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Z ŻYCIA SZKOŁY

 8  października  2020  r.  w  naszej  szkole  obchodziliśmy  Światowy  Dzień
Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Z tej okazji wszyscy uczniowie i nauczyciele
ubrali  się  na  zielono.  Podczas  uroczystości  odbyło  się  wręczenie  kartek  
z  życzeniami,  słodki  poczęstunek,  pokaz  chemiczny  oraz  wspólnie  mogliśmy
wysłuchać ulubionych piosenek naszych bohaterów dnia.

 12 października odbył się apel „Bezpieczna droga do szkoły” z udziałem uczniów
klas 0-3 oraz przedstawicieli straży miejskiej.
Dzieci poznały zasady bezpieczeństwa na drodze, reguły ruchu drogowego. Miały
również okazję zastosować je w praktyce jako kierowcy, pasażerowie autobusu 
oraz piesi, chcący przejść przez jezdnię na drugą stronę ulicy.
Poza ćwiczeniami praktycznymi, mimo poważnego tematu, było sporo zabawy � �



 Dziękujemy  za  przesłanie  prac  na  konkurs  plastyczny  „Mam  uczucia,  mam
marzenia,  mam  autyzm”.  Wyniki  konkursu  dostępne  tutaj:
https://www.facebook.com/zss17gdynia/videos/1004944910026849
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

 Zakończył  się  również  szkolny  konkurs  „Najpiękniejsza  zakładka  do  książki”.
Jury miało bardzo trudne zadanie :) Oto lista nagrodzonych:
I miejsce – Mateusz K. (8 BAU)
II miejsce – Marta K. (3A)
III miejsce – Maja Sz. (1A)
wyróżnienia: Kaja M. (1 CP), Agata A. i Oskar R. (8A)
Wszystkim bardzo serdecznie gratuluje i zapraszam do biblioteki po odbiór  
nagród :)

https://www.facebook.com/zss17gdynia/videos/1004944910026849


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).

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 co najmniej dwa  
z trzech zadań zamieszczonych poniżej.  Wytnij kupon,  wpisz poprawne
rozwiązania  i  oddaj  lub  prześlij  p.  Bogusi  Jaksinie  do  końca  listopada
2020 roku. Nagrody czekają!

1. Rozwiąż krzyżówkę.
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1. …..... to zdrowie.
2. ….......... Polskie – strzeże naszych granic.
3. Obecny miesiąc.
4. Przyrząd do połowu ryb.
5. Postawa wyrażająca miłość do ojczyzny.
6. Nasza ojczyzna.
7. Najważniejsza osoba w państwie.
8. Styczniowe, listopadowe lub warszawskie.
9. Imię Piłsudskiego.
10.  …... Polska – oficjalna nazwa naszej ojczyzny.
11. Pierwszy król Polski.
12. „Mazurek …............” - nasz hymn.
13.  …................. Polskie – wojsko utworzone przez Piłsudskiego.
14. Drugi, obok białego, kolor polskiej flagi.
15. O „Lechu, Czechu i Rusie”, o „Smoku Wawelskim” lub o „Piaście 
Kołodzieju”.
16. Leży nad nią Warszawa.
17. Nad głową orła.
18. Jesienią opadają z drzew.
19. Nasz zachodni sąsiad.
20. Fryderyk …............... - wielki, polski kompozytor.

2. Rozwiąż zagadki.

Pytanie nietrudne – to każdy przyzna:
jak się nazywa twoja ojczyzna?

 W górach ma swe źródło,
stąd właśnie wytrysła,
a płynie do morza
nasza rzeka...

 Biel na niej jest i czerwień,
powiewa gdy wiatr się zerwie.

 W górach mieszka wielki ptak,
to jest Polski naszej znak.



3. Rozwiąż krzyżówkę. Odczytaj hasło z liter wskazanych cyframi.
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1. stolica Polski
2. Mazurek Dąbrowskiego to nasz . . ..

3. 

4. 

5. mieszkaniec Polski.
6. najdłuższa polska rzeka.
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