  bibliotece  odbyło  się  pasowanie  na  czytelnika  czyli  oficjalne
przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki.  Uczniowie klasy I  ���
odgadywali bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni 
i  bajek.  Po  wprowadzeniu  w  magiczny  świat  książek  i  biblioteki  przyszli
czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki,  
a na dowód tego złożyli odciski swoich dłoni  Na zakończenie każdy z uczniów  �
otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobne upominki.



 18 lutego,  korzystając  z  ostatnich  dni  tegorocznego karnawału,  we  wspólnej
zabawie,  podczas  Międzyszkolnego  Balu  Karnawałowego  dla  młodzieży  Szkół
Przysposabiających  do  Pracy,  brali  udział  uczniowie  naszej  szkoły  
oraz  zaprzyjaźnionych  placówek  z  Gdyni  Obłuża  i  Wejherowa.  Uczestnicy
imprezy "W klimacie lat 70-tych i 80-tych", z dużym zaangażowaniem mierzyli
się w konkursowych zadaniach i z niespożytą energią bawili się na "parkiecie", 
a na zgłodniałych i spragnionych czekał słodki poczęstunek.

 W piątek 21 lutego odbył  się bal,  na którym pojawili  się uczniowie świetlicy
szkolnej. Było dużo śmiechu, pysznego jedzenia, tańców i kolorów.



 26  lutego  odbyły  się  rozgrywki  w  dwa  ognie.  W  turnieju  przygotowanym  
przez nauczycieli wychowania fizycznego wzięły udział zespoły składające się  
z pięciu zawodników.

 27 lutego uczniowie ze Szkoły Przysposabiajacej do Pracy wraz z rówieśnikami
ze  szkolnego  kółka  teatralnego  wybrali  się  do  Sopotu,  gdzie  na  Scenie
Kameralnej  Teatru  Wybrzeże  oglądali  pełen  pomysłowych  rozwiązań
scenicznych, humoru i zwrotów akcji spektakl, będący adaptacją baśni Artura
Oppmana pt."Zaczarowana królewna" .

 Nadszedł czas podsumowania zbiórki charytatywnej
„Paka dla zwierzaka”.❣️️ ❣ ��

Co  prawda  tegoroczna  zima  nie  była  tak  sroga  jak  zapowiadan  ale  Wasze  sercao o�
okazały się być tak gorące jak myśleliśmy! ❤
W  imieniu  tych,  którzy  ludzkim  głosem  nie  przemówią  baaardzo  dziękujemy  
za zaangażowanie, hojność i empatię. .��
Dzięki Wam udało się zebrać ok.120 kg suchej karmy, 35 puszek,  ok.60 saszetek  
z jedzonkiem, do tego przysmaki,  zabawki, legowiska, koce, kocyki,  akcesoria, leki  
dla konkretnych podopiecznych! !��
Do puszki  z która wędrowały po szkole  przedstawicielki  Samorządu Uczniowskiego
wpadło 468,28 zł !‼ 
Pieniądze  te  zostały  przeznaczone  na  zakup  m.in.  specjalistycznych  kołnierzy
pooperacyjnych i karm dla szczeniąt, kociąt i seniorów.
Jeszcze raz... DZIĘKUJEMY! ❣️
OTOZ "Animals" - Schronisko Dąbrówka
OTOZ Animals - Schronisko "Ciapkowo" w Gdyni

UWAGA!
W ramach  obchodów Światowych  Dni  Świadomości  Autyzmu w Gdyni  zapraszamy  
do  udziału  w  konkursie  plastycznym  wszystkich  uczniów  gdyńskich  szkół
podstawowych.  Nagrodzone  prace  będą  wystawione  w  czasie  corocznej,
ogólnomiejskiej  akcji  Autyzm?  Zdarza  się  ;)  w  InfoBoxie  w  dniu  04.04.2020  
na obchody które serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli.
Regulamin dostępny jest na stronie szkoły.



Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone 8 marca od 1910 roku. Pierwszy dzień
kobiet  obchodzony  był  28  lutego  1909,  ustanowiony  przez  Socjalistyczną  Partię
Ameryki po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku.
Za  pierwowzór  Dnia  Kobiet  przyjąć  można  obchodzone  w  starożytnym  Rzymie
Matronalia. Było to święto przypadające na pierwszy tydzień marca, związane 
z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta mężowie
obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia.
Dzień  Kobiet  jest  obecnie  oficjalnym  świętem  w  Albanii,  Algierii,  Armenii,
Azerbejdżanie,  Białorusi,  Bośni  i  Hercegowinie,  Brazylii,  Bułgarii,  Burkina  Faso,
Kamerunie,  Chinach,  Kubie,  Laosie,  Kazachstanie,  Kirgistanie,  Macedonii,  Mołdawii,
Mongolii,  Czarnogórze,  Polsce,  Rumunii,  Rosji,  Serbii,  Tadżykistanie,  Ukrainie,
Uzbekistanie, Wietnamie, Włoszech i Zambii. 
Mężczyźni  wręczają  wtedy  znajomym  kobietom  –  matkom,  żonom,  partnerkom,
koleżankom kwiaty i drobne podarunki. W niektórych krajach (jak Rumunia) dzień ten
jest  równoważny z  dniem matki,  podczas  którego dzieci  ofiarują drobne prezenty
swoim matkom i babciom. W Polsce święto było popularne w okresie PRL. W latach 70.
do  popularnych  podarunków  dołączyły  kwiaty.  Początkowo  ofiarowywano  goździki,  
a później tulipany. W zakładach pracy czy szkołach był obchodzony obowiązkowo.

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet!



UWAGA!
Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, rozwiąż co najmniej dwa z trzech zadań
zamieszczonych poniżej. Wytnij kupon, wpisz poprawne rozwiązania i oddaj p. Bogusi
Jaksinie do końca marca 2020 roku.
Nagrody czekają! 

1. Znajdź i zakreśl wyrazy mające coś wspólnego  ze szkołą.

2.Rozwiąż rebusy.



3. Rozwiąż zagadki.

 Gdy śnieg zginie, kwiaty rosną,
a tę porę zwiemy … .

 Wiosną na drzewie się zieleni,
ale opada na jesieni.

 Wiosną słyszysz jej kukanie.
Je gąsienice na śniadanie.

 Jak ten kwiatek się nazywa,
co słowo „pan” w nazwie ukrywa?
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Pokoloruj.


