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AktualnościAktualności  

Pierwszy dzwonekPierwszy dzwonek
- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Nowy  rok  szkolny  2019/2020  rozpoczął  się  w  poniedziałek

2 września. Tego dnia   w naszej szkole o godz. 9.00  zabrzmiał pierwszy

dzwonek. Powitanie nowego roku szkolnego to moment, gdy uczniowie

uczestniczą w inauguracji zajęć. Zanim odbyły się lekcje,  pani Dyrektor w

okolicznościowym  przemówieniu  przywitała  dzieci  po  wakacjach

i  zaprosiła  do  wspólnej  nauki.  O  godz.10.30  rozpoczęła  się  Gminna



Inauguracja  Nowego  Roku  Szkolnego  w  którym  uczestniczyło  wielu

gości, zostały też wręczone nagrody.  To jeszcze był dzień bez zajęć. 

Uczniowie poznali plan zajęć, a nowi swoich wychowawców. Od wtorku

zaczęły  się  zajęcia.   Wraz  z  pierwszym dzwonkiem rozpoczęły  się  nie

tylko obowiązki i nauka, ale także nowe znajomości, przyjaźnie, wycieczki

i  przygody.

1 wrzesień 1939 - II Wojna Światowa

        To jeden z najważniejszych dni w historii naszego kraju. Tego dnia

wybuchła  II  wojna  światowa.  Niemcy  zaatakowali  o  świcie  Polskę,

rozpoczynając tym samym jeden z największych konfliktów zbrojnych

na  świecie.  Atak  rozpoczęli  na  Westerplatte  –  półwyspie  położonym

w Gdańsku. Bardzo długo Polska broniła się sama, oczekując na pomoc

swoich przyjaciół. Trzeciego września Wielka Brytania i Francja, którzy

byli sojusznikami Polski przekazały władzom III Rzeszy ultimatum, aby

zaprzestała wojny. Zostało ono odrzucone przez Niemcy, tym samym



oba kraje wypowiedziały Niemcom wojnę. Niestety nigdy nie podjęły

żadnych działań militarnych, zostawiając Polskę osamotnioną.

        17 września Polskę zaatakował również Związek Radziecki, który

podpisał  wcześniej  umowę  z  Niemcami.  Polska,  mimo  bohaterskiej

obrony  nie  poradziła  sobie  z  atakiem  wroga.  Najdłużej  broniła  się

Poczta Polska w Gdańsku oraz Westerplatte- tydzień czasu, mieszkańcy

stanęli w obronie swojego miasta i walczyli o nie do końca. Jest to

jeden z najbardziej bohaterskich wyczynów II wojny światowej.

Warszawa broniła się do 28 września, a Hel do 2 października. W czasie

walk  Niemcy  postępowali  wyjątkowo  okrutnie,  prześladując  od

początku  również  ludność  żydowską.  Atakowano  ludność  cywilną,

dokonywano  masowych  egzekucji.  Konsekwencją  tych  działań  była

śmierć  ok  16  tysięcy  osób  we  wrześniu  1939  roku.  Kilka  miesięcy

później  II  Rzesza najechała również na Danię i  Norwegię,  które nie

dały rady wrogowi. Tymczasem ZSRR przejął już kolejne kraje.

        Walki  zbrojne  podczas  wojny  toczyły  się  na  czterech

kontynentach  i  wszystkich  oceanach.  II  wojna  światowa  trwała  do

1945 roku.

Biblioteka  zaprasza dzieci do wypożyczania książek o tematyce II wojny światowej.

        Zdjęcie: Alicja Lange



Pokaz tańca przez Centrum Tańca  
,,CREA DANCE FIT"  

17 września  w naszej szkole odbył się pokaz taneczny

zaprezentowany przez animatorów z Ogólnopolskiej Szkółki

Tańca i Dobrych Manier. Zaprezentowali  dzieciom ciekawą

ofertę zajęć tanecznych. Uczniowie mieli okazję nauczyć się

prostych układów choreograficznych.  Wszyscy  świetnie  się

bawili  przy  dźwiękach  znanych  przebojów.  Tancerze

zaprezentowali  także  choreografie  zawierające  elementy

tańca towarzyskiego. Widownia była pełna podziwu dla zgrania tancerzy, którzy nie

tylko zaprezentowali swoje umiejętności taneczne, ale również zademonstrowali swój

talent aktorski.    

„Jestem bezpieczny na drodze”
Uczniowie  klasy 3f  pod koniec września przygotowali  apel  na  temat zasad

bezpieczeństwa obowiązujących w szkole oraz w ruchu drogowym.  

