Zakończenie roku szkolnego 2013/2014
27 czerwca 2014 r. społeczność uczniowska naszej szkoły zebrała się w sali gimnastycznej
na uroczystej akademii, aby pożegnać rok szkolny 2013/2014. Pani dyrektor wręczała
nagrody najlepszym uczniom z klas IV-V oraz I-III . Wyróżnieni uczniowie z klas trzecich
otrzymali Srebrne Tarcze. Program artystyczny dla klas starszych przygotowany był przez
uczniów klasy V c i V f pod kierunkiem pań: K. Abramowicz-Styn, J. Straszak, J. Karge. Dla
klas młodszych akademię uświetnił występ artystyczny kl. II b przygotowany przez p. G.
Jeszke. Wszystkim Uczniom i ich Rodzicom życzymy udanych wakacji. Do zobaczenia we
wrześniu!

Pożegnanie klas 6
27 czerwca 2014 r. na uroczystej akademii pożegnaliśmy uczniów klas 6, kończących naukę
w naszej szkole. Pani dyrektor wręczyła nagrody UCZNIOWI ROKU, SPORTOWCOWI
ROKU, ARTYSTCE ROKU, UCZENNICY Z KLASĄ oraz pozostałym uczniom za bardzo
dobre wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły i środowiska. Momentem niewątpliwie
wzruszającym było również uhonorowanie wybitnych uczniów ZŁOTĄ TARCZĄ, jak
również wręczenie przez panią dyrektor listów gratulacyjnych rodzicom wyróżnionych
absolwentów. Pożegnalny program artystyczny przygotowały klasy VI a i VI b pod
kierunkiem p. G. Burandt i p. Małgorzaty Andrzejewskiej. Wszystkim absolwentom życzymy
powodzenia w gimnazjum.

Dnia 23.06.2014 r. na pokładzie „Daru Pomorza” miało miejsce spotkanie różnych środowisk
morskich, towarzyszące obchodom „Dni Morza 2014”. Gospodarzami spotkania byli: kpt.
ż.w. prof. Daniel Duda – prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego oraz dr inż. Jerzy
Litwin – dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Wśród zaproszonych gości
znaleźli się m.in.: dyrektor Urzędu Morskiego, prezes Ligii Morskiej i Rzecznej - dr Andrzej
Królikowski, Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej – kadm. dr inż. Czesław
Dyrcz, Duszpasterz Ludzi Morza – o. Edward Pracz czy prezes Towarzystwa Przyjaciół
Narodowego Muzeum Morskiego – dr Fryderyk Tomala. W trakcie uroczystości pani Dorota
Haase, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni im. kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta
otrzymała szczególne wyróżnienie - DYPLOM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO, Bogdana Zdrojewskiego, przyznany „ZA SZCZEGÓLNE
ZAANGAŻOWANIE W PRZEKAZYWANIE MŁODYM POKOLENIOM POLAKÓW
WIEDZY O POLSKIM DZIEDZICTWIE KULTUROWYM ZWIĄZANYM Z MORZEM”.
Dyplom wręczył dr inż. Jerzy Litwin – dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w
Gdańsku. Następnie odbyło się uroczyste wodowanie „Nautologii” nr 151/2014 – czasopisma
wydawanego przez Polskie Towarzystwo Nautologiczne, którego dokonała p. Teresa Hinc –
dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta.
Natomiast nasz zespół wokalno-taneczny „Wilczki Morskie” uświetnił swoją obecnością
spotkanie prezentując ciekawy program artystyczny.

Tytuły „Lider Lokalnej Ekologii”
oraz „Ekspert E.E.” dla SP 40
18 czerwca 2014 r. w Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się uroczystość
podsumowująca działalność edukacyjną Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i
Chylonki” z udziałem prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin związku. Naszą szkołę
reprezentowali specjalnie zaproszeni: p. dyrektor Dorota Haase oraz p. Anna Zatwarnicka
oraz uczniowie z klasy IV D uczęszczających na kółko ekologiczne. W trakcie uroczystości
wręczano nagrody i pamiątkowe dyplomy laureatom konkursów ekologicznych z placówek
oświatowych. Szczególne miejsce w programie spotkania zajęło przyznanie tytułu „Lider
Lokalnej Ekologii 2013/2014” szkołom i przedszkolom biorącym udział w projekcie
edukacyjnym pod tym samym tytułem. W tym roku nasza szkoła uczestniczyła w
siedmiomiesięcznym, ekologicznym projekcie. Koordynatorką działań w naszej szkole była
nauczycielka przyrody p. Anna Zatwarnicka. Pod jej opieką zostały zrealizowane specjalne
zadania, które miały na celu aktywnie kształtować postawy prośrodowiskowe wśród uczniów.
Naszej placówce przyznano szczególny tytuł Lidera Lokalnej Ekologii 2013/2014 za
działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska,
zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego. Pani Anna Zatwarnicka z rąk
Wiceprezydent Miasta Gdyni Pani Ewy Łowkiel odebrała statuetkę oraz specjalne
wyróżnienie za realizację bardzo dużej ilości działań w ramach projektu w obrębie swojej
placówki. Nasza szkoła również otrzymała tytuł „Ekspert E.E.” w związku z bardzo dużą
ilością zebranego w ramach akcji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (aż 2382
kg). Uczennica kl. VI B Wiktoria Bałdyga zajęła I miejsce w kategorii szkół podstawowych.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którzy włączają się we wszystkie ekologiczne
działania, które mają miejsce w naszej szkole.

I Gdyńska Szkolna Olimpiada Rowerowa
W sobotę 14 czerwca odbył się finał I Gdyńskiej Szkolnej Olimpiady Rowerowej. Zawody
pod patronatem prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka organizowane były w czterech
kategoriach wiekowych , dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Zawody odbyły się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Trasa zawodów prowadziła leśnymi traktami Witomina, Chwarzna, Działek Leśnych i
Demptowa. Tego dnia rywalizowało ze sobą blisko stu uczniów z ponad dwudziestu
gdyńskich szkół. Naszą szkołę pod opieką p. Anny Kłodzińskiej i p. Pawła Grobisa
reprezentowało 8 uczniów. Pomimo pochmurnej i deszczowej pogody, nasi uczniowie w
dobrych humorach i z dużym zaangażowaniem ruszyli na start. Wszyscy uczestnicy z
powodzeniem zakończyli swoje zmagania na mecie. Podsumowanie olimpiady i
uhonorowanie rowerzystów nastąpiło dnia 18 czerwca 2014 roku. Wtedy to nasi najmłodsi i
najlepsi rowerowi olimpijczycy: Jadwiga Kucharska, Oliwia Kostuch, Dominik Sikora i
Kamil Trancyngier odebrali z rąk prezydenta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka pamiątkowe
medale i dyplomy. Naszym uczniom życzymy dalszych sukcesów w kolejnych edycjach.

Rodzice - dzieciom
30 maja oraz 12 czerwca 2014 r. dzieci z klas 0-III obejrzały inscenizację utworu pt.
,,Rzepka” Juliana Tuwima. Pomysłodawczynią a zarazem reżyserką była p. Katarzyna
Tadeusiak. W rolę aktorów wcielili się rodzice dzieci z grupy ,,O” 5. Aktorzy występowali we
własnoręcznie wykonanych przebraniach. Każda z postaci wyrażała swoją rolę za pomocą
ruchu do popularnej muzyki np. ,,Sokoły”, ,,Kundel bury”, ,,Zakochany bocian” , ,,Poker
Face”, itp. Nad prawidłową oprawą muzyczną czuwała p. Małgorzata Dopka. Radości nie
było końca szczególnie wśród dzieci, których rodzice kolejno wchodzili na scenę. Występ
cieszył się dużym zainteresowaniem i zakończył się owacją widzów.

Podsumowanie zbiórki nakrętek
W czerwcu 2014 r. odbyło się podsumowanie trwającej od października 2013 r. do końca
marca 2014 r. akcji „Nakrętka”, która polegała na zbiórce plastikowych kapsli (po napojach,
szamponach, dezodorantach, środkach czystości, itp.). Brali w niej udział chętni uczniowie
klas IV-VI oraz 0 – III. Rezultatem okazania dobrego serca i chęci niesienia bezinteresownej
pomocy było zebranie 3,5 tony nakrętek, rekordowa ilość w porównaniu do lat ubiegłych. W
tym roku szkolnym także postanowiliśmy zbierać nakrętki w szczytnym celu, oprócz dbania o
środowisko naturalne, wpływaliśmy na zmniejszenie ilości odpadów, jej głównym celem było
zebranie jak największej ilości nakrętek, które potem oddaliśmy firmie recyklingowej. Ta z
kolei wsparła pokrycie kosztów terapii i rehabilitacji dla chorej absolwentki naszej szkoły.
Pani Dyrektor wraz z p. Anną wyróżniły osoby, które bardzo mocno zaangażowały się w
zbiórkę poprzez wręczenie pamiątkowych dyplomów, podziękowań oraz symbolicznych
nagród. W klasach starszych I miejsce zajął Piotr Jończyk z kl. V B (ponad 70 kg zebranych

nakrętek), II m-ce Patrycja Prochowicz z kl. VI D, III m-ce Szymon Pofelski z kl. IV A, IV
m-ce Wiktoria Domaszk z kl. VI C, V m-ce Tadeusz Kucharski z kl. IV A. Wśród młodszej
społeczności naszej szkoły największą ilość nakrętek zebrały: I miejsce – szósta grupa
zerówkowiczów, II m-ce –piąta grupa zerówkowiczów, III m-ce –klasa I E i klasa II B
natomiast w klasach IV –VI I miejsce –klasa V B, II m-ce –klasa IV A, III m-ce –klasy VI D.
Wszystkie osoby biorące udział w akcji otrzymały z rąk swoich wychowawców specjalnie
przygotowane przez opiekunkę akcji podziękowania. Akcja pozwoliła nam wszystkim
uświadomić sobie jak ważne jest bezinteresowne niesienie pomocy najbardziej
potrzebującym, a także w procesie kształtowania postaw społecznych, nauczyła nas tworzenia
stałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym
otoczeniu. Zapraszamy do udziału w zbiórce w przyszłym roku szkolnym.

Dzień Otwarty Szkoły
2 czerwca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany Dzień Otwarty. Koordynatorem
przedsięwzięcia była p. Ilona Dziubek Ten nadzwyczajny dzień, w którym otworzyliśmy
naszą szkołę dla wszystkich przyszłych uczniów, absolwentów i obecnych podopiecznych
miał na celu prezentację bogatego dorobku szkoły i szerokiego wachlarza zajęć, jakim
dysponujemy. W programie dnia swoją ofertę zaprezentowali nauczyciele i uczniowie. Wśród
nich można było podziwiać • przedstawienie dla najmłodszych pt. „ Kopciuszek”
zaprezentowane przez kl. III e pod opieka p. Ilony Dziubek, • Recital włoski – zespół pod
opieką p. Małgorzaty Dopke i p. Renaty Pyryt, • finał Mini Playback Show pod opieką p.
Karoliny Mikołajewskiej, • rozgrywki sportowe dzieci przedszkolnych pod opieką zespołu
nauczycieli klas „0”- p. Lucyny Szypuły, p. Liliany Koszałka, p. Ewy Mielczarek, p. Jolanta
Miller i p. Katarzyny Tadeusiak, • zabawy plastyczne i ruchowe pod opieką p. Karoliny
Mikołajewskiej i p. Ewy Krym, • występ Koła Młodych Gdynian pod opieką p. Stanisława
Kudławca, • finał gry w „ Dwa ognie klas III „ pod opieką p. Tadeusza Barańskiego i p.
Karoliny Makarewicz, • występy grup tanecznych „ Szczepan” i „ Gazela” • i wiele innych
atrakcji, takich jak zwiedzanie szkoły, poczęstunek itp. Dzięki współpracy wielu nauczycieli i
uczniów nasza placówka zaprezentowała swoje atuty i pochwaliła się swoim bogatym
dorobkiem. Dzień Otwarty Szkoły był okazją do spotkania się z nauczycielami uczącymi
poszczególnych przedmiotów, do pokazania gościom panującego w szkole klimatu
życzliwości, otwartości i akceptacji na indywidualność drugiego człowieka. Mamy nadzieję,
iż główne założenie naszego przedsięwzięcia spełniło oczekiwania przybyłych i z wieloma z
nich spotkamy się w nowym roku szkolnym, a zatem do zobaczenia we wrześniu.

XII Konferencja Muzealników
29 i 30 maja 2014 r. odbyła się XII Konferencja Polskich Muzealników Morskich i
Rzecznych. Honorowy patronat objął Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Organizatorem konferencji było Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, a
jego partnerami Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Towarzystwo Przyjaciół
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Program imprezy był bardzo bogaty, a

tematyka różnorodna. W sześciu sesjach muzealnicy z całego kraju wygłosili łącznie 22
referaty. Dotyczyły one m.in. historii żeglugi, archeologii podwodnej, hydrologii, ochrony
podwodnego dziedzictwa kulturowego czy edukacji morskiej. W konferencji tej wzięła udział
p. Liliana Koszałka, koordynator edukacji morskiej w naszej szkole, wygłaszając referat nt.:
„Rola Sali Tradycji w wychowaniu morskim młodzieży”. Zaprezentowała w nim
najważniejsze działania z zakresu edukacji morskiej. W swoim referacie nawiązała do
nadania szkole imienia, otwarcia Sali Tradycji, eksponatów oraz wyróżnień znajdujących się
w niej, podpisania umowy o współpracy z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, a także
do organizowanych przez szkołę licznych konkursów, turniejów („Turniej wiedzy o Patronie
szkoły”, „Turniej Szkół Borchardtowskich” na Darze Pomorza”, „Potyczki morskie”) i
wystaw. Zaprezentowała również sylwetki osób zapraszanych każdego roku do szkoły.
Ponadto w referacie znalazły się informacje dotyczące Święta Szkoły, wycieczek
edukacyjnych m.in. „Gdynia i Karol Olgierd Borchardt”, Rajdu Borchardtowskiego czy
publikacji: książki „Pod żaglami Białej Fregaty” wydanej z okazji 100. rocznicy wodowania
„Daru Pomorza”, kalendarza ściennego z 2011 z pracami plastycznymi uczniów czy gazetki
„Pokładowe Wieści z SP40”. Uczestnicy konferencji mieli także możliwość zwiedzenia
Muzeum Wisły w Tczewie oraz Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Planowane jest także
wydanie publikacji, zawierającej wszystkie wygłoszone referaty. Prezentacja z konferencji na
temat roli sali tradycji jest dostępna na stronie internetowej szkoły w zakładce „Publikacje
nauczycieli”. Ponadto informacje dotyczące konferencji, wystawy prac plastycznych „Wielkie
żaglowce w Gdyni” oraz notkę z „VII Turnieju Szkół Borchardtowskich” można znaleźć w
Biuletynie Informacyjnym Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. To dla naszej
szkoły wielkie wyróżnienie i zaszczyt uczestnictwa w tak prestiżowej konferencji.

Konkurs „Jeden z Dwunastu” dla klas trzecich
29 maja 2014 r. odbył się konkurs „Jeden z Dwunastu” dla klas trzecich, który
zorganizowały panie: R. Pyryt i K. Mikołajewska. Każdą klasę reprezentowało dwóch
uczniów. Zasady konkursu były zbliżone do popularnego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Na
początku zawodnikom towarzyszyła mała trema, ale po pierwszych poprawnie udzielonych
odpowiedziach strach minął. Jak w każdym konkursie zawodnicy musieli wykazać się
wiedzą, a także odrobiną szczęścia i umiejętnością radzenia sobie ze stresem. Po długiej i
pełnej emocji grze zwyciężczynią konkursu „Jeden z Dwunastu” została uczennica klasy III e
Klaudia Kustosz. Klaudii serdecznie gratulujemy.

Wizyta w Muzeum Marynarki Wojennej
23 maja 2014 r. uczniowie klas piątych, biorący udział w projekcie edukacji morskiej,
realizowanym pod hasłem „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy” udali się do Muzeum
Marynarki Wojennej na warsztaty edukacyjne, których temat brzmiał: „Po co komu węzły
marynarskie i do czego służy kod sygnałowy?” oraz „ O tradycjach i zwyczajach
marynarskich kilka słów”. Piątoklasiści zwiedzili m.in. wystawę dotyczącą nurkowania. W
drugiej części zajęć uczniowie poznali tradycje żeglarskie oraz wiązanie węzłów żeglarskich.
Po zajęciach uczniowie udali się na przepyszny obiad do pobliskiej restauracji. Udział w
warsztatach został całkowicie sfinansowany przez organizatorów projektu morskiego.

