„Korczak – ojcem wszystkich dzieci”
21 czerwca 2012 r. z okazji ogłoszenia roku 2012 rokiem Janusza Korczaka, człowieka,
któremu los dzieci ogromnie leżał na sercu został wystawiony spektakl teatralny pt.
„Korczak-Ojcem wszystkich dzieci” Przedstawienie wyreżyserowały nauczycielki j.
polskiego: p. Iwona Kuśnierczak i p. Joanna Otlewska. Aktorami, biorącymi udział w
spektaklu, byli uczniowie klasy 5a i 5 e: Krystian Tomczak, Wiktoria Cyglicka, Karolina
Gracz, Robert Kochanowski, Klaudia Pawłowska, Jakub Barlak, Ania Makara i Robert
Pawlus. Przedstawienie uzyskało aprobatę widzów, gdyż zostało nagrodzone gromkimi
brawami.

Finał konkursu „Warto być dobrym”
19 czerwca 2012 r. odbył się finał konkursu „Warto być dobrym”. Do konkursu zgłosiły
się 22 osoby z siedmiu klas. Sprawozdania oddało dziesięć osób z sześciu klas, z których
wybrano sześć osób po jednej z każdej klasy. Finaliści to: Marta Herbasz 4a, Julia Kowal 4e,
Karolina Gracz 5a, Wiktoria Walkusz 5e, Patrycja Podsiadłowicz 6a oraz Malwina Bartnicka
6b. W wyniku losowania głównej nagrody – rower otrzymała Patrycja Podsiadłowicz z klasy
6a.

Wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
19 czerwca 2012 r. na sali gimnastycznej odbyły się wybory na przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego. Spośród 33 uczniów chętnych do pracy w Samorządzie
Szkolnym w wyniku przeprowadzonych rozmów wybrano nową Radę Uczniowską na roku
szkolnym 2012/2013: Michał Borkowski 5a, Karolina Gracz 5a, Krystian Tomczak 5a,
Nikodem Siembida 5b, Klaudia Sienkiewicz 5b, Aleksandra Bazyluk 5c, Julia Japczyńska 5d,
Julia Gustke 5e, Marta Urban 5e oraz Agata Cieślik z klasy 5f. Na Przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego głosowały klasy piąte i czwarte. Najwięcej głosów otrzymała
Marta Urban z klasy 5e i została przewodniczącą , jej zastępcą Karolina Gracz z klasy 5a.

Spotkanie w Akademii Morskiej
18 czerwca 2012 r. miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Wicedyrektor szkoły - p.
Jolanta Kochanowska, koordynator edukacji morskiej- p. Liliana Koszałka oraz opiekun
Samorządu Uczniowskiego wraz z uczniami: Moniką Adamczak z kl. VI B, Przemysławem
Pilarczykiem z kl. VI D, Urszulą Białooką, Patrycją Cebulską i Piotrem Jończykiem z klasy
III B udali się do Akademii Morskiej w Gdyni na spotkanie z jej rektorem prof. dr. hab. inż.
Romualdem Cwilewiczem. Celem wizyty było podziękowanie za cenną współpracę oraz
wręczenie mosiężnej tablicy w imieniu prezesa Polskiego Towarzystwa Nautologicznego –

prof. Daniela Dudy oraz czterech „Szkół Borchardtowskich”, które w tym roku obchodzą 25lecie istnienia, z następującym napisem: Rektorowi Akademii Morskiej w Gdyni Panu prof.
dr. hab. inż. Romualdowi Cwilewiczowi w 25. rocznicę istnienia „Szkół Borchardtowskich”
Gdańska, Gdyni, Rumi i Strzebielina składamy gorące podziękowania za całokształt opieki
nad naszymi placówkami pedagogicznymi, za tworzenie atmosfery w Akademii Morskiej, jej
pracowniach, salach wykładowych, w bibliotece, a szczególnie w pięknej „Sali Tradycji”,
gdzie byliśmy otoczeni serdeczną i fachową opieką kadry, która wpajała nam historię Polski
Morskiej i Uczelni. W imieniu „Szkół Borchardtowskich” oraz Prezesa Polskiego
Towarzystwa Nautologicznego. Ten cenny dar na ręce Rektora Akademii Morskiej przekazała
p. wicedyrektor Jolanta Kochanowska. Spotkanie to miało miejsce w sali konferencyjnej, w
której mogliśmy także zapytać prof. Cwilewicza o różne interesujące nas kwestie. Rozmowa
dotyczyła patrona naszej szkoły kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta. Pan Rektor przybliżył
nam pokrótce historię powstania Akademii Morskiej, która liczy już 92 lata. Interesowała nas
także sylwetka „Daru Młodzieży”, obchodzącego w tym roku 30-lecie podniesienia bandery.
Prof. Romuald Cwilewicz poczęstował wszystkich firmowymi krówkami, które w szczególny
sposób zasmakowały naszym uczniom, a następnie wręczył pamiątkowe kartki z „Darem
Młodzieży”, a także album Macieja Stobierskiego „Żaglowiec”, zawierającego przepiękne
zdjęcia tej białej fregaty. Nas jednak najbardziej ucieszył film pt. „Kapitan własnej duszy”,
którego reżyserem jest p. Michał Dąbrowski. Film poświęcony w całości postaci kapitana
Borchardta. Można w nim zobaczyć i lepiej poznać sylwetkę patrona naszej szkoły oraz
posłuchać wypowiedzi osób, które go znały i z nim ściśle współpracowały. Dzięki spotkaniu z
Rektorem Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr. hab. inż. Romualdem Cwilewiczem ożyły
wspomnienia związane z patronem naszej szkoły – kpt. ż. w. Karolem Olgierdem
Borchardtem. Na koniec nie zabrakło wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