Podczas apelu dla klas I-III uczniowie powiedzieli jak bezpiecznie przechodzić

przez przejście dla pieszych. Omówili rożne sytuacje, które mogą nas  spotykać idąc

do czy ze szkoły. Śpiewająco wyjaśnili  zasady ruchu drogowego. Na koniec Pani

Dyrektor wręczyła klasie 3f kamizelki odblaskowe, aby tak jak było w ubiegłym roku

zainaugurować  konkurs  „Medal  za  przerwę”.  Przypominamy,  wszyscy  uczniowie

dbają o bezpieczeństwo na przerwach a klasa,  która  będzie najlepiej  przestrzegać

zasad bezpieczeństwa zostanie nagrodzona medalem.



PAMIĘTAJ NUMERY ALARMOWE 

http://absta.pl/przedszkolak.html



25 września odbyły  się  wybory do  Samorządu Uczniowskiego.  Prawo głosu mieli

wszyscy uczniowie klas trzecich.  Kandydaci do Samorządu przygotowali plakaty

wyborcze, które zostały wyeksponowane na holu szkolnym. Uczniowie mogli zapoznać

się  z  programem  wyborczym  kandydatów.  Wybory  zorganizowały  opiekunki  SU

panie  Sabina Kwidzińska i Anna Sulik-Wysiecka. 

A oto wyniki:

Przewodniczącym został:       Rafał Pasternak

Zastępczyniami:           Martyna Owczarek i Karolina Cirocka

Przedstawicielem SU w szkole na ul. Leśnej została:  Marcelina Hilla

     

Rafał Martyna        Karolina                Marcelina

  
Nowo wybranemu Samorządowi Uczniowskiemu gratulujemy, życzymy powodzenia, wielu

pomysłów oraz wytrwałości w pracy na rzecz naszej szkoły



Międzynarodowy Dzień Kropki 
w Dniu Dobrego Słowa 

W piątek 13.09.2019r.  po raz pierwszy

w  naszej  szkole,  świętowaliśmy

Międzynarodowy Dzień Kropki.

Celem  Międzynarodowego  Dnia  Kropki  jest

wzbudzenie  u  dzieci  kreatywności,

pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia i

działania. Dzień Kropki jest to dzień odwagi i

zabawy.

Uczniowie  kl.  2  i  3  obejrzeli

przedstawienie,  które  opowiadało  historię

kropki,  która  zmieniła  świat  małej

dziewczynki o imieniu Vashti, albo historię

Vashti,  która  dzięki  kropce  uwierzyła  w

siebie.

Historia  ta  uświadomiła  naszym uczniom,

że  każdy  z  nas  ma  jakieś  ukryte

zdolności, talent.

Tego  dnia  nasze  ubrania  wypełnione  były  kolorowymi  kropkami.

Rozmawialiśmy            o talentach i rozwijaniu skrzydeł. Bawiliśmy się przy

piosence „Biedroneczki są         w kropeczki”, odbył się kropkowy pokaz mody

i wszystkie klasy zrobiły sobie zdjęcie w kropkowej ramce.

Ty też  możesz  wykonać  swoje  dzieło.  Pomoże  Ci  w  tym zamieszczona  na
następnej stronie ramka.



źródło -PRZEWODNIK  PO DNIU KROPKI



Tego  samego  dnia  obchodziliśmy  w ramach  ogólnopolskiego  projektu

„Dzień Dobrego Słowa”. 13 dnia miesiąca będziemy starać się  organizować

akcje propagujące zasady kulturalnego zachowania. W dzisiejszym świecie tak

trudno  kogoś  pochwalić,  docenić,  zwrócić  uwagę  na  jego  mocne  strony,

powiedzieć  dobre  słowo,  dlatego  postanowiliśmy  zorganizować    w  szkole

akcję, która zachęca                i pomaga w wyrażaniu innym życzliwości.

 13  września  2019r.  w  różnych  miejscach  szkoły  były  rozwieszone

plakaty, do których dołączone były karteczki z dobrymi słowami. Uczniowie

odrywali  karteczki z dobrymi słowami i przekazywali – koleżance, koledze,

nauczycielowi lub pracownikowi szkoły. 

Uczniowie  bardzo  entuzjastycznie  odrywali  kartki  i  dzielili  się  nimi.  Akcja

spotkała się z dużym zainteresowaniem,  zachęcała do uczniów do życzliwości

wobec innych na co dzień. Mamy nadzieję, że dzięki niej wiele osób tego dnia

uśmiechnęło się.

Zachęta dla Was drodzy uczniowie:

Szukajmy dobrego w tym co robią inni, nie mówmy o tym, co im nie wyszło,

doceńmy raczej ich starania, mówmy im dobre słowa. W naszej szkole akcja

z dobrymi słowami trwała jeden dzień, ale proponujemy  wam nawet taki…

cały tydzień, możne miesiąc  aż stanie się nawykiem, codziennością.