Policyjna Foczka 2014 r.
21 maja 2014 r. klasy pierwsze uczestniczyły w półfinałach programu "Policyjna Foczka
uczy zasad bezpieczeństwa", którego organizatorem jest Komenda Miejska Policji w Gdyni.
Półfinałowy turniej odbył się w Szkole Podstawowej nr 10 w Gdyni. Uczestniczyło w nim
sześć szkół: SP nr 10 , SP nr 16, SP nr 17, SP nr 29, SP nr 40 oraz Gdyńska Szkoła
Społeczna. Pierwszaki brały udział w konkursie wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania
się po drogach, znajomości podstawowych zasad ruchu drogowego i znaków drogowych oraz
bezpiecznego zachowania się w sytuacjach trudnych i nietypowych. Dzieci próbowały swoich
sił w konkursie plastycznym. Uczestniczyły w zawodach sportowych, podczas których
wykazywały się nie tylko sprawnością, ale również umiejętnością radzenia sobie w przypadku
zagrożenia. Uczniowie wykonywali także piosenkę tematycznie związaną z turniejem.
Prezentacji tej towarzyszyła ciekawa oprawa sceniczna, interesująca choreografia i barwne
kostiumy.W atmosferze zdrowej, sportowej rywalizacji oraz wesołej zabawy upłynęły
tegoroczne półfinały, dla Pierwszaków ze Szkoły Podstawowej nr 40 zakończone sukcesem zdobyciem II miejsca.Gratulujemy !

Sukces w XVII Zawodach Komputerowych
Młodzieży Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Gdyni
17 maja 2014 r. odbyły się XVII Zawody Komputerowe Młodzieży Szkół Podstawowych o
Mistrzostwo Gdyni pod patronatem Prezydenta M. Gdyni - Ewy Łowkiel. Uczeń naszej
szkoły Mateusz Majewski z klasy VI A zajął I miejsce w klasyfikacji indywidualnej, a
drużyna naszej szkoły w składzie Mateusz Majewski oraz Kacper Krzemiński z klasy V C
zajęła II miejsce wśród 11 rywalizujących drużyn ze szkół naszego miasta. Serdecznie
gratulujemy!

Sukces w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym
Klas Drugich
16 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej Nr 12 w Gdyni odbył się Międzyszkolny Konkurs
Matematyczny Klas Drugich, w którym udział wzięli uczniowie naszej szkoły pod opieką p.
Grażyny Jeszke: Jadwiga Kucharska kl. II A, Julia Donafeld kl. II A, Mateusz Fijołek kl. II D
i Oliwier Ogrodowski kl. II. W ciągu 45 minut uczestnicy konkursu musieli rozwiązać 6
zadań o różnym stopniu trudności. W czołówce laureatów znaleźli się: II miejsce - Julia
Donafeld kl. II A i III -miejsce Oliwier Ogrodowski kl. II B . GRATULUJEMY !

Konkurs „MINI PLAYBACK SHOW"
15 maja 2014 r. na sali gimnastycznej odbył się Konkurs „MINI PLAYBACK SHOW".
Uczestnikami konkursu były dzieci z klas 0-III. Konkurs polegał na wcieleniu się w
wykonawców znanych piosenek. Uczestnicy naśladowali wygląd, gestykulację i ruchy ust
oraz całego ciała prawdziwych artystów. W konkursie wzięło udział 9 zespołów i 16 solistów.
Ocenie przez jury podlegały następujące elementy: wygląd zewnętrzny małych artystów,
elementy taneczne, zaangażowanie w wykonanie utworu, ogólne wrażenie. A oto wyniki
konkursu: klasy 0 – I I miejsce: Dawid Antoniuk kl. I e, Julia Grodek kl. I b. II miejsce:
Wiktoria Spychalska kl. 0 3, Paulina Pazdrak, kl. 0 1. III miejsce: Patryk Kulsz kl. 0 3,
Adrianna Zarębska kl. I e. klasy II – III I miejsce: Jagoda Treppa kl. II a, Zuzanna Dylewicz
kl. III a. II miejsce: Magdalena Płotka, Aleksandra Jachowska, Amelia Berent, Zofia
Filipowicz kl. III a, Maria Koch, Julianna Kożuchowska, Oliwia Brauer, Diana Górska, kl. III
b. III miejsce: Gabriela Ziółkowska kl. III a, Paulina Romaniecka kl. III a.

VII Turniej Szkół Borchardtowskich
15 maja 2014 r. na statku – muzeum „Dar Pomorza” odbył się „VII Turniej Szkół
Borchardtowskich”, który po raz kolejny zorganizowała nasza szkoła, ściśle współpracując z
oddziałem Narodowego Muzeum Morskiego – statkiem-muzeum „Darem Pomorza”.
Głównym koordynatorem przedsięwzięcia były panie: L. Koszałka i A. Gałązka z NMM oraz
G. Jeszke i R. Pyryt. W turnieju wzięły udział cztery szkoły noszące imię kapitana żeglugi
wielkiej Karola Olgierda Borchardta. Były to: Zespół Kształcenia i Wychowania ze
Strzebielina, Szkoła Podstawowa nr 9 z Rumi, Szkoła Podstawowa nr 21 z Gdańska oraz
Szkoła Podstawowa nr 40 z Gdyni. Wszystkich zebranych przywitał kapitan Daru - Jan
Sokołowski oraz p. Arleta Gałązka. Po czym pięcioosobowe zespoły uczniów klas młodszych
przystąpiły do rywalizacji w formie gry planszowej. Na trasie rejsu ze Świnoujścia do Gdyni
uczestnicy musieli wykazać się wiedzą dotyczącą Patrona szkoły oraz tematyki morskiej.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie w składzie: Julia Koszałka kl. I d, Sebastian
Pryjomski kl. II a, Agata Zmuda – Trzebiatowska kl. II a, Nikola Bazan kl. III d, Natalia
Zgliczyńska kl. III d. Do konkursu przygotowywała ich p. L.Koszałka. Nad całością czuwało
jury w składzie: p. Arleta Gałązka – adiunkt NMM, p. Teresa Hinc – dyrektor ZKiW w
Strzebielinie, p. Lidia Lisińska – dyrektor SP 21 w Gdańsku oraz p. Barbara Szymczak –
wicedyrektor SP 40 w Gdyni. Miłym akcentem były występy zespołu ze Strzebielina, którego
opiekunem jest p. Sebastian Okrój. Po zakończeniu rywalizacji, podczas której jej uczestnicy
wykazali się znakomitą wiedzą, nastąpiło wręczenie wielu ciekawych nagród. Najdalej „w
rejsie ze Świnoujścia zapłynęła załoga” z Gdyni. Tuż za nimi uplasowała się załoga z Rumi.
Następnie ze Strzebielina i Gdańska. Po prostu „nie sprzyjały im wiatry”. Specjalnym
gościem turnieju był kpt. ż.w. prof. Daniel Duda prezes Polskiego Towarzystwa
Nautologicznego, który przygotował dla uczestników pamiątkowe monety. Na zakończenie
na uczestników czekał pyszny poczęstunek oraz zwiedzanie „Daru Pomorza”.

Wystawa prac plastycznych „Wielkie żaglowce w Gdyni”
15 maja 2014 r. na pokładzie statku-muzeum „Dar Pomorza”, podczas „VII Turnieju Szkół
Borchardtowskich”, uroczyście otwarto wystawę prac plastycznych „Wielkie żaglowce w
Gdyni”, których autorami są uczniowie klas 0-III „Szkół Borchardtowskich. Tematyka
nawiązuje do 40. rocznicy zlotu żaglowców w Gdyni, który miał po raz pierwszy miejsce w
1974 r. Z naszej szkoły nagrody otrzymali: Klasy zerowe: Barbara Trelińska – I miejsce,
Oliwia Badewicz – II miejsce, Patryk Jończyk – II miejsce. Klasy pierwsze: Julia Koszałka –
I miejsce, Maxwell Skrzyński – II miejsce, Maria Krzykowska – III miejsce. Klasy drugie:
Maria Kaliszewska – I miejsce, Justyna Kolbusz – I miejsce, Oliwia Zawadzińska – III
miejsce. Klasy trzecie: Zuzanna Bałandiuk – III miejsce, Klaudia Kustosz – III miejsce.
NAGRODZONE ORAZ WYRÓŻNIONE PRACE MOŻNA OGLĄDAĆ NA STATKU DO
11 czerwca 2014 r. Serdecznie zapraszamy!

Ruszyły prace w ogródku szkolnym
Wraz z nastaniem wiosny rozpoczęły się prace w przyszkolnym ogródku. W tym roku teren
został obsadzony tujami, które oddzielają go od trawnika. Wszyscy uczniowie z wielkim
zaangażowaniem prowadzą prace pielęgnacyjne i porządkowe polegające na oczyszczeniu
ogródka z chwastów, wykopaniu cebulek i podzieleniu terenu na mniejsze poletka.
Profesjonalny projekt ogródka przyszkolnego został wykonany przez mamę ucznia klasy V d
Panią Magdalenę Zmarzły, za który bardzo dziękujemy. Koordynatorem prac jest pani M.
Makiła wraz z nauczycielami przyrody.

Jednodniowe zajęcia żeglarskie w Narodowym Centrum
Żeglarstwa w Gdańsku
9 maja 2014 r. grupa piątoklasistów, biorących udział w projekcie morskim „Złap wiatr w
pomorskie żagle wiedzy” wraz z p. A. Zatwarnicką - szkolnym opiekunem grup
projektowych, p. L. Koszałką oraz p. M. Zatwarnickim pojechała nad Zatokę Gdańską na
praktyczne zajęcia żeglarskie. Wyjazd zorganizowała Fundacja Navigare Mateusza
Kusznierewicza. Przez 8 godzin młodzi żeglarze uczyli się i bawili pod okiem
wykwalifikowanych instruktorów. Podczas zajęć z ratownictwa ćwiczyli udzielanie pierwszej
pomocy na fantomie -sztuczne oddychanie i masaż serca. Instruktorzy poprowadzili wesołe
zajęcia z marynistyki -dzieci śpiewały szanty, tańczyły, uczyły się wiązać węzły marynarskie.
Na zajęciach z ekologii poznały problemy związane z odpadami, segregacją i recyklingiem
oraz historię żeglarstwa i tradycje żeglarskie. Aby bardziej się zintegrować uczniowie bawili
się w różne zabawy zespołowe. Niestety, w związku z niesprzyjającą pogodą nie mogli
uczestniczyć w praktycznych zajęciach na wodzie. Na jachtach żaglowych Nautiner 30S
mogli na sucho obsługiwać żagle -foka i bezana. Jednodniowe zajęcia pozwoliły im
skonfrontować zebraną wcześniej wiedzę z rzeczywistością. Dla wielu z nich była to pierwsza
taka lekcja żeglarstwa a zarazem wyjątkowa szansa na odkrycie nowej pasji. Ten dzień na
długo pozostanie w naszej pamięci.

Inscenizacja pt. „Warszawska Syrenka”
9 maja 2014 r. dzieci klas 0-III z naszej szkoły oraz dzieci z przedszkola „Świat Smyka”
obejrzały inscenizację pt. „Warszawska Syrenka” w wykonaniu klasy IIIa, pod kierunkiem p.
Renaty Pyryt. Na początku artyści wspomnieli o świętach państwowych obchodzonych na
początku maja i symbolach narodowych. Wyjaśnili i zobrazowali za pomocą plansz, w jaki
sposób powstała nazwa naszej stolicy. Następnie pięknie przedstawili treść znanej polskiej
legendy o warszawskiej syrence.

I Wojewódzki Konkurs Europejski dla klas młodszych
8 maja 2014 r. autorki programu własnego „ Jestem Małym Europejczykiem” p. I. Dziubek,
p. E. Krym, p. J. Kuchnowska i p. K. Mikołajewska zorganizowały I Wojewódzki Konkurs
Europejski dla klas młodszych. Było to już ósme spotkanie najmłodszych dzieci podczas
Potyczek. W tym roku konkurs został objęty Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora
Oświaty Panią Elżbietę Wasilenko, dzięki czemu zyskał większą rangę i znaczenie. Podczas
konkursu na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 40 spotkało się, aż 13 gdyńskich
szkół podstawowych, a wśród nich Szkoły Podstawowe nr 6, 11, 12, 18, 28, 34, 39, 47, 48,
Szkoła Podstawowa nr 10 z Rumii, Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni,
Gdyńska Szkoła Społeczna oraz gospodarze konkursu - Szkoła Podstawowa nr 40. Swoją
obecnością zaszczyciła nas Wiceprezydent Miasta Gdyni Pani Ewa Łowkiel. Celem konkursu
było przybliżenie najmłodszym uczniom, podstawowych wiadomości dotyczących Unii
Europejskiej, jej symboli, siedziby, zabytków, ważnych postaci i roli jaką pełni UE.
Uczniowie udali się w „podróż” z różnych krajów Unii Europejskiej do jej siedziby -Brukseli.
Podczas „podróży” rozwiązywali rebusy, krzyżówki i rywalizowali sportowo. Po Potyczkach,
każda ze szkół została uhonorowana pucharem, dyplomami i medalami przez Panią
Wiceprezydent Miasta Gdyni Ewę Łowkiel. Konkurs zakończył się poczęstunkiem w
restauracji pana Ciekawskiego. I Wojewódzki Konkurs Europejski już na stałe wpisał się w
kalendarz szkolny SP 40. Już dzisiaj zapraszamy na II Wojewódzki Konkurs Europejski,
który odbędzie się w maju 2015 r.

Nowa publikacja pt. „ Kulinarne podróże Pana
Ciekawskiego”
8 maja 2014 r. autorki programu własnego pt. „Jestem Małym Europejczykiem” p. I.
Dziubek, p. E. Krym, p. J.Kuchnowska i p. K. Mikołajewska miały niepowtarzalną
przyjemność przedstawić uczniom gdyńskich szkół podstawowych, nową publikację pt. „
Kulinarne podróże Pana Ciekawskiego”, która jest kontynuacją serii książek o tematyce
europejskiej pt. „ Moja europejska podróż” i „ W 80 dni dookoła Europy”. Trzecia część serii,

jest w całości dziełem uczniów gdyńskich szkół podstawowych, którzy wzięli udział w
Międzyszkolnym Konkursie Literackim pt. „ Kulinarne podróże Pana Ciekawskiego”. Wśród
wyróżnionych i opublikowanych opowiadań znalazły się prace uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 6, 12, 33, 35, 39, 40 oraz Gdyńskiej Szkoły Społecznej. Książka to zbiór
niezwykle interesujących opowiadań o tematyce kulinarnej. Autorzy zabierają nas wraz z
głównym bohaterem, Panem Ciekawskim w podróż po krajach Unii Europejskiej. Treść
nowej publikacji może zaabsorbować nawet najbardziej wybrednego czytelnika, a także
wytrawnego znawcę sztuki kulinarnej. Wydana pozycja jest, bowiem wyszukaną podróżą do
kuchni i spiżarni oraz poznawaniem tradycji kulinarnych innych krajów. Celem jej, obok
zgłębiania tajników wiedzy kulinarnej krajów Unii Europejskiej, jest zapoznanie się z
odmiennością i różnorodnością „kultury gotowania”. Czytając niektóre opowiadania można
było poczuć nawet zapach budzących podziw potraw, które zostały bardzo interesująco
wplecione w opowiadania. Podróż pana Ciekawskiego stała się dla nas niezwykle cenną
lekcją kultury, a czasem nawet historii. Dzięki młodym twórcom i ich ciekawości odkryliśmy
nowe przepisy i staliśmy się wielbicielami potraw rożnych kuchni europejskich. Ponad 80
uczniów z sześciu szkół podstawowych w Gdyni zmierzyło się z tym niezwykle trudnym,
choć apetycznym tematem. Autorzy zaglądali do spiżarni, podpatrywali pracę w kuchni i
szukali przepisów, aby wzbogacić swoje prace literackie. I udało im się! Niektórzy wykonali
potrawy własnoręcznie, choć jak się domyślamy nie było to łatwe. Inni zainteresowali nas
porywającymi przygodami głównego bohatera... nasz cel został osiągnięty. Okazało się, że
najmłodsi uczniowie udowodnili nam po raz kolejny, że ich wyobraźnia nie zna granic.
Wszystkim czytelnikom życzymy „smacznego czytania” i z „apetytem” czekamy na kolejne
pomysły.