Tytuł „Lider Lokalnej Ekologii” dla SP 40
13 czerwca 2012 r. w Muzeum Miasta Gdyni 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 i Maciej Zatwarniccy. Goście zostali
powitani przez p. Tadeusza Wiśniewskiego - Przewodniczącego Związku KZG „Dolina Redy
i Chylonki, a następnie kilka słów do zgromadzonych przedstawili włodarze miast i gmin
Związku oraz przedstawiciele Spółek. Kierownik Działu Ochrony Środowiska KZG p.
Aleksandra Bodnar dokonała podsumowania działań edukacyjnych Związku. 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 2011/2012” szkołom i przedszkolom biorącym udział w projekcie
edukacyjnym pod tym samym tytułem. W tym roku nasza szkoła uczestniczyła w
sześciomiesięcznym, 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 2011/2012 za
działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska,
zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego. Pani Anna Zatwarnicka z rąk
Przewodniczącego Związku odebrała statuetkę oraz specjalne wyróżnienie za realizację
największej ilości działań w ramach projektu w obrębie swojej placówki. Na uroczystości nie

mogło zabraknąć części artystycznej, która została zaprezentowana przez uczniów Szkoły
Podstawowej nr 26 oraz Ekologicznego Zespołu Szkół, którzy przedstawili ciekawą modę
ekologiczną. Poniżej przedstawiamy prezentację dotyczącą zrealizowanych działań w naszej
placówce w ramach projektu „Lider Lokalne Ekologii” w roku szkolnym 2011/2012.

Apel podsumowujący akcję „Nakrętka”
12 czerwca 2012 r. na sali gimnastycznej odbył się apel podsumowujący trwającą od
października 2011 r. do końca kwietnia 2012 r. akcję „Nakrętka”. Apel poprowadziła p. Anna
Zatwarnicka – koordynator akcji. Uczestniczyli w nim: p. Dyrektor Barbara Szymczak, mama
chorej uczennicy wraz z córką Patrycją, uczniowie klas IV – VI oraz nauczyciele naszej
szkoły. Akcja „Nakrętka” polegała na zbiórce plastikowych kapsli (po napojach, szamponach,
dezodorantach, środkach czystości, itp.). Brali w niej udział chętni uczniowie klas IV-VI,
łącznie 246 osób oraz 25 uczniów klas 0-III. Rezultatem okazania dobrego serca i chęci
niesienia bezinteresownej pomocy było zebranie około 2 ton nakrętek (około 1850 kg),
podobna ilość do roku ubiegłego. 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 wpłaciła środki finansowe
za skup nakrętek, które zostały przekazane mamie chorej dziewczynki w celu pokrycia
kosztów terapii, która jest jej potrzebna do prawidłowego rozwoju. Na apelu odbyło się
symboliczne przekazanie woreczka nakrętek mamie Patrycji przez ucznia, która podczas
trwania akcji zebrał dużą ilość tego plastikowego surowca. Pani Dyrektor wraz z p. Anną
wyróżniły osoby, które bardzo mocno zaangażowały się w zbiórkę poprzez wręczenie
pamiątkowych dyplomów, podziękowań oraz symbolicznych nagród. I miejsce – Wiktoria
Ziółkowska kl. V E – 83 kg, II m-ce – Grzegorz Rietz kl. V D – 64 kg, III m-ce – Paulina
Janta kl. V D – 45 kg, IV m-ce – Adrian Stankiewicz kl. V C, V m-ce – Daria Sikora kl. VI C,
VI m-ce – Aleksander Stypczyński kl. V E, VII m-ce – Dominika Koralewska kl. V D, VIII
m-ce – Natalia Palicka kl. VI C, IX m-ce – Agnieszka Szewczyk kl. IV C, X m-ce –
Agnieszka Łożyńska kl. V F, XI m-ce – Julia Terech kl. V E, XII m-ce – Sandra Bakierska kl.
IV A, XIII m-ce – Łukasz Chmielewski kl. VI A, XIV m-ce – Jakub Barlak kl. V E, XV m-ce
– Paweł Rapel kl. V D Słodkie paczki otrzymały klasy, które zebrały największą ilość
nakrętek: I miejsce – klasa V E ~ 304 kg, II m-ce – klasa V D ~ 232 kg, III m-ce – klasa VI A
~ 145 kg Wszystkie osoby biorące udział w akcji otrzymały z rąk swoich wychowawców
specjalnie przygotowane przez opiekunkę akcji podziękowania. Na koniec Patrycja wraz z
mamą wręczyły maskotkę oraz szczególne podziękowania p. Annie Zatwarnickiej, która
sprawowała opiekę nad siedmiomiesięczną zbiórką. 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.