„Dzień Jabłka”

25 września obchodziliśmy w naszej szkole „Dzień Jabłka”. Tego dnia

uczniowie  zawitali do każdej z klas w celu poczęstowania kolegów i koleżanek

pysznymi jabłuszkami.  Ta zdrowa przekąska została ufundowana przez pana

sołtysa. DZIĘKUJEMY



14 października obchodzić będziemy 

Dzień Edukacji Narodowej !

Wszyscy nasi kochani nauczyciele
dla swoich uczniów cierpliwości mają

wiele.
Za naukę, za trud jaki jest wkładany

przeogromny bukiet życzeń dziś
składamy.

Życzenia szczere, prawdziwe
z uczniowskich serc płynące.
Jak świeże kwiaty pachnące,

kwitnące na naszej polskiej łące. 

Zdjęcie: www.e-korepetycje.net



Z OKAZJI 85 LECIA GMINY WEJHEROWO OGŁASZAMY
KONKURS  PLASTYCZNY 

Gminny konkurs plastyczny
Pod hasłem: „ Gmina Wejherowo-moje miejsce na ziemi”

• Cel konkursu

• Upamiętnienie 85 rocznicy powstania gminy Wejherowo
• Rozwijanie kreatywności, wyobraźni artystycznej dziecka
• Rozbudzanie inspiracji twórczych
• Wzmocnienie poczucia przynależności do wspólnoty gminy Wejherowo
• Zasady uczestnictwa
• Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych gminy 

Wejherowo
• Uczeń przedstawia w konkursie jedną, samodzielnie wykonaną pracę. 

Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.
• Technika wykonania pracy – płaska  ( wszystkie materiały,  oprócz plasteliny
•  i materiałów )
• Format pracy: A – 3
• Do pracy na odwrocie powinna być dołączona metryczka zawierająca:             

1.Imię, Nazwisko i wiek uczestnika,
2.Klasa,
3.Imię i Nazwisko nauczyciela,  
4.Nazwę, adres pocztowy, telefon i adres e – mail placówki
Termin składania prac upływa 30.10.2019 roku.

Oto kilka informacji na temat
Gminy Wejherowo

Jest to gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie

wejherowskim.  Gmina  w  całości  znajduje  się  w aglomeracji

trójmiejskiej. Według danych z 31 grudnia 2018 gminę zamieszkiwało 25 818 osób.

W skład gminy wchodzi 17 sołectw: Bieszkowice, Bolszewo, Gniewowo, Gościcino,

Gowino,  Góra,  Kąpino,  Kniewo,  Łężyce,  Nowy  Dwór  Wejherowski,  Orle,

Pętkowice,Reszki,  Sopieszyno,  Ustarbowo,  Warszkowo,  Zbychowo. Wójtem gminy

jest pan Henryk Skwarło.   (źródło:Wikipedia)



.

Wyjątkowa księgarnia w Wenecji 

 Liberia Acqua Alta jest wyjątkową księgarnią, która znajduje się we
Włoszech, a dokładnie w Wenecji. Na zewnątrz księgarni znajduje się napis

w języku angielskim:"Witamy w najpiękniejszej księgarni na świecie". 
Nie zaprzeczam, jest to jedna z najbardziej unikalnych księgarni na
świecie. Najbardziej zaskakująca księgarnia jaką widziałam w życiu.

 Książki w tej księgarni przechowywane są nie tylko na półkach, również w
wannach, kajakach, łódkach i umywalkach. Na środku księgarni

umieszczona jest prawdziwa gondola, również wypełniona po brzegi
książkami. Taki zupełnie niespotykany sposób przechowywania książek ma

swoje wytłumaczenie. Nazwa „Acqua Alta” oznacza dokładnie „wysoką
wodę”, która jesienią i zimą zalewa uliczki i place Wenecji. Wysoka woda

nie oszczędza nikogo i niczego, również tej księgarni. Dzięki wannom,
kajakom, do których właściciel
wkłada książki, gdy zbliża się



 powódź, po każdym zalaniu nie ma dużych
strat w księgozbiorze. Książki, które nie

przetrwały zalania, zostały wystawione na
dziedziniec i służą za schody do obserwacji
kanału, oraz dekorację, tworzą niezwykły

klimat ! Księgarnia wypełniona jest
książkami od podłogi aż po sufit. Składa się

z kilku pokoi, które tworzą labirynt. Do
księgarni klientów przyciąga niezwykły

wystrój, klimat, książki z całego świata,
bardzo miły właściciel – Luigi ! Towarzystwa

odwiedzającym dotrzymują koty, które
mieszkają w księgarni, aż cztery ! Koty są

przez odwiedzających bardzo lubiane,
często śpią tuż przy kasie lub na książkach w
sklepie, nie zważając na robiących zakupy

klientów
A i j  L n

 www.instagram.com/takemyhearteverywhere https://lubie.gotowac.com
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