Nowości w bibliotece szkolnej
Miło nam poinformować, że księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacił się o ponad sto
nowych pozycji. Są wśród nich lektury szkolne, książki popularnonaukowe z różnych
dziedzin oraz beletrystyczne - przygodowe, obyczajowe, bajeczki i wierszyki. Zapraszamy
wszystkich czytelników do biblioteki szkolnej.

Sukces „Kapitańskich dziewcząt”
29 kwietnia 2014 r. w Wyższej Szkole Morskiej odbył się V Międzyszkolny Konkurs
Wiedzy i Sprawności Morskiej „Polska nad Bałtykiem” organizowany przez Szkołę
Podstawową nr 39. Honorowy patronat nad konkursem objęła Wiceprezydent Miasta Gdyni p.
Ewa Łowkiel. Tematem przewodnim w roku 2014 była Operacja Żagle Gdyni 2014 z okazji
czterdziestolecia pierwszego zlotu wielkich żaglowców w Gdyni. Naszą szkołę
reprezentowała 10 osobowa drużyna, w której skład wchodziły uczennice klasy V B i V E:
Urszula Białooka, Aleksandra Irczuk, Martyna Czapiewska, Alicja Tomaszewska, Alicja
Gdanietz, Karolina Bradtke, Wiktoria Pańka, Weronika Rojek, Agata Tyszka i Nikola
Ropińska. Konkurs został podzielony na kilkanaście konkurencji z których można było
uzyskać 10 pkt. m.in. pytania z historii żaglowca „Daru Pomorza”, kapitanów dowodzących

tą jednostką oraz wielkich wypraw. Uczennice musiały wykazać się znajomością miejsc
znajdujących się w Gdyni związanych z morzem. W konkurencjach sprawnościowych brały
udział w przeciąganiu liny, wyścigów żaglowców oraz zakładania kamizelki ratunkowej na
czas. Zaprezentowały również piosenkę morską przy akompaniamencie gitar. Jury oceniało
również kibicowanie m.in. stroje drużyny, transparent, okrzyki, choreografię oraz nazwę
drużyny. Nasze piątoklasistki przybrały nazwę „Kapitańskie Dziewczyny”. Konkurs
zakończył się sukcesem dla naszych dziewcząt - uplasowały się na II miejscu podium. W
nagrodę otrzymały m.in. rejs po Zatoce Gdańskiej jachtami „Copernicus” i „Knieź” w ramach
III edycji akcji „Pomorze na morze”, który odbędzie się pod koniec czerwca.
Przygotowaniami do konkursu zajęła się p. L. Koszałka, której pomagali: p. A. Zatwarnicka,
p. J. Sprenger, p. K. Makarewicz oraz p. K. Kaptur.

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja
29 kwietnia 2014 r. obchodziliśmy Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji
uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w ciekawej lekcji historii, na którą złożyły się komentarz i
prezentacja multimedialna przygotowane przez p. I. Pawlik-Jadach zakończone quizem z
wiedzy na temat Konstytucji 3 Maja przeprowadzonym przez p. H. Szopińską-Pawełko.
Obchodom towarzyszyła wystawa prac dzieci z klas III a i III c zatytułowana „Znam swoje
prawa”. Ilustracje były efektem zajęć na temat praw konstytucyjnych dzieci
przeprowadzonych przez panie: R. Pyryt i U. Chomicką według scenariusza przygotowanego
przez p. H. Szopińską-Pawełko.

Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Kaszubskiej RODNÔ
MÒWA
29 kwietnia 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 6 odbył się Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy
Kaszubskiej RODNÔ MÒWA, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły przygotowani
przez p. Urszulę Chomicką nauczycielkę języka kaszubskiego. W kategorii klas I – III:
Kornelia Stankiewicz zajęła II miejsce, Poezja: „Cządë rokù” – Jaromira Labuda, Proza:
„Czemù głëpi jak òseł” – Jerzy Samp natomiast Wiktoria Witt zajęła II miejsce, Poezja:
„Stark” - Jan Trepczyk, Proza: „Mrówka i skòczk” – Jerzy Samp. W kategorii klasy IV – VI:
Weronika Kwiatkowska zajęła II miejsce, Poezja: „Przëszle do mnie” – Jan Drzeżdżon,
Proza: „Żëcé i przigòdë Remùsa” (wëjimk)– Aleksander Majkowski.

Obchody Dnia Ziemi
24 kwietnia 2014 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Ziemi. Tego dnia na II piętrze p.
M. Makiła, p. E. Mielczarek oraz p. A. Zatwarnicka przygotowały specjalne wystawy.
Mogliśmy obejrzeć prace uczniów klas IV – VI biorących udział w konkursie na Ekozabawkę. Uczniowie chętnie wzięli udział przygotowaniu zabawki z surowców wtórnych,
wykazali się fantazją i pomysłowością. Mogliśmy podziwiać wiele ciekawych prac m.in.
samolot, lalki, samochody, grzechotki itp. Na oknach pojawiły się ekologiczne hasła
zachęcające do dbania o nasze środowisko, albumy o treści ekologicznej zachęcały do lektury
wszystkich odwiedzających wystawę, przygotowali je uczniowie klas młodszych. Na
gazetkach tematycznych znalazły się plakaty zachęcające do ekologicznych zachowań.
Mogliśmy również zobaczyć śmietniki przeznaczone do selektywnej zbiórki oraz dowiedzieć
się jakie ekologiczne działania podejmowane są przez uczniów naszej szkoły. Wystawę
odwiedzili wszyscy uczniowie naszej szkoły. Tego dnia w klasach IV – VI na różnych
lekcjach uczniowie zaznajamiali się z informacjami dotyczącymi ekologii. Na muzyce
śpiewali ekologiczne piosenki. Na informatyce uczniowie wyszukiwali informacje dotyczące
segregacji odpadów i pod czujnym okiem p. M. Zatwarnickiego w programie Word
projektowali kosze na śmieci. Na lekcjach przyrody nauczyciele opowiadali o potrzebie
ochrony powietrza, wody i naszej planety - Ziemi. Na technice tworzyli ekologiczne plakaty.
W obchody Dnia Ziemi włączyli się także młodsi uczniowie naszej szkoły. Tego dnia przyszli
ubrani w stroje wykonane z odpadów. Pani M. Domańska-Kluge zorganizowała mini pokaz
mody, a uczniowie jej klasy mogli poczuć się na chwile modelami i zaprezentować swoje
barwne ‘ubraniowe’ pomysły. Po południu w sali 59 odbył się Szkolny Turniej Wiedzy
Ekologicznej pn „Ochrona powietrza, wody i Ziemi”. Wcześniej wybrani uczniowie z klas
szóstych tworzyli drużynę (łącznie cztery drużyny). W sali znajdowało się pięć stanowisk,
przy których reprezentanci klas (dwie osoby) rozwiązywali zróżnicowane zadania m.in.
rozszyfrowywali ekologiczne znaki, odpowiadali na pytania quizu, za pomocą wykreślanki
odczytywali nazwę procesu związanego z segregacją odpadów. Na rozwiązanie
poszczególnych zadań uczniowie mieli 4 minuty i rotacyjnie przechodzili od stanowiska do
stanowiska. Rozstrzygnięcie turnieju oraz nagrodzenie najlepszych klas odbędzie się wkrótce.
Szkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej oraz korelacja międzyprzedmiotowa lekcji, wystawa i
konkurs na eko-zabawkę odbyły się w ramach zadań projektu Lidera Lokalnej Ekologii
prowadzonym przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, której
koordynatorem w naszej szkole jest p. Anna Zatwarnicka.

Misterium Paschalne
16 kwietnia 2014 r. uczniowie klas IV – VI pod kierunkiem pań katechetek p. E. Boike i p.
M. Andrzejewskiej przedstawili Misterium Paschalne. Inscenizacja męki , śmierci
zmartwychwstania Chrystusa dostarczyła wszystkim wyjątkowych wzruszeń i przeżyć,
pomogła zrozumieć sens uroczystości paschalnych.

Ekologiczna lekcja dla najmłodszych uczniów
14 kwietnia 2014 r. w sali przyrodniczej odbyła się ekologiczna lekcje dotycząca segregacji
odpadów oraz recyklingu dla naszych najmłodszych uczniów. Lekcję przygotowali uczniowie
klasy 4 d uczęszczający na kółko ekologiczne. Dzieci z oddziału przedszkolnego wraz ze
swoją wychowawczynią p. K. Stachowicz wysłuchali informacji dotyczących selektywnej
zbiórki odpadów. Zapoznali się z pojęciami związanymi z odpadami. Uczniowie chętnie
włączyli się w pogadankę i wielokrotnie opowiadali o zbiórce śmieci w swoich domach.
Dzięki wykorzystaniu tablicy interaktywnej grupa dzieci z zerówki obejrzała krótki film,
który pomógł im w zapamiętaniu kolorów śmietników oraz rodzaju odpadów do nich
wrzucanych. Uczniowie klas czwartych przygotowali różne rodzaje śmieci i w części
ćwiczeniowej poprosili swoich młodszych kolegów i koleżanki o wrzucenie odpadków do
odpowiednich pojemników. Dzieci z zerówki otrzymały rysunki do pokolorowania
przedstawiające różne sytuacje związane z segregacją odpadów. Po powrocie do swojej sali
nadali oni kolory swoim pracom. Barwne ilustracje można podziwiać na gazetce ściennej
znajdującej się w sali przyrodniczej nr 59. Ekologiczna lekcja odbyła się w ramach zadań
projektu Lider Lokalnej Ekologii prowadzonym przez Komunalny Związek Gmin „Dolina
Redy i Chylonki”, której koordynatorem w naszej szkole jest p. A. Zatwarnicką.

Międzyszkolny Konkurs Literacki pt. „ Kulinarne
przygody pana Ciekawskiego”
W kwietniu 2014 r. autorki programu własnego pt. „Jestem Małym Europejczykiem” p. I.
Dziubek, p. E. Krym, p. J. Kuchnowska i p. K. Mikołajewska zorganizowały Międzyszkolny
Konkurs Literacki pt. „Kulinarne podróże pana Ciekawskiego”. Celem konkursu było
włączenie uczniów gdyńskich szkół podstawowych w projekt kulinarny promujący
różnorodność kuchni europejskich. Podczas swoich kulinarnych podróży ponad 80 uczniów z
6 gdyńskich szkół podstawowych przedstawiło w swoich pracach przygody głównego
bohatera – pana Ciekawskiego, który odwiedzał niezwykłe miejsca w krajach Unii
Europejskiej, poznawał historię i kulturę odwiedzanych miejsc oraz kosztował potrawy z ich
bogatego menu. Młodym literatom udało się wprowadzić czytelników we wspaniały nastrój, a
prace obok akcentów humorystycznych, odkryły tajniki i tradycje kuchni innych krajów.
Autorzy wyśmienicie i „smakowicie” odnaleźli się w temacie. Wszystkim uczestnikom
dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na
uroczystość rozdania nagród 8 maja 2014r. o godz. 9.00 na salę gimnastyczną Szkoły
Podstawowej nr 40. Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Literackiego pt. „ Kulinarne
przygody pana Ciekawskiego” I miejsce: Paulina Henning SP 40, Julia Skrodzka Gdyńska
Szkoła Społeczna, Szymon Kwiatkowski SP 40, Emilia Bogalecka SP 33. II miejsce:
Aleksander Staroszczyk SP 40, Kinga Młodzianowska SP 40, Natalia Potrykus Gdyńska
Szkoła Społeczna, Oliwia Stankiewicz SP 39. III miejsce: Amelia Choszcz SP 12, Jakub
Laskowski SP 40, Izabela Nowodworska SP 40, Piotr Cieślik- Dutka SP 40. Wyróżnienia:
Zuzanna Kadela SP 12, Karolina Czarko SP 40, Mateusz Barszczewski SP 6.

II Rajd Borchardtowski
12 kwietnia 2014 r. blisko 120 uczniów z różnych szkół przeszło trasami II Rajdu
Borchardtowskiego, którego głównym organizatorem była nasza szkoła. Oprócz przybliżenia
postaci kpt. ż. w. K.O. Borchardta, celem rajdu było także propagowanie turystyki
krajoznawczej i aktywnego spędzania wolnego czasu. Dzięki współpracy z Oddziałem
Morskim PTTK uczniowie zostali oprowadzeni przez przewodników po miejscach
związanych z życiem i pracą patrona naszej szkoły oraz tych, które tworzą morską tożsamość
Gdyni. Zwiedzili m.in. żaglowiec-muzeum „Dar Pomorza” oraz byli przy domu na
Kamiennej Górze, w którym żył i tworzył kapitan Borchardt. Na zakończenie wszyscy
piechurzy spotkali się w naszej szkole – mecie rajdu, gdzie czekał na nich ciepły poczęstunek
i symboliczny, pamiątkowy dyplom. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich chętnych na kolejny
Rajd Borchardtowski.

Wielkanocna pisanka
W dniach 11-15 kwietnia 2014 r. odbyła się kolejna akcja charytatywna Szkolnego Koła
Caritas „Wielkanocna pisanka”. Członkowie koła pod opieką pań: M.Andrzejewskiej i
H.Szopińskiej-Pawełko przygotowali własnoręcznie piękne, kolorowe pisanki. W sprzedaż
zaangażowały się panie z biblioteki szkolnej p. B. Janulewicz i I. Pawlik-Jadach. Dochód ze
sprzedaży zostanie przeznaczony dla uczniów naszej szkoły, których rodziny są w trudnej
sytuacji finansowej. Dziękujemy za okazane serce i wsparcie naszej akcji.

II Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny
,,ZAGADKUS”
11 kwietnia 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 26 odbył się II Międzyszkolny Konkurs
Interdyscyplinarny ,,ZAGADKUS” . W konkursie uczestniczyli uczniowie z 10 szkół
gdyńskich. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VI a Mateusz Majewski i Mateusz
Szeląg, którzy zajęli wysokie II miejsce spośród wszystkich startujących. Opiekunem była p.
Małgorzata Makiła. Gratulujemy !!!

Zbiórka elektroodpadów „Ekspert E.E. czyli w trosce o
środowisko”
11 kwietnia 2014 r. na terenie parkingu naszej szkoły odbyła się zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Od godziny 7.00 uczniowie wraz z rodzicami oddawali
zużyte komputery, suszarki, telefony komórkowe, telewizory, zabawki, monitory itp.
Dziękujemy za liczny udział w akcji i rozpropagowanie informacji wśród rodziny, sąsiadów i
najbliższych. Kontener, który opuszczał nasz parking został załadowany po same brzegi.
Mamy nadzieję, że dzięki podjętym działaniom została poszerzona wiedza i świadomość
ekologiczna, w tym poprzez właściwe postępowanie z odpadami jakim jest zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, co bezpośrednio przełoży się na ochronę najbliższego nam
środowiska. Akcja została zorganizowana przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i
Chylonki”, a koordynatorem w naszej szkole była p. A. Zatwarnicka. Wyniki akcji zostaną
ogłoszone na początku czerwca.

Zajęcia otwarte dla rodziców
11 kwietnia 2014 r. odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców dzieci przedszkolnych z grupy
piątej prowadzone przez p. Katarzynę Tadeusiak. Rozpoczęły się wspólną zabawą taneczną.
Następnie dzieci wraz z rodzicami wykonywały kartki świąteczne oraz pisanki wielkanocne.
Wszyscy z zapałem tworzyli piękne ozdoby wykazując przy tym wiele pomysłowości i
kreatywności. Był to naprawdę mile spędzony czas, podczas którego dzieci i ich rodzice
wspólnie pracowali, jednocześnie świetnie się bawiąc. Udział w zajęciach otwartych był
ciekawym doświadczeniem zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców.

Lekcja o koniach
10 kwietnia 2014 r. . odbyła się lekcja przyrody w kl. 4a poprowadzona przez absolwentkę
naszej szkoły Patrycję Podsiadłowicz, obecną uczennicę Gimnazjum nr 23 w Gdyni. Temat
lekcji- "Koń, jako zwierzę stepowe " wzbudził wielkie zainteresowania wśród uczniów,
którzy brali czynny udział w dyskusji. Uczniowie dowiedzieli się m.in. o tym jak wyglądało
życie dzikich koni, jak konie udomowione powinny być karmione, jakie są rodzaje paszy i
jakie wyróżniamy chody koni .Poznały główne umaszczenia tych zwierząt oraz skutki ich
zbyt długiego przebywania w stajni. Lekcja zakończyła się quizem sprawdzającym
przyswojenie wiedzy. Należy wymienić Klaudię Duszyńską i Miłosza Dorsza, którzy
najlepiej napisali quiz. Dziękujemy Patrycji , dzięki niej wiemy, że koń jest posłusznym
zwierzęciem, kontakt z nim przysparza niezapomnianych przeżyć, a konieczność
sprawowania opieki i pielęgnowanie nie jest uciążliwe, gdyż pozwala czuć się potrzebnym i
odpowiedzialnym.