Zajęcia warsztatowe pt. „W krainie prądu elektrycznego”

6 czerwca 2012 r. w naszej szkole klasy 0-3 uczestniczyły w zajęcia warsztatowych pt.
„W krainie prądu elektrycznego”, sponsorowane przez Energę a prowadzonych przez dr Annę
Natalię Chlebus. Podczas zajęć dzieci wysłuchały pogadanki na temat tego, czym jest prąd
elektryczny, jakie zjawiska w przyrodzie są z nim związane, jak jest wytwarzany, jakie są
kopalne i co to są odnawialne źródła energii. Prowadząca szczególną uwagę zwróciła na
bezpieczne obchodzenie się z urządzeniami elektrycznymi w domu i poza nim, wzbogacając
swą wypowiedź przykładami wypadków, jakie przydarzyły się osobom, które niewłaściwie
obchodziły się z urządzeniami elektrycznymi. Następnie uczniowie odgrywali scenki
dramowe związane tematycznie z zagadnieniem prądu elektrycznego. Dzieci obejrzały
również film dotyczący zjawiska elektryczności, zastosowania jej w codziennym życiu,
oszczędzania prądu oraz tego, jak zmienił on życie ludzi i jak bezpiecznie z niego korzystać.
W nagrodę za udział w zajęciach uczniowie otrzymali broszurę wraz z filmem pt. „W krainie
prądu elektrycznego”. Warsztaty wzbogaciły wiedzę uczniów dotyczącą energii elektrycznej i
uwrażliwiły dzieci na potrzebę bezpiecznego z niej korzystania.

Międzyszkolna Konferencja Przyrodnicza pt. "Ptaki Gdyni"
5 czerwca 2012 r. w Kolegium Miejskim CKU w Gdyni odbyła się Międzyszkolna
Konferencja Przyrodnicza pt. "Ptaki Gdyni", która była zwięczeniem Projektu Ekologicznego
Oddziału Miejskiego LOP w Gdyni, w ramach którego przeprowadzono liczne konkursy w
których udział brali uczniowie naszej szkoły pod opieką n-lki przyrody p. Anny
Zatwarnickiej. Zaproszonych gości powitała p. Barbara Latocha - Dyrektor KM CKU.
Następnie odbyła się prelekcja naukowa wygłoszona przez pracownika Nadleśnictwa Gdańsk
p. Witolda Ciechanowicza nt. różnych gatunków ptaków, które żyją na terenie Gdyni. Na
konferencji nie mogło zabraknąć części artystycznej, która została zaprezentowana przez
słuchaczy KM CKU. W przerwie uczniowie gdyńskich szkół mogli uczestniczyć w
warsztatach plastycznych - origami nt. "Ptaki". Kilka słów podsumowujących konkursy
powiedziała p. Izabela Niezgoda Prezes OM LOP w Gdyni, po których odbyło się uroczyste
wręczenie nagród i dyplomów laureatom. W Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym na
prezentację multimedialną pt.: „Poznajemy ptaki Gdyni. Przewodnik multimedialny młodego
ornitologa” II miejsce zdobyła uczennica Julia Gustke z klasy V E natomiast Oliwia Parasolik
z klasy VI A otrzymała wyróżnienie. W Międzyszkolnym Ekologicznym Konkursie
Fotograficznym pt. „Ptaki Gdyni” - Julia Gustke z klasy V E zdobyła I miejsce natomiast
zdjęcie, którego autorem był Mateusz Rosa z klasy VI B otrzymało wyróżnienie. Nagrodzeni
uczniowie otrzymali książki o tematyce przyrodniczej.

