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Z ŻYCIA SZKOŁY

 25  maja  Oddziały  Przedszkolne  odwiedziły  malowniczą  wieś  kaszubską-
Rzucewo. Największe wrażenie zrobiła Osada Łowców Fok, w której uczniowie
mieli  okazję  obejrzeć  legendę  (w  formie  animowanej)  o  Mikołajku  
i  bursztynowej  koronie.  Następnym  punktem  było  molo,  a  na  zakończenie
wyjazdu udali się na pobliski plac zabaw. 

 30 maja podsumowaliśmy wyniki konkursu "A TRIP TO LONDON". 
W  czasie  jego  przebiegu  "wybraliśmy  się"  do  przepięknego  Londynu  oglądając
prezentację,  następnie  wypełniliśmy  arkusze  konkursowe  i  zrobiliśmy  plakaty
reklamujące weekend w stolicy Wielkiej Brytanii.
Wszyscy wygraliśmy GOOD FUN!!! � �



 W  piątek  3  czerwca  grupa  uczniów  wybrała  się  na  wycieczkę  autokarową  
do Wdzydz. Zwiedzili  przepiękny Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory  
i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach, zjedli przepyszny obiad w Wąglikowicach
i w świetnych nastrojach popołudniem wrócili do Gdyni.



ENGLISH WORLD

Happy holiday!!! –Szczęśliwych wakacji!!!
Tak!!! Nadszedł upragniony czas wakacji –zatem nieco słownictwa, które może nam się
przydać

hotel–hotel                       
fun -zabawa
journey–podróż                                          
beach -plaża  
suitcase –walizka                      
icecream -lody
tent–namiot                                               swimsuit–strój kąpielowy 
swim–pływać                                       sunglasses –okulary przeciwsłoneczne 
sun lotion-balsam do opalania  towel –ręcznik
flip flops–klapki                                         googles–gogle 
sand toys-zabawki na plażę                         camera –aparat fotograficzny
passport –paszport                                      sun hat–kapelusz na plażę

Narysuj, co zabierzesz na wakacje i podpisz swoje rysunki w języku angielskim.



Zbliżają  się  upragnione  wakacje.  Warto  więc  pamiętać  o  bezpieczeństwie  
w czasie ich trwania. Oto kilka  cennych rad jak bezpiecznie je spędzić:



UWAGA!

Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, rozwiąż  dwa zadania   zamieszczone
poniżej. Wytnij kupon, wpisz poprawne rozwiązania i oddaj p. Bogusi Jaksinie
z do 20 czerwca  2022  roku. Nagrody czekają! 

1. Rozwiąż krzyżówkę.
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1. Słynie z nich Łeba.
2. Pora roku z wakacjami
3. Nożna, plażowa, koszykowa.
4. Gdynia, Sopot i Gdańsk.
5. Jeden z wakacyjnych miesięcy.
6. Obfitują w nie Mazury i Kaszuby.
7. Nasz zachodni sąsiad.

2. Rozwiąż zagadki.
 Spokojne - jest gładkie

niby tafla szklana.
A w gniewie w huczących
kłębi się bałwanach.

 W kubeczku czy na patyku
wszyscy je lubimy.
Miło latem na języku,
poczuć małą porcję zimy.



Pokoloruj.
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