Witaj Wiosno!
10 kwietnia 2014 r. odbył się II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy i Sprawności ,,Witaj
wiosno,, dla klas drugich. Drużyny uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 16, Szkoły
Podstawowej nr 17 oraz Szkoły Podstawowej nr 40 zmierzyły się w konkursie wiedzy oraz w
konkurencjach sportowych, wykazując się dużym zaangażowaniem. Na wszystkich
uczestników tej wspaniałej zabawy czekały niespodzianki. Po wyczerpujących oraz pełnych
emocji konkurencjach dzieci otrzymały również słodki poczęstunek. Turniej przygotowały
panie: K. Mikołajewska, R. Pyryt oraz D. Krauze- Ogonowska.

Najpiękniejsza gazetka „Pokładowe Wieści z SP 40”
9 kwietnia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą gazetkę „Pokładowe Wieści z
SP40”. Zadaniem uczniów było poprawne rozwiązanie wszystkich zadań oraz pokolorowanie
rysunków, które się w niej znalazły. Nagrodzeni uczniowie: I miejsce: Sebastian Pryjomski
kl. II a, II miejsce: Julia Koszałka kl. I d, III miejsce - Emily Gołębiewska kl. III d,
wyróżnienie: Marta Ziółkowska kl. II a. Serdecznie gratulujemy!

Konkurs recytatorski „Wierszyki łamiące języki”
7 kwietnia 2014 r. odbył się po raz pierwszy konkurs recytatorski „Wierszyki łamiące
języki” zorganizowany przez panie J. Rułkowską i H. Szopińską-Pawełko. Przed
uczestnikami z klas 0-III postawiono nie lada zadanie. Uczniowie musieli pięknie czytać i
recytować teksty najeżone trudnymi w wymowie wyrazami. Młodzi recytatorzy stanęli przed
jury w składzie: p. B. Bronk, p. J.Rułkowska i p. H. Szopińska-Pawełko. Oto zwycięzcy: I
miejsce: Wiktoria Bielak IIIa, II miejsce: Oliwia Konończuk II c i Wojciech Otlewski II a, III
miejsce: Oliwier Ogrodowski II a, Oliwia Piątek Ic oraz Maciej Potrykus I a. Serdecznie
gratulujemy!

Sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej
Pierwszy powszechny i obowiązkowy sprawdzian ogólnopolski odbył się 10 kwietnia 2002
roku. W tym roku szkolnym już po raz trzynasty uczniowie klas szóstych przystąpili do
egzaminu, który jest podsumowaniem sześcioletniego cyklu kształcenia w szkole
podstawowej .
1 kwietnia 2014 r. o godz. 9:00 uczniowie rozpoczęli pracę z zestawem zadań . Sprawdzian
zawierał 26 zadań, w tym 20 zamkniętych i 6 otwartych . Za rozwiązanie wszystkich zadań
można było otrzymać maksymalnie 40 punktów. Wyniki sprawdzianu poznamy w maju, z
niecierpliwością oczekują ich wszyscy szóstoklasiści.

Międzyszkolny Konkurs na grę planszową pt „Unia
Europejska”
W marcu 2014 r. panie: I. Dziubek, E. Krym, J. Kuchnowska i K. Mikołajewska organizatorki Międzyszkolnego Konkursu na grę planszową pt. „Europa w walizce”
realizowanego w ramach własnego programu autorskiego pt. „ Jestem Małym
Europejczykiem” wyłoniły zwycięzców. Laureaci konkursu kreatywnie podeszli do tematu,
projektując ciekawe gry o tematyce europejskiej. Wykorzystali podstawową wiedzę na temat
krajów Unii Europejskiej, interesująco przedstawili ją w postaci gier planszowych i
wykorzystali różne techniki „konstruowania” gier np. karty, plansze, gry typu – memory itp.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a laureatów zapraszamy na
uroczyste wręczenie nagród 8 maja 2014 r. o godz. 9.00 na salę gimnastyczną Szkoły
Podstawowej nr 40 w Gdyni. Wyniki Międzyszkolnego Konkursu na grę planszową pt:„Unia
Europejska” I miejsce: Paulina Henning SP 40, Julia Pazdrak SP 40. II miejsce: Maria Koch
SP 40, Martyna Klebba SP 34. III miejsce: Aleksandra Smyl SP 40, Julianna Kożuchowska
SP 40, Klaudia Kustosz SP 40.

36. urodziny naszej szkoły
28 marca 2014 r. Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni obchodziła swoje 36. urodziny. Z tej
okazji odbyła się uroczysta akademia, na którą przybyli zaproszeni goście. Szkole naszej
patronuje wielki człowiek morza - kpt. ż. w. Karol Olgierd Borchardt. Dlatego w czasie tej
pięknej uroczystości usłyszeliśmy muzykę szumu fal, pieśń o Bałtyku, którą wykonał chór
pod kierunkiem p. J. Karge oraz dynamiczną szantę odśpiewaną przez uczniów z klasy 2c,
których przygotowała p. M. Kluge. Mogliśmy też wsłuchać się we fragmenty poetyckiej
prozy naszego patrona odczytane przez ucznia klasy 6e Miłosza Makucha. Niezwykle
ciekawą wartość artystyczną stanowiło widowisko teatralne oparte na legendzie o mikołajku
nadmorskim. Młodzi aktorzy zabrali widzów w podróż do kaszubskiej wioski rybackiej oraz
magicznej krainy króla Bałtyku, w której miały miejsce niezwykłe historie. Przedstawienie
zostało wyreżyserowane przez p. A. Szałucką i p. J. Otlewską. W czasie spektaklu wspaniale
zaśpiewały i wykonały syreni taniec Wilczki Morskie pod kierunkiem p. A. Weier. Miłe
słowa na temat naszej drogiej Jubilatki wygłosił prof. kpt. ż. w. Daniel Duda, który przekazał
szkole „Pamiątkę Odzyskania Morza Polskiego. Puck nad Bałtykiem”. Uroczystą atmosferę
dopełniły słowa p. Dyrektor Doroty Haase, która z dumą mówiła o wyjątkowości naszej
szkoły i wszystkich tych, którzy Ją tworzą.

„Pamiątka Odzyskania Morza Polskiego. Puck nad
Bałtykiem”
28 marca 2014 r. Prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego prof. zw. dr kpt. ż. w.
Daniel Duda jako gość honorowy podczas Święta Szkoły wręczył na ręce pani dyrektor
Doroty Haase „Pamiątkę Odzyskania Morza Polskiego. Puck nad Bałtykiem” dla Szkoły
Podstawowej nr 40 w Gdyni im. kpt. ż. w. K. O. Borchardta dla upamiętnienia 94 rocznicy
Zaślubin Polski z Morzem. Serdecznie dziękujemy za szczególne wyróżnienie naszej szkoły
jako jednej z dziesięciu placówek oświatowych w Polsce obdarowanych tym zaszczytem. To
wspaniały prezent z okazji 36 urodzin szkoły.

Szkolny Festiwal Piosenki i Poezji Morskiej
27 marca 2014 r. w przededniu uroczystych obchodów Święta Szkoły odbyła się kolejna
edycja Szkolnego Festiwalu Piosenki i Poezji Morskiej dla uczniów klas I-III. Ku uciesze
organizatorów, festiwal od początku cieszył się dużym zainteresowaniem, co znalazło
odzwierciedlenie w liczbie zgłoszeń małych artystów do konkursu. Jury w składzie: p. E.
Boike, p. G. Jeszke i p. A. Kłodzińska w zaprezentowanych utworach muzyczno-literackich
zwróciło szczególną uwagę na walory artystyczne, w tym na sposób prezentacji i interpretacji
oraz znajomość tekstów zarówno mówionych, jak i śpiewanych oraz na formę przekazu. W
odczuciu prowadzących: p. M.J. Sprenger, p. A. Kłodzińskiej, p. M. Kluge oraz szanownego
jury, szkolni artyści, wykazali się nie tylko starannym i ambitnym doborem repertuaru, ale
również i stroju, dla głębszego zaznaczenia i podkreślenia akcentów morskich, co
spowodowało, że każdy występ uznano za małe artystyczne wydarzenie. Wszyscy uczestnicy
prezentowali wysoki poziom przygotowania, co postawiło jury w jeszcze trudniejszej
sytuacji. Tym samym, dokonując wyboru „najlepszych z najlepszych” wyłoniło zwycięzców
w trzech kategoriach: Wiersz: I miejsce: Natalia Anuszkiewicz III A, II miejsce: Julia
Donafeld II A oraz Julia Lutowska III A, III miejsce: Ola Zielińska III F. Piosenka solo: I
miejsce: Malwina Ślusarczyk I E, II miejsce: Wiktoria Ługowska II B, III miejsce: Adrianna
Zarębska I E. Zespół: I miejsce: Dominika Grobelna i Magda Płotka III A, II miejsce:
Wiktoria Pilarz, Zuzanna Rydzewska, Natalia Zgliczyńska III D, III miejsce: Nikola Bazan,
Natalia Szydlik, Natalia Zgliczyńska III D. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i
zwycięzcom.

Międzyszkolne Potyczki Morskie
27 marca 2014 r. tradycji stało się zadość i już po raz kolejny w naszej szkole odbyły się
Międzyszkolne Potyczki Morskie. Uczestniczyły w nich 8-osobowe reprezentacje szkół
podstawowych noszących imię kpt. ż. w. K. O. Borchardta z Gdańska, Strzebielina, Rumi
oraz Gdyni. Uroczystego otwarcia tej morskiej imprezy dokonała p. dyr. Katarzyna Jagoda
życząc uczestnikom wspaniałej zabawy i satysfakcjonującej rywalizacji. Na wstępie drużyny
zaprezentowały niezwykle barwne i ciekawe scenki oraz etiudy pantomimiczne nawiązujące
do tegorocznej tematyki potyczek „Żeglarze i marynarze z różnych stron świata”. Dalsza
część turnieju upłynęła pod znakiem zmagań sportowych i zadań nawiązujących w swej treści
do najważniejszych wydarzeń z życia i dorobku zawodowo-artystycznego patrona naszych
szkół. Zawodnicy wykazali się niezwykłym hartem ducha, umiejętnością zdrowej rywalizacji
i znajomością patrona swojej szkoły angażując się we wszystkie przygotowane konkurencje i
zadania. Podsumowania „Międzyszkolnych Potyczek Morskich” dokonała p. dyr. K. Jagoda
podkreślając wspaniałe osiągnięcia drużyn w tych morskich zmaganiach. Z nieukrywaną
radością nagrodziła i wyróżniła, w imieniu szkoły i organizatorów imprezy p. Joanny Marii
Sprenger, p. Anny Kłodzińskiej oraz p. Małgorzaty Domańskiej-Kluge wszystkich
uczestników potyczek oraz opiekunów-nauczycieli, którzy przygotowali uczestników do
rywalizacji na najwyższym poziomie, okazjonalnymi dyplomami oraz wspaniałymi
pucharami. Spotkanie uświetniły występy tegorocznych laureatów Szkolnego Festiwalu
Piosenki i Poezji Morskiej. Wkoło rozbrzmiewały gorące afrykańskie rytmy skłaniające do
spontanicznego i radosnego tańca, po którym zawodnicy udali się na słodki poczęstunek.

„Król ortografii”
25 marca 2014 r. odbył się ostatni, trzeci, etap konkursu „Król ortografii”. Zmagania
wymagały od uczestników dużej wytrwałości i systematyczności, a co najważniejsze
umiejętności poprawnej pisowni i znajomości zasad polskiej ortografii. Organizatorki p. A.
Terebka i p. H. Szopińska-Pawełko składają gratulacje laureatom. Tytuł „Króla Ortografii”
zdobył uczeń klasy VIa – Mateusz Majewski. Na drugim miejscu uplasowała się Julia
Kaliszewska z klasy VI b, a na trzecim uczennica klasy VIe – Aleksandra Zatoka. Wyróżnieni
zostali: Patrycja Prochowicz, Natalia Gracz, Aleksandra Trelińska, Nikola Łada, Martyna
Sztandar, Julia Biśtyga, Wiktoria Wolniewicz, Paulina Kurzawa, Sebastian Filiński i Mikołaj
Urmański. Opanowanie poprawnej pod względem ortograficznym pisowni to niezwykle
trudna sztuka. Warto szukać sposobów, by ułatwić sobie to zadanie. Jednym z nich jest
mnemotechnika. Konkurs „Ilustrowana ortografia” przeprowadzony przez panią H.
Szopińską-Pawełko przy współpracy z paniami Polonistkami uruchomił dziecięca wyobraźnię
i zaskakujące skojarzenia. Powstały ciekawe prace sprzyjające nauce ortografii. Prace
uczniów można podziwiać na wystawie na holu, na drugim piętrze. Gratuluję zwycięzcom.
Oto oni: I miejsce: Oliwia Dreczka Va, II miejsce: Agata Tyszka Ve, III miejsce: Martyna
Koralewska Vc. Wyróżnienia otrzymali: Weronika Nieborowska IVd i Maksymilian Hennig
IVf.

„Turniej wiedzy o Patronie szkoły”
25 marca 2014 r. na sali gimnastycznej odbył się już po raz piąty „Turniej wiedzy o Patronie
szkoły” dla klas czwartych i piątych. Jego organizacji podjęły się panie: Liliana Koszałka,
która prowadziła turniej oraz p. Iwona Kuśnierczak i p. Alicja Szałucka, które zasiadły w
jury. Turniej składał się z dwóch części: teoretycznej i sprawnościowej. W rundzie pytań
udział brały trzy osoby wybrane przez klasy. Zadaniem zawodników było rozwiązanie
krzyżówki, ułożenie zdań z rozsypanki, odszukanie odpowiednich fragmentów z książek
Kapitana czy udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące życiorysu Patrona szkoły.
Natomiast w rundzie sprawnościowej uczestniczyło pięciu zawodników, ale za każdym razem
innych, aby każdy miał możliwość wzięcia udziału. Wśród klas czwartych bezapelacyjna
okazała się klasa IVe, która zajęła I miejsce mając na swoim koncie aż 42 punkty, II miejsce
wywalczyła klasa IVb z 27 punktami, a na III miejscu uplasowała się klasa IVd, zdobywając
26 punktów. Miejsca w klasach piątych wyglądały następująco: Vf – 36 punktów, Ve – 30,5
oraz klasy Va i Vc – 30,5. Emocji nie brakowało i wszyscy bawili się znakomicie.

„Pokładowe Wieści z SP40” – pierwszy numer gazetki
24 marca 2014 r. ukazał się pierwszy numer gazetki o tematyce morskiej „Pokładowe Wieści
z SP40”, przeznaczonej dla uczniów klas I-III. W jego przygotowanie zaangażowali się
uczestnicy Koła morskiego wraz z opiekunem p. Lilianą Koszałka. Gazetka zawiera
informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń związanych z wychowaniem morskim w
naszej szkole. Dzięki niej uczniowie mają również możliwość poznania sylwetki Patrona
szkoły - kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta. Ponadto można w niej znaleźć wierszyki o
tematyce morskiej, krzyżówki, wykreślanki, zagadki oraz rysunki. „Pokładowe Wieści z
SP40” wydane zostały w tonacji czarno-białej, aby uczniowie mogli wszystkie ilustracje
pokolorować według własnego uznania. Życzymy ciekawej lektury i przyjemnej rozrywki.