Dzień Dziecka
1 czerwca 2012 r. w Dniu Dziecka, uczniowie z klasy 3a, (pod kierunkiem p.
Małgorzaty Dopka), uczęszczający na zajęcia języka włoskiego oraz grupa dzieci z
Centrum Szkoły Tańca Szczepan (pod kierunkiem p. Moniki Filipowicz) zaprezentowali
widowisko muzyczno-taneczne „CANTA E BALLA CON NOI”/ ”Śpiewaj i tańcz razem z
nami”. Scenariusz spektaklu został stworzony przez panią Malgorzatę Dopka z myślą o
wszystkich ludziach z pasją i tych, którzy jej poszukują.

Widowisko wprowadziło widza w świat atmosfery Wiecznego Miasta Rzymu.Wzbogacone
zostało pięknym układem choreograficznym prezentowanym przez grupę taneczną Szczepan
pod kierownictwem p. M. Filipowicz i p. M. Dopka. Piękna scenografia, muzyka, taniec i
piosenki w języku włoskim w wykonaniu dzieci uczących się tego języka, przybliżyły
wszystkim urok i tajemniczość Wiecznego Miasta Rzymu a jednocześnie dostarczyły wiele
radości i miłych wrażeń.

Lekcja przyrody w terenie
29 maja 2012 r. odbyła się lekcja przyrody w terenie. Uczniowie z klasy VF wraz z
Paniami pracującymi w Centrum Nauki ‘Eksperyment’ i nauczycielami przyrody: p. Anną
Zatwarnicką oraz p. Rafałem Magulskim udali się na wycieczkę wokół naszej szkoły i do lasu
znajdującego się w pobliżu. Lekcja odbyła się w ramach projektu "Chrońmy środowisko,
które znamy - szkolenia terenowe z Centrum Nauki EXPERYMENT" dofinansowany jest
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Udział w
projekcie pomoże uczestnikom w lepszym zrozumieniu procesów zachodzących w
przyrodzie, w poznaniu bogactwa otaczającej nas przyrody a także w uzupełnieniu
wiadomości, dotyczących ochrony środowiska Celem projektu jest zwiększenie świadomości
w zakresie dbałości o środowisko naturalne. Zaangażowanie nauczycieli, uczniów w
proekologiczne działanie na rzecz najbliższego otoczenia. Projekt ma za zadanie uzmysłowić,
że człowiek nie pozostaje bez wpływu na otaczającą go przyrodę. Zajęcia poza murami
szkoły pozwoliły w ciekawy sposób zapoznać się z gatunkami roślin z którymi obcujemy na
co dzień, występującymi na znanym nam dobrze terenie. Uczniowie utrwalali wiedzę zdobytą
na lekcjach przyrody ale także nabywali umiejętności obserwacji i określenia różnorodności
gatunkowej roślin i zwierząt, występujących na obszarze który zamieszkują.

XIV konkurs "Zapraszamy ptaki do Gdyni" rozstrzygnięty
28 maja 2012 r. w Urzędzie Miasta Gdyni odbyło się uroczyste wręczenie nagród XIV
edycji konkursu "Zapraszamy ptaki do Gdyni". Pierwsze miejsce zajęła nasza szkoła.
Uczestnicy wykonali 88 budek lęgowych oraz 155 karmników, które następnie zostały
rozdane Gdynianom lub zwrócone zainteresowanym wykonawcom. Przyznano nagrody
indywidualne w dwóch kategoriach: budka lęgowa i karmnik. Nagrody główne otrzymało
pięciu uczniów naszej szkoły: Wiktoria Brzozowska kl. VI D, Marcelina Gizińska kl. V C,
Patryk Sobisz kl. V C, Agnieszka Pawłowska kl. IV B oraz Szymon Sikora kl. V C.
Wyróżnienia otrzymało trzech uczniów: Jakub Domaszk kl. V C, Wiktoria Domaszk kl. IV C
oraz Marcin Duszyński kl. V E. Nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe a
wszyscy uczestnicy konkursu nagrody w postaci kubeczków okolicznościowych z logo
konkursu. Gościem uroczystości był ornitolog - pan Dariusz Ożarowski - przedstawiciel
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, który w swojej prezentacji wyjaśniał dzieciom jak
należy wykonać i zawiesić budkę lęgową, aby ptaki chętnie ją zasiedliły. Zaprezentował
również najbardziej znane gatunki ptaków wykorzystujących wieszane budki lęgowe.
Opiekunami konkursu "Zapraszamy ptaki do Gdyni" w naszej szkole byli nauczyciele
przyrody: p. Anną Zatwarnicka oraz p. Rafał Magulski.

