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Z ŻYCIA SZKOŁY

 15 września po długiej przerwie wybraliśmy się wreszcie do naszej ulubionej
biblioteki.  Pani  Basia  jak  zwykle  przygotowała  dla  nas  ciekawe  spotkanie.
Poznaliśmy  przygody  Neli,  oczami  wyobraźni  podróżowaliśmy  z  małą
podróżniczką. Odwiedziliśmy Machu Picchu, rafę koralową, byliśmy w Tajlandii.

 15  września  obchodziliśmy  Dzień  Kropki.  Z  Waszych  przepięknych  prac  
na szkolnym korytarzu powstała prawdziwa galeria.



 22  września  klasy  45B,  56C  i  68D  były  na  wycieczce  w  Parku  Oliwskim.
Odwiedziły  piękny  Ogród  Japoński  znajdujący  się  na  terenie  parku.  
Po przyjemnym spacerku uczniowie udali się do   Katedry Oliwskiej na koncert
organowy. 

 1 października  w naszej szkole obchodziliśmy  Międzynarodowy Dzień Muzyki.
Z tej okazji uczniowie rozwiązywali sudoku i zagadki, tańczyli oraz wyklaskiwali
rytmy przy muzyce klasycznej i popularnej.

 4 października  obchodziliśmy  Międzynarodowy Dzień  Zwierząt.  Z  tej  okazji
klasa 78B wybrała się w środę 6 października do Biblioteki nr 6 gdzie Pani Basia
czytała  nam najróżniejsze opowieści  o  naszych czworonożnych przyjaciołach.
Psich  ratownikach,  terapeutach,  opiekunach,  przewodnikach  czy  psach
policyjnych.



 5 października uczniowie młodszych klas uczestniczyli w warsztatach "Woda,
mydło i inne przyjemności". Wzięli udział w kilku doświadczeniach dotyczących
dbania  o  higienę.  Zobaczyli,  jak  przenoszą  się  bakterie.  Wykonali  naturalne
saszetki odświeżające do szafek. Wszystkim bardzo się podobało.

 6 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Porażenia Mózgowego.
 6 października odbyły się również wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.

W demokratycznym głosowaniu wybrano nową Radę SU w składzie:
Agata Augustyniak
Dorian Warczak
Dawid Hansen
Życzymy  wytrwałości,  realizacji  zamierzeń  i  owocnej  pracy  dla  całej  
społeczności szkoły.

Przypominamy o :
 trzeciej już edycji akcji:

„ WYPEŁNIJ KOLORAMI OGRÓD SZKOLNY NA WIOSNĘ”! 
Zbieramy  różne  gatunki  cebulek  kwiatów,  które  pod  koniec  października  
będziemy mogli posadzić a potem zaglądać, doglądać i podziwiać jak wzrastają.

 Zbliżającym  się  terminie  rozwiązania  konkursu „ROZPOZNAJ
NAUCZYCIELA”. 



Wraz z powrotem do pracy Pani Dominiki wznawiamy dział „English World” :)

ENGLISH WORLD

Witam tuż przed Dniem  Edukacji Narodowej. To święto wszystkich Waszych NAUCZYCIELI – 
TEACHERS, zatem czas na słownictwo dotyczące przedmiotów przez nich nauczanych!!!

                             SCHOOL   SUBJECTS:
Polish – język polski                                          Physics - fizyka                                     
Biology – biologia                                              Geography - geografia
English – język angielski                                   IT – Information Technology
History – historia                                             PE – Physical Education
Maths – matematyka                                       Art - plastyka 
Science – chemia                                             Music – muzyka

Podpisz, jaki to przedmiot szkolny:

…........................................................  …........................................  …......................................................

…..............................  …..............................................  …..............................................  ….................................................

HAPPY  TEACHERS   DAY!!!



UWAGA!
Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, rozwiąż oba poniższe zadania. Wytnij
kupon, wpisz poprawne rozwiązania i oddaj p. Bogusi Jaksinie do  5 listopada 2021
roku. Nagrody czekają! 

1. Rozwiąż krzyżówkę.
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1. Przydaje się gdy pada deszcz.
2. Dzień …............................, obchodzony 14 października.
3. Młode klaczy.
4. Jesienne, duże, pomarańczowe warzywo.
5. Owoce dębu.
6. Po październiku.
7. Obecna pora roku.
8. Pieprznik jadalny inaczej.
9. Małe, brązowe, z nich ludziki.
10. Z nich powidła
11. Ruda, skacze po drzewach, gromadzi zapasy w dziupli.

2. Rozwiąż zagadki.

 Ktoś za zeszytem przegląda zeszyt,
choć jest zmęczony – jeszcze pracuje.
Gdy stawia szóstkę – bardzo się cieszy!
Przykro mu bardzo – gdy stawia dwóje.



 Codziennie rano dzwonek
na lekcje do niej woła.
Uczymy się w niej pilnie,
bo to jest nasza … .

 W każdej mieszka klasie,
czarne ma oblicze,
na niej często piszę,
rysuję lub liczę.

 Nie wszystkie dzieci mnie lubią
i spotyka mnie krytyka,
chociaż uczę myśleć, liczyć.
Kłaniam się, jestem … .

 Mają dwoje uszu, lecz nie słyszą wcale. 
Za to ciąć materiał umieją wspaniale.

 Łączy różne materiały.
I czy to lato, czy zima,
bez nici mocno trzyma.

Z okazji Dnia Nauczyciela 
wszystkim nauczycielom

oraz pozostałym pracownikom Szkoły
składamy najserdeczniejsze życzenia!!!



Pokoloruj.
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