Ekologiczny wykład dotyczący gospodarki odpadów
14 marca 2014 r. uczniowie klasy VI d oraz uczniowie klasy IV d uczestniczący w zajęciach
kółka ekologicznego spotkali się z przedstawicielem Zakładu Eko Dolina p. M.
Paszkiewiczem oraz p. M. Richertem przedstawicielem Komunalnego Związku Gmin „Dolina
Redy i Chylonki”. Uczniowie dowiedzieli się czym zajmuje się KZG oraz obejrzeli
prezentację multimedialną pt. „Odpady po nowemu”. Uczestniczyli w pogadance dotyczącej
ilości i rodzajów śmieci produkowanych w każdym gospodarstwie domowym. Uzyskali
informacje o hierarchii postępowania z odpadami, o znaczeniu symboli ekologicznych oraz
celu segregacji odpadów. Wykorzystanie tablicy interaktywnej pozwoliło ukazać drogę jaką
pokonują produkowane przez uczniów odpady z domów do miejsca ich składowania.
Szóstoklasistów bardzo zaciekawił odzysk materiałów ze zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Ekologiczny wykład odbył się w ramach projektu Lider Lokalnej Ekologii
prowadzonym przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, której
koordynatorem w naszej szkole jest p. Anna Zatwarnicka. Celem projektu jest aktywizacja
społeczności lokalnych do działań na rzecz ochrony środowiska.

Eko-wywiadówka -„Ochrona powierzchni Ziemi, wód oraz
powietrza”
12 marca 2014 r. odbyła się Eko-wywiadówka dla rodziców klasy VIC pt.:„Segreguj odpady
z głową – ochrona wody-powietrza-Ziemi”. Prowadząca - p. Anna Zatwarnicka –
nauczycielka przyrody, przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą zagadnień
związanych z segregacją odpadów i tym samym ochroną powierzchni Ziemi, wód
powierzchniowych oraz otaczającego naszą planetę powietrza. Wspomniała o rodzajach
odpadów, drodze ich zagospodarowania, poinformowała o konieczności recyklingu oraz
niebezpieczeństwu jakie grozi nam w związku z powstaniem tzw. dzikich wysypisk. Na
zakończenie rodzice wypełnili ankietę na temat segregacji odpadów w swoich domach oraz
otrzymali informacje dot. Zbiórki elektroodpadów, jaka odbędzie się przy naszej placówce 11
kwietnia 2014 r. Ekologiczne spotkanie z rodzicami odbyło się w ramach projektu Lider
Lokalnej Ekologii prowadzonym przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,
której koordynatorem w naszej szkole jest p. Anna Zatwarnicka.

Sukcesy w XVI edycji konkursu "Zapraszamy ptaki do
Gdyni"
12 marca 2014 r. w Urzędzie Miasta Gdyni odbyła się uroczystość wręczenia nagród
laureatom XVI edycji konkursu "Zapraszamy ptaki do Gdyni". Jedenastu uczniów naszej
szkoły odebrało z rąk wiceprezydent Miasta Gdyni Ewy Łowkiel i dyrektora Urzędu Miasta
Jerzego Zająca wspaniałe nagrody. Nagrodzeni uczniowie to: Szymon Pofelski kl. IVA,
Klaudia Tusińska kl. IVA, Bartosz Makara kl. IVE, Sebastian Flisik kl. VC, Julia
Kaliszewska VIB oraz Wiktoria Domaszk kl. VIC. Wyróżnienia otrzymali: Mateusz
Kaszubowski kl. IVA, Patrycja Cebulska kl. VB, Jakub Flisik kl.VC, Agnieszka Pawłowska
kl. VIB i Wanesa Rychłowska kl. VIE . Przyznano także nagrody rzeczowe dla szkół, których
uczniowie dostarczyli największą liczbę budek i karmników spełniających warunki konkursu.
Nasza szkoła w tej kategorii zdobyła I miejsce. Dla wszystkich uczestników konkursu (75
uczniów naszej szkoły) przygotowano upominki. Głównym celem konkursu jest lepsze
poznanie gatunków ptaków żyjących w mieście oraz włączenie młodzieży w działania na
rzecz ochrony przyrody. Budki lęgowe są też uzupełnieniem miejsc lęgowych dla ptaków,
którym wycinanie starych drzew ogranicza możliwości zakładania gniazd. Opiekunami
szkolnymi konkursu byli nauczyciele przyrody: M. Makiła, A. Zatwarnicka i R. Magulski.

Wizyta na statku hydrograficznym
7 marca 2014 r. członkowie Koła morskiego oraz uczniowie z klas piątych, biorący udział w
morskim projekcie „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”, uczestniczyli wraz z opiekunami
p. Lilianą Koszałka i p. Anną Zatwarnicką w niecodziennej wycieczce do Gdyni. Mieli oni
możliwość zwiedzenia statku hydrograficznego Urzędu Morskiego - „Hydrograf 10”.
Panowie: Janusz Gęstwicki i Leszek Stromski oprowadzili uczniów po statku, przybliżając im
pracę hydrografa. Wyjaśnili na jakiej zasadzie działają takie urządzenia jak: echosonda i
sonar. Uczestnicy wycieczki wzięli również udział w rejsie po porcie gdyńskim na jednostce
„Tucana”, której kapitanem była pani Grażyna Sadłoń. Wycieczka była bardzo atrakcyjna,
pogłębiła nie tylko wiedzę uczniów związaną z tematyką morską, ale dostarczyła także
miłych i niezapomnianych wrażeń.

Warsztaty ekologiczne -„Bliżej Europy Nowoczesne Metody Gospodarowania Odpadami”
6 marca 2014 r. uczniowie klasy VIC oraz uczniowie z kl. IVD uczęszczający na zajęcia
Kółka ekologicznego wraz z p. B. Janulewicz i p. Anna Zatwarnicką wzięli udział w
warsztatach ekologicznych pt. „Bliżej Europy-Nowoczesne Metody Gospodarowania
Odpadami” oraz uczestniczyli w wycieczce do „Eko-Doliny” w Łężycach. Obserwowali w
jaki sposób zagospodarowuje się odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki z
terenu całego miasta. Zwiedzili: sortownię odpadów, kompostownię halową oraz
kompostownię odpadów zielonych. Mieli okazję zobaczyć również segment czasowego
gromadzenia odpadów niebezpiecznych, segment demontażu sprzętu AGD oraz demontażu
odpadów wielkogabarytowych. Wielkie wrażenie na uczniach wywarło spotkanie z
sokolnikiem oraz jego podopiecznym. Wycieczka sprzyjała przyswajaniu wiadomości i
umiejętności z zakresu ekologii oraz ochrony środowiska w praktyce. Uczniowie mieli
możliwość bezpośredniej obserwacji procesów i zjawisk w ich naturalnym środowisku. Po
wycieczce odbyły się warsztaty w Komunalnym Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki,
który aktywnie działa na polu edukacji, informacji i promocji, starając się zmieniać
zachowania społeczne na prośrodowiskowe.

Czwarty próbny Sprawdzian Klas VI
4 marca 2014 r. o godz. 8.00 uczniowie klas szóstych napisali czwarty próbny sprawdzian,
który trwał 60 minut. Po raz ostatni mogli sprawdzić się przed ogólnopolskim sprawdzianem,
który odbędzie się niebawem - 1 kwietnia 2014 r.
Wszystkim szóstoklasistom życzymy powodzenia i osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Konkurs recytatorski dla uczniów klas 0 – III
3 marca 2014 r. odbył się konkurs recytatorski dla uczniów klas 0 – III. W tym roku poziom
konkursu był bardzo wysoki i jury w składzie p. E. Krym, p. J. Kuchnowska i p. I. PawlikJadach, miało bardzo trudne zadanie, aby wyłonić zwycięzców pośród tylu świetnych
recytatorów. Po burzliwej naradzie jury przyznało: I miejsce Aleksandrze Smyl z kl. III e i
Natalii Anuszkiewicz z kl. III a, II miejsce Agnieszce Gzela z kl. 03 i Wojtkowi Otlewskiemu
z kl. II a, III miejsce Oliwii Piątek z kl. I c i Oliverowi Ogrodowskiemu z kl. II b.
Wyróżnienia otrzymali: Marta Kościeja kl.I d, Wiktoria Bielak kl. III a, Magdalena
Konieczna kl. 05, Dawid Antoniuk kl. I e, Sara Dombrowska kl. I e, Oliwia Konończuk kl. II
c, Agata Zmuda – Trzebiatowska kl. II a. Uczennice, które zajęły I miejsce będą
reprezentowały szkołę na Miejskim Konkursie Recytatorskim w Gdyni. Laureatom serdecznie
gratulujemy.

Węzeł Żołnierzy Wyklętych
2 marca 2014 r. z okazji otwarcia ronda im. Żołnierzy Wyklętych w Gdyni Leszczynki
uczniowie Klubu Młodych Gdynian wraz z delegacją Samorządu Szkolnego i pocztem
sztandarowym naszej szkoły uczestniczyli we mszy św. w kościele pod wezwaniem " Św.
Mikołaja" oraz przemarszu ulicami Chylońską i Morską. Uroczystość, w której mieliśmy
zaszczyt uczestniczyć upamiętniała walkę ruchu partyzanckiego stawiającego opór
sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Żołnierze wyklęci toczyli walkę ze
służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

„Mam to na końcu języka”
19 lutego 2014 r. odbył się konkurs językowy dla klas IV pt. „Mam to na końcu języka”
przygotowany przez p. Agnieszkę Terebka i p. Iwonę Kuśnierczak. Uczniowie musieli
wykazać się wiedzą z języka polskiego. Zadania dotyczyły związków frazeologicznych,
powiedzeń, przysłów a także wyrazów pokrewnych, bliskoznacznych i przeciwstawnych I
miejsce zajął Stanisław Oziemczuk IVe; II miejsce Emilia Wyka IVdnatomiast III miejsce
Konrad Brucki IVe oraz Julia Danielik IVb.

„Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy” –
projekt morski rozpoczęty.
18 lutego 2014 r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach realizowanego przez szkołę projektu
unijnego „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”. Szkolnym opiekunem grup projektowych
jest p. Anna Zatwarnicka, która zapoznała piątoklasistów z przewidzianymi działaniami.
Największy entuzjazm wywołały jednodniowe, praktyczne zajęcia żeglarskie, które odbędą
się wiosną na wodach Zatoki Gdańskiej. Uczniowie również będą uczestniczyć w warsztatach
edukacyjnych o tematyce morskiej, w zajęciach pedagogiczno-psychologicznych oraz w
edukacyjno-żeglarskim pikniku naukowym. Podsumowaniem pracy i udziału w projekcie
uczniów będzie konkurs projektów, a nagrodą – udział uczniów w wakacyjnym obozie
żeglarskim. W tym roku szkolnym do udziału w projekcie przystąpiły cztery grupy uczniów z
klas: Vb, Vd, Ve i Vf. Więcej informacji o projekcie morskim można znaleźć na stronie
naszej szkoły w zakładce aktualności – projekty unijne.

XVI edycja konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
17 lutego 2014 r. zakończyła się XVI edycja konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
zorganizowanego przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni przy
współudziale Ligi Ochrony Przyrody LOP. Celami konkursu było m.in. lepsze poznanie
gatunków ptaków żyjących w mieście i jego okolicach, zachęcenie dzieci i młodzieży do
pracy na rzecz zwierząt oczekujących pomocy ze strony człowieka, uzupełnianie miejsc
lęgowych dla ptaków - dziuplaków, którym wycinanie starych drzew ogranicza możliwości
zakładania gniazd. Nasza szkoła po raz siódmy wzięła udział w tym konkursie, który jak co
roku podzielony został na dwie kategorie: karmniki i budki lęgowe. Nauczyciele przyrody: p.
A. Zatwarnicka, p. M. Makiła i p. R. Magulski zachęcili 75 uczniów naszej szkoły do
wykonania pracy konkursowej. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w marcu
2014 r.

Prelekcja pt. „Żyjmy dłużej”
14 lutego 2014 r. przedstawiciel Rady Rodziców p. Marzena Dreczka zorganizowała
spotkanie uczniów klas V i VI z lekarzem pediatrą
p. Iwoną Niedbalską. W ramach projektu realizowanego przez szkołę pt. „Zachowaj
równowagę. Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację
społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Głównym celem prelekcji był
temat propagowania wśród uczniów zdrowego stylu życia. Pani doktor stwierdziła, że na stan
zdrowia każdego z nas ma wpływ wiele czynników:
- sposób odżywiania – regularne spożywanie pełnowartościowych pięciu posiłków w ciągu
dnia.
- żywność typu fast food ( hamburgery, frytki, cola, soki, które są dodatkowo dosładzane
cukrem, chipsy, zapiekanki, hot dogi, zupki instant, słone paluszki etc.)
- witaminy i minerały – dostarczanie ich do organizmu ma istotne znaczenie dla
prawidłowego rozwoju dziecka. Witaminy najlepiej wchłaniają się bezpośrednio z
naturalnego jedzenia.
- woda – stanowi aż 60% masy ciała.
- aktywność fizyczna – ruch jest najlepszym sprzymierzeńcem człowieka.
- geny – geny warunkują podatność na wystąpienie chorób.
Serdecznie dziękujemy Pani doktor Iwonie Niedbalskiej za cenne wskazówki, które na pewno
przyczynią się do prawidłowego i zdrowego stylu życia oraz p. Marzenie Dreczka za
zorganizowanie spotkania. Prelekcja pt. „Żyjmy dłużej” przyczyni się do upowszechnienia
wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania oraz promocji właściwych nawyków
żywieniowych sprzyjających zdrowiu.

Lekcja - Piramida Zdrowego Żywienia dla dzieci
11 lutego 2014 r. w ramach projektu ,,Zachowaj równowagę” w klasach piątych została
przeprowadzona lekcja na temat: Piramida Zdrowego Żywienia dla dzieci .Po obejrzeniu
filmu z Pascalem, przedstawiającego poszczególne piętra piramidy pokarmowej, uczniowie
przystąpili do opracowania własnego modelu. Z grona wielu prac, które wzięły udział w
konkursie za najciekawiej wykonaną plastycznie i tematycznie ,,Piramidę zdrowego
żywienia” została wybrana praca uczennic z klasy Vc: Oli Widz, Amelii Półtorak, Wikorii
Wentowskiej. Gratulujemy! Koordynatorem projektu była p. Małgorzata Makiła przy
współpracy z wychowawcami klas piątych.

"Jubileusz naszego miasta"
20 lutego 2014 r. odbył się konkurs wiedzy o Gdyni dla klas III pt: „Gdynia-moje miasto”
zorganizowany przez p. R. Pyryt
i p. E. Mielczarek. Reprezentanci klas dopingowani przez swoich kolegów wykonywali
konkursowe zadania: rysowali, rozwiązywali krzyżówkę, dzielili się swoją wiedzą o historii
Gdyni, jej symbolach i ludziach z nią związanych. Podsumowanie i punkty przyznane przez
jury wyłoniły zwycięzców. Najlepsza okazała się kl. III b. Oprócz gratulacji i dyplomów,
każda z klas otrzymała w nagrodę grę planszową „Gdynia–moje miasto” wykonaną według
pomysłu p. R. Pyryt.
18 lutego 2014 r. z okazji 88 urodzin naszego miasta uczniowie kl. III f i V d pod kierunkiem
p. B. Poleckiej i p. M. Wasilewskiej przygotowali apel dla klas I-VI, który pozwolił
przybliżyć historię Gdyni. Oprawę muzyczną zapewniła p. J. Sprenger oraz p. J. Karge z
chórem szkolnym.
10 lutego 2014 r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły reprezentujący Mały Samorząd
Uczniowski wraz z p. A. Kłodzińską i p. E. K rym wzięli udział w obchodach 88 rocznicy
nadania praw miejskich Gdyni.
Wśród licznych delegacji w asyście żołnierza Marynarki Wojennej złożyli wiązankę kwiatów
na Płycie Marynarza Polskiego oraz udzielili wywiadu i złożyli życzenia swojemu miastu Gdyni w rozgłośni radiowej Radio Gdańsk.
Obecnością dzieci z SP 40 byli zachwyceni i wzruszeni najstarsi mieszkańcy Gdyni. Dając
temu szczery wyraz podchodzili do uczniów rozmawiając, zadając pytania i chętnie robiąc
sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia.
Dzieci udały się również do gdyńskiego Infoboksu, aby tam wznieść toast gorącą czekoladą
za powodzenie miasta. Była też okazja pozowania do pamiątkowej fotografii oraz wrzucenia
kartki z życzeniami dla Gdyni do jednego z 88 pudełek przygotowanych w tym celu.
Uroczystość, w której uczestniczyli przedstawiciele MS była wspaniała i zapewniła dzieciom
niesamowite wrażenia.