Tydzień Kaszubski
Od 21 – 24 maja 2012 r. w naszej szkole odbyły się obchody Dni Kaszubskich.
Rozpoczęły się od konkursu plastycznego "Kaszubski Stolem". Następnie Pani Małgorzata
Urbańska poprowadziła warsztaty haftu kaszubskiego. 23 maja odbyła się lekcja otwarta dla
rodziców na temat dawnego wypieku chleba. Na koniec zajęć dzieci wykonały z masy solnej
wybrany rodzaj pieczywa. 24 maja odbył się apel, na którym Pani Dyrektor Barbara
Szymczak rozdała nagrody z konkursu "Kaszubski Stolem", a uczniowie klas O - III obejrzeli
inscenizację "Kaszubskie kolory". Studenci Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr
Justyny Pomierskiej przygotowali dla uczniów drugiej zmiany prezentację o kaszubskich
duchach. Pomysłodawcą i organizatorem obchodów jest nauczycielka języka kaszubskiego p.
Urszula Chomicka.

V Turniej Borchardtowski
24 maja 2012 r. na statku – muzeum „Dar Pomorza” odbył się „V Turniej
Borchardtowski”, który już po raz kolejny zorganizowała nasza szkoła. Głównym
koordynatorem przedsięwzięcia była p. Liliana Koszałka, którą wspierały p. Grażyna Jeszke
oraz p. Renata Pyryt. W turnieju wzięły udział cztery szkoły noszące imię kapitana żeglugi
wielkiej Karola Olgierda Borchardta. Były to: Zespół Kształcenia i Wychowania ze
Strzebielina, SP nr 9 z Rumi, SP nr 21z Gdańska oraz SP nr 40 z Gdyni. Przed rozpoczęciem
rywalizacji, zaproszonych gości, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz oczywiście uczestników i
zgromadzonych kibiców, powitała p. Arleta Gałązka – adiunkt Centralnego Muzeum
Morskiego. Na statek przybył prof. Daniel Duda – prezes Polskiego Towarzystwa
Nautologicznego, p. Ewa Ostrowska – pisarka, dziennikarka, wydawca, sekretarka kapitana
Borchardta oraz p. Jagna Łobodzińska – wnuczka kapitana Kazimierza Jurkiewicza.
Następnie p. Marek Twardowski – kustosz „Daru Pomorza” przybliżył wszystkim ciekawą i
wyjątkowo bogatą historię „Daru Pomorza”. Potem przyszedł już tylko czas na zmagania
zawodników. Pięcioosobowe zespoły uczniów z klas młodszych rywalizowały między sobą w
formie gry planszowej. Na trasie rejsu ze Świnoujścia do Gdyni uczestnicy musieli wykazać
się wiedzą dotyczącą patrona szkoły oraz tematyki morskiej. W tym roku została ona
poszerzona o wiedzę związaną z „Darem Pomorza”, który już 30 lat pełni funkcję statku –
muzeum. Poza tym w 1972 roku żaglowiec wygrał prestiżowe regaty - „Operację Żagiel”, co
było wydarzeniem wyjątkowym. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie w składzie:
Aleksandra Smyl kl. I E, Zuzanna Maczulska kl. II B, Urszula Białooka kl. III B, Patrycja
Cebulska kl. III B, Michał Smyl kl. III C. Do konkursu przygotowywała ich p. Liliana
Koszałka. Załoga losowała pytania i przesuwała się po planszy tyle pól, ile wyrzuciła oczek
na kostce, udzielając uprzednio prawidłowej odpowiedzi. Poza tym były wspólne zadania dla
wszystkich uczestników: układanie pociętego zdjęcia „Daru Pomorza” w całość, wykazanie
się znajomością podstawowych elementów budowy żaglowca oraz ułożenie z rozsypanki
wyrazowej zdania nawiązującego do postaci wieloletniego komendanta Daru - kpt. ż. w.
Kazimierza Jurkiewicza. Nad całością czuwało jury w składzie: p. Ewa Ostrowska, p. Jagna

Łobodzińska oraz p. Arleta Gałązka – adiunkt Centralnego Muzeum Morskiego. Miłym
akcentem były występy zespołu „Wilczki Morskie” pod kierunkiem p. Anny Weier. Po
zakończeniu rywalizacji, podczas której uczestnicy wykazali się imponującą wiedzą, nastąpiło
wręczenie nagród. Najpierw głos zabrał prof. Daniel Duda nawiązując do 25-lecia istnienia
„Szkół Borchardtowskich”. Wyróżniona przez dyrekcję szkoły Patrycja Podsiadłowicz
przyjęła z rąk p. profesora Daniela Dudy pierścień Hallera oraz książkę H. Spigarskiego
„Morze jak chleb powszedni” w uznaniu za wzorową uczniowską postawę. Odznakę
honorową „Zasłużony Pracownik Morza” przyznawaną przez Ministra Infrastruktury
otrzymały p. dyrektor Dorota Hasse, wicedyrektor – Jolanta Kochanowska, a także dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi p. Lucyna Oglęcka. Ponadto prof. Daniel Duda,
w imieniu rektora Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Romualda Cwilewicza,
wręczył „Szkołom Borchardtowskim” medale 30-lecia „Daru Młodzieży”. Razem z p.
dyrektor - Dorotą Haase zaprezentowali wyjątkowy dar, na którym znalazła się ta specjalna
dedykacja: Rektorowi Akademii Morskiej w Gdyni Panu prof. dr. hab. inż. Romualdowi
Cwilewiczowi w 25. rocznicę istnienia „Szkół Borchardtowskich” Gdańska, Gdyni, Rumi i
Strzebielina składamy gorące podziękowania za całokształt opieki nad naszymi placówkami
pedagogicznymi, za tworzenie atmosfery w Akademii Morskiej, jej pracowniach, salach
wykładowych, w bibliotece, a szczególnie w pięknej „Sali Tradycji”, gdzie byliśmy otoczeni
serdeczną i fachową opieką kadry, która wpajała nam historię Polski Morskiej i Uczelni.

V Wojewódzki Konkurs „Ortograficzne łamigłówki”
23 maja 2012 r. w naszej szkole odbył się V Wojewódzki Konkurs „Ortograficzne
łamigłówki” organizowany przez PPP nr 5 w Gdańsku oraz gdański oddział PTD. W szranki
stanęli uczniowie uczęszczający na zajęcia terapii pedagogicznej z gdyńskich szkół
podstawowych nr 16, 17, 29 i 40. Uczestników i ich opiekunów powitały panie Hanna
Szopińska- Pawełko- organizator terenowy oraz pani Beata Janulewicz, która pomogła w
przeprowadzeniu konkursu. Uczestnicy musieli rozwiązać test konkursowy. Przynieśli ze
sobą pomoce ortograficzne: plakaty, karty, gry, z których powstała pokaźna wystawa.
Wybrano najlepszą pracę, a uzyskane za nią punkty podniosły ogólny wynik z testu.
Wyróżnili się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 16, 29 i 40. Najwyżej, bo na II miejscu
uplasowała się uczennica klasy VA- Klaudia Pawłowska (SP nr 40). Spotkanie umilił słodki
poczęstunek. Uczniowie otrzymali także dyplomy i upominki ufundowane przez
wydawnictwo OPERON.

Zebrania z rodzicami
16 i 17 maja 2012 r. o godzinie 17.00 odbyły się zebrania z rodzicami uczniów
uczęszczających do klas O - III oraz IV - VI. Wychowawcy poinformowali rodziców o
przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych oraz o nagannych z zachowania.
Przekazali szczegółowe informacje na temat m.in. wydarzeń jakie będą mieć miejsce do
końca roku szkolnego 2011/2012, przypomnieli o wpłatach na Radę Rodziców, ksero,

poinformowali o zaplanowanym zakończeniu roku szkolnego 2011/2012. Było to ostatnie
zebranie z rodzicami w tym roku szkolnym.

IV Sportowa Majówka
17 maja 2012 r. odbyła się IV Sportowa Majówka dla dzieci uczęszczających do
świetlic gdyńskich szkół. Tym razem gościliśmy młodych sportowców ze szkół: SP 10, SP 31
i Gdyńskiej Szkoły Społecznej . Najlepsi okazali się uczniowie z Gdyńskiej Szkoły
Społecznej, II miejsce zajęli uczniowie ze SP 31, III ze szkoły SP 10. Nasi uczniowie zajęli
zaszczytne IV miejsce. Nagrodami był sprzęt sportowy a do szlachetnej rywalizacji zachęcały
dzieci z grupy tanecznej : „Szczepan”, które zaprezentowały fragmenty układów tanecznych.
Do zobaczenia za rok na V edycji sportowych zmagań.