Konkurs recytatorski klas IV-VI
10 lutego 2014 r. w bibliotece szkolnej odbył się konkurs recytatorski dla uczniów klas IV –
VI . Trzydziestu sześciu uczestników konkursu bardzo starannie wybrało wiersze.
Recytowano utwory takich poetów jak: M. Konopnicka, W. Szymborska, J. Brzechwa, E.
Bryl czy D. Gelner, których tematem były przedmioty codziennego użytku np. zegar,
kaloryfer, komputer.
Komisja w składzie p. A. Terebka, p. I. Kuśnierczak i p. I. Pawlik-Jadach wyłoniła
zwycięzców:
I miejsce zajęła Wiktoria Pańka z kl. V e
II miejsce Łucja Kwiatkowska z kl. V c
III miejsce Maciej Szulist z kl. IV b.
Wyróżnienia otrzymali:
Małgorzata Borzycka VI e, Aleksandra Trelińska VI e, Patrick Stenman V d, Krzysztof
Brauer V e, Wiktoria Kowalska IV d,
Maria Szcześniak V a, Alicja Cisoń IV e, Kevin Flores – Janiszewski V d.
Uczennice, które zajęły I i II miejsce będą reprezentowały szkołę na Miejskim Konkursie
Recytatorskim w Gdyni. Laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy wszystkich
chętnych do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim w przyszłym roku.

Zabawa karnawałowa kl. 0 - III
7 lutego 2014 r. odbyła się tegoroczna zabawa karnawałowa. Prowadziły ją p. Joanna
Polmańska i p. Małgorzata Trzebiatowska. Tematyka związana była z bajkowymi krainami,
do których podążali uczniowie pod kierunkiem swoich wychowawców. W rytmie muzyki
przemieszczali się oni od Zimowej Krainy aż po Krainę Podwodnej Radości. Wesołe pląsy i
tańce przeplatane były konkursami, w których uczestniczyły wszystkie dzieci. Można było
sprawdzić swoje poczucie rytmu, refleks, sprawność oraz twórczą fantazję. Wszyscy zostali
nagrodzeni słodkimi niespodziankami. Dzieci poprzebierane za różne fantastyczne postacie
bawiły się wesoło zarówno na sali gimnastycznej, jak i w swoich salach do których udały się
w różnobarwnych korowodach. Dziękujemy za wspólną zabawę i czekamy z niecierpliwością
na kolejny bal.

Witamy nowych czytelników w bibliotece szkolnej
W styczniu i lutym br. w bibliotece szkolnej zagościli pierwszoklasiści. Prowadząca
spotkania p. B.Janulewicz zapoznała nowych czytelników z zasadami korzystania z biblioteki
i czytelni szkolnej, pokazała interesujące książki znajdujące się w czytelni. Uczniowie
wysłuchali „próśb” książki, opowiadali o ulubionych utworach literackich dla dzieci oraz
wypożyczyli swoją pierwszą lekturę. Naszym najmłodszym czytelnikom życzymy
magicznych przeżyć podczas czytania książek.

W świecie mitów greckich
17 stycznia 2014 r. młodzi aktorzy szkolnego Kółka teatralnego zaprezentowali kabaret pt.
„Z wizytą na Olimpie”. Wcielili się oni w postacie należące do starożytnego świata mitologii
greckiej. Uczniowie klas piątych mieli okazję bliżej poznać kulturę starożytnych Greków, ich
zwyczaje i bóstwa. Dzięki prezentacji multimedialnej przygotowanej przez p. Iwonę
Kuśnierczak mogli też zobaczyć, jak wyglądał antyczny teatr i kim byli pierwsi aktorzy. Na
zakończenie wszyscy piątoklasiści wzięli udział w quizie na temat starożytnego teatru, a
zwycięzcy otrzymali słodkie nagrody. Opiekę nad spektaklem i przygotowaniem aktorów
objęły panie: I. Kuśnierczak i J. Otlewska.

Działania na rzecz ochrony środowiska
15 stycznia 2014 r. przed zebraniami z rodzicami, uczennice Kółka ekologicznego rozdawały
ulotki dotyczące szkodliwego spalania odpadów w domowych piecach oraz informacje o
segregacji odpadów w naszym mieście. Akcja ta odbyła się w ramach projektu Lider Lokalnej
Ekologii prowadzonym przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, której
koordynatorem w naszej szkole jest
p. A. Zatwarnicka. Celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnych do działań na
rzecz ochrony środowiska.

Wręczenie kart rowerowych
15 stycznia 2014 r. 118 uczniów naszej szkoły, którzy pozytywnie zdali egzamin na kartę
rowerową, mogło pochwalić się posiadaniem nowego dokumentu. Uroczyste wręczenie kart
rowerowych odbyło się w obecności pani dyrektor, nauczycieli wychowania
komunikacyjnego oraz rodziców. Koordynator wychowania komunikacyjnego p. Paweł
Grobis przekazał rodzicom i uczniom ważne informacje dotyczące bezpiecznego poruszania
się w ruchu drogowym oraz rozsądnego korzystania z nadanych uczniom uprawnień.
Uczniowie koła komunikacyjnego zaprezentowali „Pokaz mody rowerowej”, którego celem
było utrwalenie wiedzy na temat wymogów prawidłowego ubioru oraz obowiązkowego
wyposażenia roweru. Na pamiątkę, każdy posiadacz karty rowerowej otrzymał upominek w
postaci odblasku. Wszystkim posiadaczom pierwszego „prawo jazdy” gratulujemy i życzymy
bezpiecznej jazdy.

Szopka betlejemska
14 stycznia 2014 r. w Centrum Pomocowym Caritas im. św. o. Pio w Gdyni Cisowa z okazji
Nowego Roku uczniowie z klasy III A pod kierunkiem p. R. Pyryt i p. M. Dopka przedstawili
pensjonariuszom inscenizację pt. ”Szopka betlejemska”. Oprócz śpiewanych wspólnie
tradycyjnych kolęd polskich nie zabrakło też kolęd w języku włoskim. Na pożegnanie
uczniowie podziękowali za miłe przyjęcie i złożyli życzenia noworoczne.

Kuratoryjny Konkurs Języka Polskiego
10 stycznia 2014 r. w Gdyni odbyły się rejonowe eliminacje Konkursu Języka Polskiego
organizowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. Wzięło w nich udział aż 17 uczniów
naszej szkoły. Mateusz Majewski, uczeń klasy 6a, zakwalifikował się do następnego,
wojewódzkiego etapu Konkursu Języka Polskiego. Odbędzie się on 27 lutego. Trzymamy
kciuki, Mateuszu!

Jasełka
20 grudnia 2013 r. zaprezentowane zostały Jasełka pt: „Maleńka Miłość” w wykonaniu
uczniów kl. III, V i VI naszej szkoły. Autorkami spektaklu były panie: J. Polmańska, M.
Trzebiatowska, A. Weier. Oprawę muzyczną przygotował chór szkolny pod kierunkiem p. J.
Karge, a układy taneczne wykonały dzieci ze szkolnego zespołu wokalno-ruchowego
„Wilczki morskie”. Aranżacja plastyczna przedstawienia była dziełem p. P. Grobisa.
Opowieść bożonarodzeniowa wprowadziła widzów w atmosferę nadchodzących świąt.

Koszykarskie Mikołajki
18 grudnia 2013 r. klasa II B wraz z wychowawczynią p. Grażyną Jeszke wzięła udział w
Koszykarskich Mikołajkach dla szkół podstawowych, które odbyły się w ramach Gdyńskiego
Roku Koszykówki Młodzieżowej pod patronatem Prezydenta Wojciecha Szczurka
zorganizowane przez Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki i Asseco w Gdyni Arena. Chłopcy
i dziewczęta doskonale bawili się w towarzystwie graczy Asseco, zawodniczek GTK, ich
trenerów Dawida Dedka oraz Katarzyny Dydek, a także instruktorów klubu Biegosfera,
którzy przygotowali dla uczniów zajęcia ruchowe. Święty Mikołaj wraz ze śnieżynkami
zaprosił młodych adeptów sportu do udziału w świątecznej rywalizacji, m.in. do malowania
bombek czy ubierania choinek i wręczył wszystkim uczestnikom upominki świąteczne.

Kiermasz Świąteczny
W dniach od 13 do 18 grudnia 2013 r. świetlica szkolna zorganizowała Kiermasz
Świąteczny. Dzieci oraz rodzice mogli nabyć bombki, choinki, aniołki oraz inne ozdoby
wykonane przez nauczycieli oraz uczniów. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem.
Chętnie nabywano artystyczne upominki . Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Nowy numer gazetki szkolnej „Echo czterdziestki”
17 grudnia 2013 r. ukazał się drugi w tym roku numer gazetki szkolnej „Echo czterdziestki”.
Oprócz artykułów poświęconych Świętom Bożego Narodzenia, można nim przeczytać min. o
akcji „Zostań Świętym Mikołajem”, wywiad z nauczycielem wf p. Radkiem Spychalskim,
drugi odcinek „Trzymaj formę”. Gazetkę można nabyć w bibliotece szkolnej, wersja
elektroniczna dostępna jest także na stronie internetowej www.juniomedia.pl.

Tradycje morskie
16 grudnia 2013 r. naszą szkołę odwiedził pan Leszek Stromski, hydrograf pracujący w
Urzędzie Morskim w Gdyni. W spotkaniu wzięły udział klasy Vb i Ve oraz członkowie koła
morskiego. Uczniowie dowiedzieli się m.in.: co to jest chrzest morski i gala flagowa, do
czego służy dzwon okrętowy i czy można gwizdać na statku? Wspaniała prezentacja
multimedialna wprowadziła uczniów w ciekawy, bogaty i mało im znany świat tradycji,
zwyczajów i przesądów morskich.

Akcja Szkolnego Koła Caritas
W grudniu 2013 r. w ramach działalności szkolnego koła Caritas panie: M. Andrzejewska,
H. Szopińska-Pawełko, B. Bronk zorganizowały stoisko, na którym sprzedawały
przygotowane własnoręcznie, piękne świąteczne kartki- choinki. Tym razem celem akcji
charytatywnej szkolnego koła Caritas była zbiórka pieniędzy, które zostaną przeznaczone na
wykupienie obiadów dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej. Dziękujemy
za okazane serce i wsparcie naszej akcji.

Finał III Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczo Informatycznego „MYSZKA Z”
13 grudnia 2013 r. w naszej szkole odbył się finał III Międzyszkolnego Konkursu
Przyrodniczo-Informatycznego „MYSZKA Z” dla klas IV-VI gdyńskich szkół
podstawowych, którego organizatorami byli pani Anna i pan Maciej Zatwarniccy. Honorowy
patronat nad konkursem objęła Wiceprezydent Miasta Gdyni p. Ewa Łowkiel. Temat
przewodni III edycji konkursu brzmiał: „Jeziora Pomorza”. Konkurs organizowany był w
dwóch etapach: I - szkolnym (część I – test, część II – prezentacja multimedialna) oraz II –
międzyszkolnym (ćwiczenia praktyczne z przyrody i informatyki). Konkurs przeprowadzono
w okresie od października do grudnia 2013 r. w oparciu o rozesłany do szkół regulamin.
W czasie poszczególnych konkurencji uczniowie wraz z opiekunami mogli zapoznać się z
ciekawymi prezentacjami multimedialnymi przygotowanymi przez poszczególne drużyny
zakwalifikowane do ostatniego etapu. Po przeprowadzeniu części praktycznej oraz dogrywek
odbyło się uroczyste podsumowanie wyników. Nagrody otrzymali: w klasyfikacji
indywidualnej: I m-ce – Artur Varković (SP26); II m-ce – Tobiasz Mańkowski (SP26) ; III mce – Dustin Daniel (SP29) . W klasyfikacji drużynowej: I m-ce – SP40 ;II m-ce – SP26 ; III
m-ce – SP31). Wszyscy uczniowie biorący udział w finale oraz nauczyciele przygotowujący
uczniów do konkursu otrzymali upominki z logo konkursu oraz podziękowania. Gratulujemy
uczniom i życzymy dalszych sukcesów.

Finał pozaszkolnego konkursu plastyczno-technicznego
pt.: "Szopka betlejemska"
12 grudnia 2013 r. odbył się finał pozaszkolnego konkursu plastyczno-technicznego pt.:
"Szopka betlejemska". Udział wzięły dzieci przedszkola nr 21, z przedszkola „Świat Smyka”
oraz uczniowie ze świetlicy szkolnej „Pod Tęczą” z naszej szkoły.
I miejsce przyznano świetlicy „Pod Tęczą”,
II miejsce - „Świata Smyka”,
III miejsce – przedszkole nr 21.
W inscenizacji bożonarodzeniowej pt. ”Szopka betlejemska” udział wzięli uczniowie
uczęszczający na zajęcia języka włoskiego z klas II - V. Ciepła i serdeczna atmosfera, śpiew
kolęd i życzenia po polsku, angielsku, włosku i hiszpańsku wprowadziły nas w nastrój Świąt
Bożego Narodzenia.

XI Międzyszkolny Konkurs Piosenki i Poezji Świąteczno Zimowej
12 grudnia 2013 r. uczennice naszej szkoły brały udział w XI Międzyszkolnym Konkursie
Piosenki i Poezji Świąteczno-Zimowej. Natalia Anuszkiewicz z klasy III a (wych. p. Renata
Pyryt) zajęła I miejsce w kategorii poezja. Wiktoria Ługowska z klasy II b (wych. p. Grażyna
Jeszke) zdobyła II miejsce w kategorii piosenka. Dziewczynkom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

Król Ortografii
10 grudnia 2013 r. odbył się pierwszy z trzech etapów szkolnego konkursu ortograficznego
Król Ortografii. Do udziału w zmaganiach ortograficznych organizatorki - p. Hanna
Szopińska-Pawełko i p. Agnieszka Terebka zaprosiły uczniów klas V i VI. O tytuł Króla
Ortografii ubiega się pokaźna grupa uczniów, co bardzo cieszy organizatorów. W najbliższym
czasie, bo już w lutym, kolejny etap konkursu. Serdecznie zapraszamy.

Zostań Świętym Mikołajem
W tym roku szkolnym już po raz dziewiąty zorganizowana została akcja pod hasłem „Zostań
Świętym Mikołajem”, która polegała na zbiórce zabawek, przyborów szkolnych i słodyczy.
W tym roku była ona adresowana do dzieci z Ukrainy z miejscowości Borysław i Truskawiec.
Już wcześniej 29 listopada dzieciom została wyświetlona prezentacja multimedialna
przedstawiająca te miasteczka oraz życie ich mieszkańców. 10 grudnia w naszej szkole gościł
ksiądz redemptorysta Dariusz Świda, który pełni swoją posługę kapłańską właśnie w tych
miejscowościach. Ojciec Dariusz, opowiedział o swojej pracy nauczycielskiej oraz pracy
redemptorystów. Dziękował także w imieniu dzieci z Ukrainy za otrzymane dary. Spotkanie z
ojcem Dariuszem przebiegło w ciepłej i przyjaznej atmosferze. Organizatorem i
koordynatorem akcji „Zostań Świętym Mikołajem” jest p. Anna Kłodzińska.

Spotkanie z ornitologiem
10 grudnia 2013 r. czwartoklasiści i piątoklasiści mieli przyjemność spotkać się z
pracownikiem Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego panem Dariuszem Ożarowskim.
Wysłuchali oni ciekawej prelekcji połączonej z pokazem slajdów mającej na celu zachęcenie
uczniów do dokarmiania ptaków zimą. Ornitolog omówił w jaki sposób i czym dokarmiać
ptaki w naszym otoczeniu, aby im nie szkodzić, lecz właściwie pomagać i móc cieszyć się ich
towarzystwem podczas zimy. Dodatkowo udzielił licznych wskazówek w jaki sposób, po
jakich cechach morfologicznych rozpoznawać naszych skrzydlatych przyjaciół. Prezentację
zakończyły liczne pytania uczniów o dokarmianie innych zwierząt np. dzików, które
mogliśmy spotkać podczas jesiennych spacerów w okolicach szkoły. Spotkanie to było
świetną okazją do utrwalenia wiedzy poznanej na lekcjach przyrody oraz uzupełnienia jej o
nowe informacje. Inicjatorką ciekawej lekcji była p. Anna Zatwarnicka – n-lka przyrody.