Finał IV Międzyszkolnej Interdyscyplinarnej Olimpiady
Magellan 2011/2012
10 maja 2012r. o godz. 11: 00 na sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się finał IV
Międzyszkolnej Interdyscyplinarnej Olimpiady Magellan 2011/2012. Wraz z uczestnikami
Olimpiady przybyli ich kibice, którzy brali udział w konkursie pt. „Najlepszy Kibic”. Gości
powitała wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 p. Barbara Szymczak. Komisja, której
przewodniczyła p. Alicja Szałucka, czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkursu i
wybierała najlepiej przygotowanych kibiców. Wszystkich uczniów, opiekunów i kibiców
powitała p. Jolanta Karge, która odczytała regulamin półfinału. Całość poprowadziła p.
Joanna Otlewska. W przerwie prezentowali się kibice z danych szkół. Do ścisłego finału
przeszli: Mateusz Gutowski - uczeń SP nr 17, Aleksander Kleinschmidt - uczeń SP nr 18,
Bartłomiej Walencik - uczeń SP nr 18. IV Międzyszkolna Interdyscyplinarna Olimpiada
Magellan 2011/2012 wyłoniła zwycięzców, którym wspaniałe nagrody ufundowane przez
Prezydenta Miasta i Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 40 wręczyła w-ce dyrektor SP 40 p.
Barbara Szymczak. I miejsce zdobył Bartłomiej Walencik, uczeń SP nr 18 i otrzymał Tablet
Yarvik; II miejsce zdobył Aleksander Kleinschmidt, uczeń SP nr 18 i otrzymał E-book; III
miejsce zdobył Mateusz Gutowski, uczeń SP nr 17 i otrzymał aparat fotograficzny
OLYMPUS. Wszyscy uczestnicy III etapu otrzymali kubki termiczne, notesy ekologiczne,
lampki, przewodnik rowerowy po Trójmieście, płytę CD z muzyką Jana A.P. Kaczmarka oraz
dyplomy i słodycze a ich nauczyciele podziękowanie za przygotowanie dzieci do Olimpiady.
Wśród kibiców: I miejsce zdobyła drużyna dopingująca Radosława Pawelec, ucznia SP46. W
nagrodę uczniowie otrzymali torbę cukierków i latarki. Dyrekcja Szkoły oraz organizatorzy
dziękują wszystkim za udział w IV Międzyszkolnej Olimpiadzie Magellan 2011/2012.
Dziękujemy Prezydentowi Miasta p. Wojciechowi Szczurkowi i p. Wiceprezydent Ewie
Łowkiel za dofinansowanie wszystkich nagród.
Organizatorami tegorocznej edycji były: p. Alicja Szałucka, p. Iwona Kuśnierczak, p. Joanna
Otlewska, p. Agnieszka Terebka, p. Joanna Golec oraz p. Jolanta Karge.

Eliminacje do konkursu piosenki angielskiej
9 maja 2012 r. w naszej szkole odbyło sie przesłuchanie do konkursu piosenki
angielskiej pod opieką Anny Pawłowskiej. W przesłuchaniu wzięło udział siedmiu uczniów z
klas 4,5,i 6. Agata Cieślik z klasy 5f zaśpiewała piosenkę” Sweet about me” G. Climi, Kasia
Ślugajska oraz Natalia Matysiak z 5d „Wake me up inside” Evanescence, Julia Potrykus z 6d
“ Alice” Avril Lavigne, Maja Smolak , Agnieszka Pawłowska oraz Karolina Mosz z 4b „Turn
me on” Nicki Minaj oraz Julia Gustke z 5e ‘’Geronimo” Aura Dione. Do finału, który
odbędzie się w ZS nr 11 w Gdyni 31 maja zakwalifikowały się : Agata Cieślik jako solistaka
oraz Kasia Ślugajska i Natalia Matysiak jako zespół. Wszystkim bardzo dziękujemy za
odwagę a za dziewczyny trzymamy kciuki!!!!!

Gdyński Kwartalnik Oświatowy
W I numerze Gdyńskiego Kwartalnika Oświatowego I (35) 2012, w części : Imprezy i
uroczystości szkolne został umieszczony scenariusz inscenizacji słowno – muzycznej w
języku włoskim pt. „Auguri Pasquali di Cappuccetto Rosso” (Wielkanocne życzenia
Czerwonego Kapturka). Autorką scenariusza jest p. Małgorzata Dopka.

Konferencja na temat edukacji kaszubskiej
27 kwietnia 2012 r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się konferencja na temat
edukacji kaszubskiej – Tradycje, aktualności, perspektywy. Nauczycielka języka
kaszubskiego z naszej szkoły p. Urszula Chomicka wygłosiła referat na temat „Uczenie
języka kaszubskiego w wielkim mieście”.

Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
27 kwietnia 2012 r. uczniowie klasy VI c pod kierunkiem p. Joanny Straszak wystąpili
w uroczystej akademii z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Wspomniano również o
poprzedzających ten dzień świętach, czyli 1 maja – Święcie Pracy, 2 maja – Święcie Flagi
RP. Aby przybliżyć okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja chłopcy odegrali role
szlachciców z końca XVIII wieku. W pozostałej części widowiska przeczytano wybrane
artykuły obecnej Konstytucji RP oraz wyjaśniono zasady sprawowania władzy
ustawodawczej w Polsce. Pojawiło się wiele pięknych wierszy. Całość dopełniły występy
chóru szkolnego pod kierunkiem p. Moniki Szulc oraz dekoracje p. Pawła Gobisa.