Jubileusz w Centralnym Muzeum Morskim
9 grudnia 2013 r. w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku odbył się jubileusz 55-lecia
powołania do istnienia Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego. Wzięli w
nim udział członkowie Towarzystwa oraz liczni goście, m.in.: p. Wiceminister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska, Dyrektor Muzeum dr inż. Jerzy
Litwin, Przewodniczący Rady Muzeum prof. dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz, Honorowy
Prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego prof. kpt. ż. w. Daniel Duda. Wszystkich
przybyłych uczestników powitał Prezes Towarzystwa - dr Fryderyk Tomala. Obchody
jubileuszu uświetnił koncert kwartetu smyczkowego „Cztery kolory” z Filharmonii Bałtyckiej
w Gdańsku. Po nim nastąpiło uroczyste wodowanie albumu "Przyjaciele dla Muzeum",
którego dokonała wiceprezes Towarzystwa – p. Teresa Boguszewska. Album prezentuje
wyjątkowo bogaty zbiór darów, jakie przekazano Centralnemu Muzeum Morskiemu.
Następnie p. wiceminister Małgorzata Omilanowska uhonorowała Towarzystwo i
zasłużonych członków medalami i odznaczeniami oraz poinformowała wszystkich
zgromadzonych, że decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana
Zdrojewskiego, Centralne Muzeum Morskie zostaje przemianowane na Narodowe Muzeum
Morskie. Cieszy nas ta decyzja, gdyż bardzo cenimy sobie współpracę z Muzeum. Liliana
Koszałka - członek TP CMM, nauczyciel SP 40.

Szkolny Konkurs Piosenki Świąteczno – Zimowej
9 grudnia 2013 r. w naszej odbył się Szkolny Konkurs Piosenki Świąteczno – Zimowej dla
klas 0- III. Mali artyści wprowadzili miłą, przedświąteczną atmosferę. Zaśpiewali radosne
piosenki o Świętach Bożego Narodzenia, o śnieżnej zimie, a także kolędę „Lulajże Jezuniu”.
Jury w składzie: p. Małgorzata Dopka, p. Dorota Krauze-Ogonowska, p. Karolina
Mikołajewska, przyznało: I miejsce – Wiktorii Ługowskiej z kl. II b, II miejsce – Paulinie
Romanieckiej z kl. III a i III miejsce – Adriannie Zarębskiej z kl. I e. Dziewczynkom
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Rozgrywki sportowe „Piraci kontra żeglarze”
5 grudnia 2013 r. odbyły się po raz pierwszy dla klas zerowych rozgrywki sportowe „Piraci
kontra żeglarze”. Pomysłodawcą była p. Liliana Koszałka, którą wsparły wszystkie panie
wychowawczynie z grup zerowych. Klasy zostały podzielone na dwie drużyny: piratów i
żeglarzy. Wszystkie dzieci brały udział w konkurencjach sportowych. Uczniowie mieli ubiór
z charakterystycznymi elementami dla piratów i żeglarzy. Wspaniale również kibicowali,
wykorzystując różnokolorowe pompony wykonane niejednokrotnie z rodzicami w domu.W
krótkich przerwach między konkurencjami pięknie śpiewały refren znanej szanteczki dla
dzieci „Hej, ho! Żagle staw!”, ilustrując ją ruchem. Nie zabrakło też morskich okrzyków.
Warto podkreślić, że w rozgrywkach tych uczestniczyły dzieci pięcioletnie razem z
sześcioletnimi. Znakomicie się ze sobą wszyscy zintegrowali, a pięciolatki wspaniale
współdziałały oraz rywalizowały z nieco starszymi od siebie kolegami. Zabawa była udana.
Emocji nie brakowało i wreszcie wszyscy mogli do woli pokrzyczeć. Ostatecznie jednak
nieco lepsi okazali się żeglarze, wygrywając z piratami tylko jednym punkcikiem. Na
zakończenie każda z klas zerowych wzięła udział w małej sesji zdjęciowej. Z żeglarskim
pozdrowieniem A hoj!

Akcja „Nakrętka”
28 listopada 2013 r. odbył się pierwszy w tym roku szkolnym odbiór przez firmę
recyklingową plastikowych nakrętek zebranych podczas akcji „Nakrętka”. Przez dwa
miesiące udało się nam zebrać rekordową liczbę tego surowca bo aż 1500 kg. Przypominamy,
że akcja trwa od października 2013 r. do końca kwietnia 2014 r., polega na zbiórce
plastikowych nakrętek (po napojach, szamponach, dezodorantach, środkach czystości, itp.).
Biorą w niej udział chętni uczniowie naszej szkoły od zerówek po klasy szóste. W tym roku
szkolnym również postanowiliśmy zbierać nakrętki w szczytnym celu, oprócz dbania o
środowisko naturalne poprzez wpływanie na zmniejszenie ilości odpadów głównie pomagamy
chorej absolwentce naszej szkoły.

Światowy Dzień Misia Pluszowego
25 listopada 2013 r. uczniowie klas 0 – III po raz trzeci uczestniczyli w obchodach
Światowego Dnia Pluszowego Misia. Tego dnia każde dziecko przyszło do szkoły ze swoim
małym lub dużym przyjacielem - Misiem. Mały Samorząd Uczniowski przygotował dla
dzieci wiele atrakcji: prezentację multimedialną, zabawy, konkursy, quizy i kolorowanki.
Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchały historii o powstaniu pluszowego misia, a
następnie same opowiadały o swoich ulubionych pluszakach. Recytowały również wierszyki,
śpiewały piosenki oraz słuchały fragmentów książek o misiach czytanych przez nauczycieli.
To był dzień pełen wrażeń.

„Światowy Dzień Pluszowego Misia” w bibliotece szkolnej
25 listopada 2013 r. biblioteka szkolna przyłączyła się do akcji pod hasłem „Światowy Dzień
Pluszowego Misia” organizowanej w naszej szkole przez Mały Samorząd Uczniowski .
Uczniowie przyszli do biblioteki ze swoimi maskotkami i podczas spotkania, które
prowadziła pani Izabela Pawlik-Jadach, opowiadali historie swoich pluszowych misiów.
Następnie obejrzeli prezentację multimedialną, z której dowiedzieli się jaka była historia
pluszowego misia i skąd się wzięło jego święto.
Potem dzieci wysłuchały fragmentu książki Czesława Janczarskiego pt. „Bajki Misia
Uszatka”, na podstawie której w 1975 roku powstał znany serial animowany dla dzieci pt.
„Miś Uszatek”. Uczestnicy spotkania mieli też okazję obejrzeć jeden z odcinków tego serialu
pt. „Piasek Sahary”. Bardzo wiele radości sprawiła także uczniom nauka piosenki pt.
„Pokochaj pluszowego misia”.
Na koniec tej niezwykłej wizyty w bibliotece, uczniowie zapoznali się z wystawą książek
których bohaterami były popularne misie między innymi ukochany przez dzieci Kubuś
Puchatek. Pozycje te spotkały się z dużym zainteresowaniem i wiele z nich zostało
wypożyczonych do domu. Wszystkie dzieci zostały też obdarowane kolorowankami
przedstawiającymi misie. Na koniec wszyscy zapozowali do wspólnego zdjęcia, które można
obejrzeć w galerii zdjęć na stronie internetowej szkoły. W „misiowym” spotkaniu
uczestniczyły dzieci ze świetlicy szkolnej z panią Anną Grygiel-Kowalkowską oraz klasa III f
z wychowawczynią panią Bogumiłą Polecką.

III Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo-Informatyczny
„Myszka Z” – etap II
22 listopada 2013 r. minął termin przesłania prezentacji multimedialnych do drugiej części
etapu szkolnego III Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczo-Informatycznego „Myszka Z”.
Trzej uczniowie, którzy za poprawne rozwiązanie testu uzyskali największą liczbę punktów
tworzyli drużynę i zespołowo pod kierunkiem nauczycieli przyrody i informatyki wykonali
prezentację multimedialną w programie Power Point na temat: „Atrakcyjność Jeziora
Żarnowieckiego”. Do organizatorów konkursu wpłynęły prezentacje z jedenastu gdyńskich
szkół. Finał konkursu odbędzie się 13 grudnia, na który serdecznie zapraszamy zgłoszonych
uczestników.

Lekcje biblioteczne „Katalogi kartkowe i elektroniczne”
19 i 20 listopada 2013 r. klasy szóste uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych na temat
„Katalogi kartkowe i elektroniczne”. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób
należy poszukiwać książek w bibliotece, jak należy prawidłowo posługiwać się katalogami
bibliotecznymi i czym różni się katalog kartkowy od elektronicznego.

Konkurs plastyczny pt. „Gdzie mieszkają bajki…”
W dniach 18 – 29 listopada 2013 r. odbył się konkurs plastyczny pt. „Gdzie mieszkają
bajki…” dla dzieci ze świetlicy szkolnej. Prace były oceniane w dwóch kategoriach
wiekowych kl. 0-I i II-III.
Laureatami konkursu zostali: w kategorii klas II- III I m-ce Aleksandra Smyl kl. IIIe i Julia
Pazdrak kl. IIIe; II m-ce Szymon Birr kl. IId; III m-ce Angelika Gnacińska kl. IId, w kategorii
klas 0-I I m-ce Sara Dombrowska kl. Ie. Uczestnicy otrzymali dyplomy i słodkie nagrody.
Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

Młodzieżowy Rajd Turystyczny
16 listopada 2013 r. odbył się XXXI Młodzieżowy Rajd Turystyczny im. dr Mieczysława
Orłowicza, zorganizowany po raz kolejny przez Oddział Morski PTTK w Gdyni. Nie mogło
na nim zabraknąć naszych uczniów, którzy wytrwale przemierzali leśne ścieżki
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Po blisko trzech godzinach wędrówki dotarli do
Zespołu Szkół Mechanicznych w Grabówku, gdzie odbyło się uroczyste zakończenie rajdu.
Trzema różnymi trasami na metę dotarło ponad 200 uczestników wraz z opiekunami. W
czasie podsumowania imprezy wspomniano wieloletnią pracę naszego Szkolnego Koła
Krajoznawczo-Turystycznego prowadzonego przez p. Rafała Magulskiego. Uczniowie
otrzymali specjalne książeczki turystyczne, które pomogą w uzyskaniu odznak
krajoznawczych. „Zachęcam, tak jak to się dzieje w Szkole Podstawowej nr 40, do
uczestniczenia jak najczęściej w pieszych rajdach turystycznych, do brania udziału w naszych
imprezach i do zdobywania różnych odznak krajoznawczych” – stwierdziła na zakończenie p.
Alicja Wrzosek reprezentująca Oddział Morski, a jednocześnie członek Komisji
Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK. W tegorocznym Młodzieżowym Rajdzie
Turystycznym oprócz członków Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego udział brali
uczniowie z klasy IV f, ze swoją wychowawczynią p. Małgorzatą Makiła.

Wizyta w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sopocie
11 listopada 2013 r. uczestniczki szkolnego koła „Caritas” i koła dziennikarskiego wraz z
paniami Mirosławą Andrzejewską i Izabelą Pawlik-Jadach odwiedziły Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Sopocie. Uczennice przywiozły ze sobą karmę, zabawki i koce dla
zwierząt darowane przez uczniów naszej szkoły a zebrane przez szkolne koło „Caritas”.
Podczas spotkania zwiedziły pomieszczenia schroniska, w którym przebywają psy i koty.
Szczególnie zaprzyjaźniły się z dwoma młodymi suczkami, którym nadały imiona.
Dziennikarki gazetki szkolnej : Marta Kozdra i Klaudia Babiaczyk przeprowadziły wywiad z
p. Beatą Kowol, która opowiadała o zwierzętach i o pracy w schronisku. Wywiad ten będzie
można przeczytać w następnym numerze gazetki szkolnej „Echo czterdziestki”.

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI
Uroczyście, radośnie i patriotycznie uczniowie naszej szkoły obchodzili 95 rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.
8 listopada odbyło się widowisko poetycko-historyczne przygotowane przez uczniów kl. IIIa
oraz kl. IVc pod kierunkiem pań: R. Pyryt i A. Terebka. Przedstawienie zostało uświetnione
pieśniami patriotycznymi w wykonaniu szkolnego chóru pod kierownictwem pani J. Karge.
Wspaniałe dekoracje wykonał pan P. Grobis. Na uroczystości obecni byli niecodzienni goście
– przedstawiciele Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, którzy opowiadali o
historii naszego kraju i roli Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości.
Widowisko to było wspaniałą lekcją historii, która wywarła na społeczności uczniowskiej
ogromne wrażenie, dlatego zostało powtórzone 14 listopada dla rodziców. Młodzi artyści
zebrali oklaski i pochwały.
10 listopada delegacja uczniów naszej szkoły wraz z paniami; K. Borek, J. Golec, E. Krym
uczestniczyły we mszy św. w Kościele Najświętszej Marii Panny w Gdyni i brały udział w
uroczystości odsłonięcia pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego, pod którym złożono kwiaty.
11 listopada przedstawiciele społeczności uczniowskiej naszej szkoły wraz z panią J.
Sprenger, K. Makarewicz i panem S. Kudławcem uczestniczyli w Paradzie Niepodległości
oraz w Apelu Pamięci w hołdzie wszystkim tym, którzy na przestrzeni wieków walczyli o
niepodległą Polskę.
13 listopada uczniowie klas I-III brali udział w konkursie plastycznym pt:„11 Listopada
Narodowe Święto Niepodległości” zorganizowanym przez panie R. Pyryt i E. Mielczarek.
Mali artyści wykonali prace plastyczne, które nawiązywały do rocznicy odzyskania przez
Polskę wolności po 123 latach zaborów.

Nowości w bibliotece szkolnej
Od początku roku szkolnego w bibliotece szkolnej przybyło 160 nowych książek. Są wśród
nich pozycje zakupione przez bibliotekarzy jak i darowane przez czytelników. Wśród
nowości znajdują się lektury szkolne, książki popularnonaukowe, baśnie, opowiadania i
wierszyki przeznaczone dla młodszych dzieci oraz powieści dla nastolatków. Serdecznie
zapraszamy wszystkich uczniów do biblioteki szkolnej.

Nowy numer gazetki szkolnej „Echo czterdziestki”
8 listopada 2013 r. ukazał się pierwszy w tym roku numer gazetki „Echo czterdziestki”.
Można w nim przeczytać min. wywiady z profesorem Danielem Dudą i autorką książek dla
dzieci pisarką Anna Czerwińską – Rydel, artykuły o zdrowym odżywianiu, domowych
eksperymentach, o grze komputerowej Minecraft oraz wiele innych . Zapraszamy do lektury.
Gazetkę można kupić w bibliotece szkolnej, dostępna jest również w formie elektronicznej na
stronie www.juniormedia.pl.

Pamiętamy …
Płomyków tysiąc cicho płonie,
jak dywan świateł ciepłych, ruchliwych,
jak pozdrowienie przyjaznych dłoni
dla nich- już zmarłych,
od nas – żywych.
Pod krzyżem złoci się chryzantema,
słońce bladawe sączy promienie...
Chociaż odeszli, choć ich już nie ma,
dla nas żyć będą nadal
... wspomnieniem.
1 listopada to święto, w czasie którego wspominamy tych, których odeszli. Uczniowie naszej
szkoły uporządkowali grób Patrona kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta, złożyli kwiaty i
zapalili znicze. Pamiętaliśmy o zmarłej koleżance Darii Drawc i koledze Sebastianie Zając.
Na ich grobach również złożono kwiaty i zapalono znicze. Patron szkoły, Daria i Sebastian na
zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Próbny Sprawdzian Klas VI
29 października 2013 r. uczniowie klas szóstych napisali pierwszy próbny sprawdzian, który
miał sprawdzić dotychczasową wiedzę uczniów oraz oswoić ich z egzaminacyjnym stresem.
Właściwy sprawdzian uczniowie napiszą 1 kwietnia 2014 r.

„Czytanie na dywanie” w bibliotece szkolnej
W październiku uczniowie uczęszczający do świetlicy uczestniczyli w zajęciach
czytelniczych . Uczniowie słuchali czytanych na głos utworów H. Ch. Andersena, Grzegorza
Kasdepke i Jana Brzechwy. Zajęcia te zostały zainicjowane w związku z Międzynarodowym
Miesiącem Bibliotek Szkolnych, który przypada w październiku. „Czytanie na dywanie”
spotkało się z dużym zainteresowaniem uczniów i odbywa się w dalszym ciągu w czytelni
szkolnej.

Złaz Pamięci
26 października 2013 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w XXVI Złazie Pamięci „Byli
wśród nas”, który dla gdyńskich szkół zorganizował Oddział Morski PTTK w Gdyni.
Głównym celem tej imprezy było przypomnienie postaci osób znanych i zasłużonych dla
Gdyni, którzy odeszli od nas pozostawiając po sobie niezatarte wspomnienia. Podczas spaceru
ulicami Gdyni wspominano tych, którzy kiedyś żyli, tworzyli i pracowali na rzecz naszego
miasta i lokalnej społeczności. Wszystkie trasy Złazu prowadziły na cmentarz witomiński,
gdzie oddano hołd osobom wybitnie zasłużonym dla miasta. Uczniowie Szkolnego Koła
Krajoznawczo-Turystycznego pod opieką p. Rafała Magulskiego odwiedzili grób kpt. ż. w.
K.O. Borchardta. Złożyli kwiaty i zapalili znicze symbolizujące naszą pamięć o patronie
szkoły. Na zakończenie wszyscy uczestnicy Złazu udali się do I Akademickiego Liceum
Ogólnokształcącego, gdzie odbyło się podsumowanie i zakończenie rajdu.

III Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo-Informatyczny
„Myszka Z” – etap I
25 października 2013 r. w szkołach macierzystych odbył się pierwszy etap konkursu. Do
rywalizacji przystąpili uczniowie klas IV-VI gdyńskich szkół podstawowych, którzy pisali
test składający się z 20 pytań ( 10 przyrodniczych i 10 informatycznych). Można było zdobyć
20 punktów. Swój udział zgłosiły: SP nr 10, SP nr 12, SP nr 17, SP nr 18, SP nr 26, SP nr 29,
SP nr 31, SP nr 37, SP nr 39, SP nr 40, SP nr 48. Do drugiego etapu zakwalifikowało się z
naszej szkoły trzech uczniów : Mateusz Majewski z klasy VI A, Julia Kaliszewska z klasy VI
B oraz Mateusz Szeląg z klasy VI A. Gratulujemy i trzymamy kciuki oraz życzymy
powodzenia w kolejnych etapach.

Dyskoteka szkolna
22 października 2013 r. między 16.30 a 18.00 w naszej szkole odbyła się druga w tym roku
szkolnym dyskoteka zorganizowana przez Samorząd Szkolny. Uczestniczyli w niej uczniowie
klas IV-VI. Odpowiedzialni za muzykę byli uczniowie klas szóstych. Wszyscy wspominają
bardzo miło taneczną zabawę przy skocznej muzyce.

Dzień Papieski
18 października 2013 r. w ramach obchodów Dnia Papieskiego w naszej szkole odbył się
Konkurs Piosenki Religijnej zorganizowany przez p. Mirosławę Andrzejewską, p. Ewę Boike
i p. Macieja Zatwarnickiego. Młodzi artyści śpiewem wyrażali swoją wiarę i wprowadzali
kolegów i koleżanki w świat wartości religijnych. Wszyscy wykonawcy byli wynagradzani
gromkimi brawami, a zwycięzcy zostali obdarowani nagrodami. Oto laureaci konkursu: I
miejsce: Julia Danilik kl. 4B – „Alleluja”. II miejsce: Marta Zaorska kl. 5D – „Ofiaruję Tobie
Panie mój” oraz Julia Szydłowska i Maja Smolak kl. 6B – „Spotkałem dziś Jezusa”, III
miejsce: Weronika Nieżorawska kl. IV D – „Nie lękaj się”. Gratulujemy.

Dzień Edukacji Narodowej
14 października 2013 r. uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli: p. Katarzyny
Borek, p. Joanny Golec, p. Iwony Kuśnierczak, p. Joanny Otlewskiej, p. Anny Kłodzińskiej,
p. Jolanty Karge oraz p. Pawła Grobisa przygotowali uroczystą akademię z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku pedagogów.
Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela,
jego poświęcenie i troskę o dobro wychowanków. Złożyli Pracownikom szkoły, w tym
również przybyłym na akademię emerytowanym nauczycielom życzenia, wręczyli kwiaty
wraz z własnoręcznie wykonanymi laurkami i dedykowali program artystyczny, w którym
niecodzienna zamiana ról , nauczycieli w uczniów wywołała salwy śmiechu i została ciepło
przyjęta przez publiczność.

Pieszy rajd krajoznawczy
12 października 2013 r. uczniowie ze Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego
prowadzonego przez p. Rafała Magulskiego, uczestniczyli w pieszym rajdzie krajoznawczym.
Podczas wędrówki po Gdyni zwiedzili m.in. stanowiska artyleryjskie 11 Baterii Artylerii
Stałej w Redłowie oraz rezerwat przyrody Kępa Redłowska. Rajd był pierwszym z serii
imprez turystycznych zaplanowanych w bieżącym roku szkolnym. Udział w rajdach
krajoznawczych pozwoli uczniom zdobyć Regionalną Odznakę Krajoznawczą PTTK
„Miłośnik Gdyni”.

Spotkania z funkcjonariuszkami Straży Miejskiej
8 października 2013 r. w ramach działań profilaktycznych szkoły gościły w klasach I-IV
Panie funkcjonariuszki ze Straży Miejskiej w Gdyni. Mając przede wszystkim na uwadze
bezpieczeństwo dzieci, przeprowadziły pogadanki na temat „Bezpieczna droga do szkoły”.
Podczas spotkania omówiły podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz
radziły dzieciom , jak unikać niebezpieczeństw, na które narażeni są uczniowie pokonujący
codzienną drogę do szkoły i domu. Straż Miejska zwróciła szczególną uwagę na obowiązek
noszenia przez dzieci elementów odblaskowych podczas poruszania się poza terenem
zabudowanym po zmierzchu. Dzieci szybko przyswajają sobie podstawowe zasady, które
mają na celu poprawić ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły czy podczas zabaw.
Przedstawiciele Straży Miejskiej rozpoczęli w miesiącu październiku również spotkania z
uczniami klas VI. Zajęcia te mają na celu uwiadomić młodzieży, że przestrzeganie prawa jest
podstawową formą prawidłowego funkcjonowania społecznego i że za popełnione błędy grozi
odpowiedzialność karna.

III Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo-Informatyczny
„Myszka Z"
4 października 2013 r. minął termin zgłoszenia udziału gdyńskich szkół w III
Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczo-Informatyczny „Myszka Z", który organizuje
Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni. Uczniowie będą mogli wykazać się swoją wiedzą i
umiejętnościami z przyrody oraz z informatyki. Temat przewodni III edycji konkursu brzmi:
„Jeziora Pomorza”. Organizatorzy zdecydowali się na taką tematykę ze względu na
ustanowienie przez Sejmik Województwa Pomorskiego Roku 2013 Rokiem Jezior Pomorza.
Konkurs odbywa się w II etapach: etap I szkolny (część I : test; część II : prezentacja
multimedialna) i etap II : międzyszkolny (ćwiczenia praktyczne z informatyki oraz przyrody).
Zachęcamy do uczestnictwa w III edycji konkursu.

„Jestem ważny- dbam o siebie”
4 października 2013 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczniów klas trzecich w
ramach programu edukacji zdrowego odżywiania. Promotorzy zdrowia wraz z dziećmi
odkrywali tajemnice piramidy zdrowego wyboru po to, aby zachęcić wszystkich do
zwiększenia aktywności fizycznej oraz wykształcić świadomość właściwych zachowań
żywieniowych.

Dzień Chłopca w klasach 0 - III
30 września 2013 r. opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego p. Anna Kłodzińska i
p. Ewa Krym zorganizowały z okazji Dnia Chłopaka dla uczniów klas 0-III zabawy ruchowe
przy skocznej muzyce. Na początku dziewczynki złożyły swoim kolegom serdeczne życzenia
i odśpiewały „Sto lat”. Później zaczęły się wesołe pląsy i tańce. Był to kolorowy dzień bez
mundurka. Na korytarzu królowały barwy złotej jesieni.

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego
27 września 2013 r. z okazji Dnia Podziemnego Państwa Polskiego odbyła się w Gdyni
uroczystość z udziałem przedstawicieli władz miasta, duchowieństwa, byłych żołnierzy Armii
Krajowej, przedstawicieli Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” oraz delegacji uczniów ze szkół gdyńskich. W uroczystościach uczestniczyli
również nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 40 p. Ewa Krym, p. Stanisław Kudławiec oraz
uczniowie, składając kwiaty pod pomnikiem Marynarza Polskiego i Żołnierzy Armii
Krajowej. Niecodziennym przeżyciem dla uczniów z naszej szkoły było spotkanie z
kombatantami i panią wiceprezydent Gdyni Ewą Łowkiel. Dzień 27 września przypomina
nam, że w latach II wojny światowej Podziemne Państwo Polskie pełniło funkcje
organizatorskie i wojskowe mimo trwającej okupacji.

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka
26 września 2013 r. z okazji Dnia Chłopaka w naszej szkole odbyła się dyskoteka dla kl. IVVI. Zabawa jak to zwykle bywa była udana. Rytmiczna muzyka zachęcała do pląsów i
porywała do tańca nawet najbardziej opornych. Uczniowie bawili się świetnie do samego
końca, a szczególnie chłopcy, którzy czuli się miło, wiedząc, że ta zabawa jest właśnie z
okazji ich święta.

Akcja „Sprzątanie świata”
20 września 2013 r. społeczność uczniowska naszej szkoły tradycyjnie przyłączyła się do
akcji „Sprzątanie świata". Uczestnicy wspólnie zbierali śmieci z najbliższego otoczenia
szkoły i jej okolicy, z chęcią włączyli się do akcji, by posprzątać naszą Ziemię. Należy dbać o
przyrodę, chronić ją, by korzystać z jej walorów. Jeśli świat będzie czysty – zdrowa będzie
żywność, powietrze i woda. Celem tej kampanii jest nie tylko doraźne usunięcie śmieci z
naszego otoczenia, ale przede wszystkim wzrost świadomości i zainspirowanie społeczeństwa
do działań zmierzających do poprawy środowiska naturalnego. To właśnie my jesteśmy
odpowiedzialni za stan naszego miasta, lasu, szkoły, placu zabaw czy podwórka. Pamiętajmy,
że Ziemia jest naszym wspólnym domem i powinniśmy o nią dbać wszyscy! Sprzątanie
Świata to akcja proekologiczna odbywająca się na całym świecie.

Pasowanie na Ucznia
19 września 2013 r. to szczególny dzień dla dzieci z klas I - Pasowanie na Ucznia. Radosne
chwile uświetnił zaprezentowany przez pierwszaków program artystyczny pod kierunkiem
Pań: E.Głowienke, D.Grebin, J.Drabińskiej, E.Krym, J.Sprenger, w którym również udział
wzięli przedstawiciele samorządu uczniowskiego z klas III i VI.
Doniosłym momentem uroczystości było złożenie przysięgi przez najmłodszych uczniów.
Każdy z nich dostąpił też zaszczytu pasowania dokonanego symbolicznym ołówkiem przez
Dyrekcję szkoły i został jednocześnie przyjęty do społeczności uczniowskiej Szkoły
Podstawowej nr 40 w Gdyni.
Finałem uroczystości było wręczenie przez wychowawczynie każdemu z najmłodszych
adeptów naszej placówki pamiątkowego dyplomu. Życzymy pierwszakom dużo radości i
wielu sukcesów w nauce.

25-lecie powstania Związku Piłsudczyków w Gdyni
13 września 2013 r. delegacja Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 40 w
Gdyni brała udział w uroczystościach 25-lecia powstania Związku Piłsudczyków
Rzeczypospolitej Polskiej Okręgu Pomorskiego w Gdyni, która odbyła się w auli Akademii
Morskiej na Skwerze Kościuszki. Uczniowie Mateusz Majewski, Paula Wołcz i Natalia Gracz
wręczyli Dyplomy Przyjaciela Szkoły Borchardtowskiej Panom:
- Prezesowi Związku Piłsudczyków RP Stanisławowi Śliwa,
- Rektorowi Akademii Marynarki Wojennej kadm. dr inż. Czesławowi Dyrcz,
- Wójtowi Gminy Kosakowo Jerzemu Włudzik,
- Dyrektorowi „Chipolbrok” Andrzejowi Karnabal.
Uczniowie otrzymali pamiątkowe odznaki Związku Piłsudczyków RP, a do biblioteki
szkolnej przekazano 20 książek. Obecność przedstawicieli samorządu na tej uroczystości jest
wielkim wyróżnieniem dla całej społeczności uczniowskiej.

Pokaz i szkolenie z pierwszej pomocy
13 września 2013 r. nauczyciele z naszej szkoły p. Karolina Mikołajewska i p. Karolina
Makarewicz wraz z uczniami z kl. III b i z kl. VI c zostały zaproszone przez Fundację
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na pokaz i szkolenie z pierwszej pomocy w ramach
programu "Ratujemy i uczymy ratować", a co najważniejsze instruktorami były dzieci z
naszej szkoły. Pokaz odbył się w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku Wrzeszczu. Uczniowie wraz z
Pokojowym Patrolem WOŚP pokazywali chętnym osobom jak udzielić pierwszej pomocy
tzn. pozycję boczną, RKO- resuscytację krążeniowo - oddechową oraz jak przeprowadzić
rozmowę z dyspozytorem pogotowia i jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i osoby
poszkodowanej. Obchody Światowego Dnia Pierwszej Pomocy odbyły się w sześciu
centralnych punktach miast Polski: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań i
Katowice. Nasza szkoła była jedną z sześciu z całej Polski, która wzięła udział w akcji
ratowania życia ludzkiego. Uczniowie kl. III b i VI c reprezentowali Gdańsk.

Wizyta kpt. ż. w. prof. Daniela Dudy
11 września 2013 r. gościem w naszej szkole był kpt. ż. w. prof. Daniel Duda, który 15
sierpnia 2013 r. podczas uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego został odznaczony
przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ
ORDERU ODRODZENIA POLSKI za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju
gospodarki morskiej, za szczególne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej
w dziedzinie marynistyki oraz za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności
kraju. Delegacja Samorządu Uczniowskiego złożyła panu profesorowi najserdeczniejsze
gratulacje z tytułu tak zaszczytnego odznaczenia. Życzyła dużo pomyślności, zdrowia i sił w
dalszej pracy. Podziękowała za wprowadzenie nas w świat edukacji morskiej, za przybliżenie
nam osób i zdarzeń związanych z naszym polskim morzem oraz za możliwość współpracy z
tak wybitnym człowiekiem. Profesor opowiedział o swojej ciekawej pracy, przybliżył postać
kapitana Olgierda Borchardta, którego znał osobiście. Uczniowie przeprowadzili z panem
profesorem wywiad, który ukaże się w najbliższym wydaniu gazetki szkolnej „Echo”.
Jesteśmy dumni, że mogliśmy gościć w naszej szkole tak wybitnego naukowca i znawcę
zagadnień morskich.

Wizyta gości z Cypru
9 września 2013 r. przybyli z wizytą do naszej szkoły nauczyciele z Cypru. Celem wizyty
była wymiana doświadczeń między nauczycielami oraz zapoznanie z funkcjonowaniem
polskiej szkoły. Powitanie gości odbyło się w Izbie Morskiej, gdzie przygotowany był
poczęstunek. Podczas degustacji specjałów kaszubskich, goście obejrzeli krótki program
artystyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły zrzeszonych w Klubie Młodych Gdynian i w
zespole ,,Wilczki Morskie’’. Następnie zwiedzili budynek szkoły, goszcząc też w Izbie
Europejskiej oraz w Izbie Kaszubskiej, gdzie zostali przywitani przez uczniów należących do
Klubu Młodego Europejczyka i Kółka Kaszubskiego. Goście z Cypru zachwyceni atmosferą i
gościnnością obiecali utrzymać kontakt z naszą szkołą.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014
2 września 2013 r. usłyszeliśmy w naszej szkole pierwszy dzwonek, który zainaugurował
rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014. Na uroczystej akademii wszystkich zebranych gości:
nauczycieli, uczniów i ich rodziców powitała Pani Dyrektor Dorota Haase. Dzieciom życzyła
sukcesów w nauce a nauczycielom satysfakcji z pracy. Część artystyczną przygotowały
uczennice z klasy III a i V b pod kierunkiem p. Marceliny Dutkiewicz i p. Renaty Pyryt.
Piękną dekorację przygotował p. Paweł Grobis. W swoim wystąpieniu dzieci nie tylko
przypomniały zgromadzonym o beztroskim czasie, który mogły spędzić w górach i nad
morzem, ale również o ważnym dla nas wydarzeniu - rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Po uroczystości uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.
Witając nowy rok szkolny jeszcze raz wszystkim uczniom życzymy powodzenia!