I Międzyszkolny Przegląd Małych Form Scenicznych
26 kwietnia 2012r. w naszej szkole odbył się I Międzyszkolny Przegląd Małych Form
Scenicznych dla świetlic szkolnych pod hasłem: ,,Janusz Korczak – wielkim przyjacielem
dzieci”. W przeglądzie udział wzięły cztery świetlicowe zespoły teatralne z następujących
gdyńskich szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 31, Szkoła Podstawowa nr 43,
Gdyńska Szkoła Społeczna oraz Szkoła Podstawowa nr40. Inscenizacje przygotowano w
oparciu o życiorys i twórczość Janusza Korczaka. Zwycięzcą tegorocznego przeglądu został
świetlicowy zespół teatralny Gdyńskiej Szkoły Społecznej, który zaprezentował inscenizację
pt. ,,Każdy ma prawo do ….”. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, były nagrody dla
każdego zespołu oraz słodki lodowy poczęstunek. Pomysłodawcą oraz organizatorem całej
imprezy była p. Anna Weier nauczyciel świetlicy ,,Pod Pajęczynką” przy współpracy
pozostałych nauczycieli świetlicy.

Święto Służby Zdrowia
26 kwietnia 2012 r. uczniowie klasy II e z okazji Święta Służby Zdrowia zaprezentowali
klasom 0 - III krótkie przedstawienie. Na takim apelu nie mogło zabraknąć naszej szkolnej
pani pielęgniarki. Oprócz życzeń dzieci przygotowały inscenizację pt.: „Tato, rzuć palenie!".
Wykazały w niej, że palenie papierosów jest bardzo szkodliwe dla zdrowia i warto o tym
przypomnieć swoim rodzicom. Aktorzy samodzielnie przygotowali czapki, hasła
antynikotynowe oraz plakat przedstawiający „kolorowego" palacza. Na zakończenie
zaśpiewano wesołą piosenkę pt.: „Hymn zdrowych dzieciaków" w którym mowa jest o tym,
że nieobce są nam zasady higieny, odżywiania i zdrowego stylu życia.

Podsumowanie konkursu literackiego i plastycznego „Jak żyć w
przyjaźni?”
19 kwietnia 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni odbyło się uroczyste
rozdanie nagród dla laureatów konkursów literackiego i plastycznego, których wspólnym
mottem było pytanie „Jak żyć w przyjaźni?” Celem obu konkursów było umocnienie się w
przekonaniu, że warto żyć w przyjaźni z wszystkimi ludźmi, że warto pomagać i
współpracować z każdym na rzecz życia w atmosferze wzajemnego poszanowania praw i
zrozumienia. Nauczycielki nauczania zintegrowanego p. Joanna Drabińska i p. Danuta Grebin
w roku szkolnym 2011/2012 wzięły udział w kolejnej edycji konkursu dla nauczycieli klas II
szkół podstawowych w Gdyni „Jak żyć w przyjaźni” organizowanym przez Prezydenta
Miasta Gdyni. Zaprosiły do udziału w konkursie literackim uczniów Szkoły Podstawowej nr
40 w Gdyni i do udziału w konkursie plastycznym uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 17
w Gdyni. Pragnęły w ten sposób sprowokować do burzenia funkcjonujących w świadomości
ludzkiej stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych oraz uwrażliwić dzieci na
zagadnienia związane z niepełnosprawnością. Przeprowadzając zajęcia na temat przyjaźni

wśród uczniów obu szkół, dążyły do tego aby uczniowie zastanowili się jak należy
zachowywać się wobec niepełnosprawności koleżanek i kolegów i co to znaczy naprawdę żyć
w przyjaźni. Najlepszym dowodem na to, że cele zostały i osiągnięte była liczba prac, które
nadeszły na konkurs, ich wysokie walory literackie i artystyczne oraz bogactwo ujęcia tematu.
Obecnie trwają prace nad zebraniem funduszy i przygotowaniem do druku książki oraz
kalendarza z utworami literackimi i dziełami plastycznymi laureatów. Kalendarz opracowany
przez p. Joannę Drabińską jest projektem, który autorki chciałyby wydać drukiem w roku
szkolnym 2012/2013 wraz z opracowaną książką.

III Turniej Wiedzy o Patronie Szkoły
17 kwietnia 2012 roku na sali gimnastycznej spotkały się reprezentacje klas czwartych,
a potem piątych, aby wziąć udział w „Turnieju Wiedzy o Patronie Szkoły”. Głównym
założeniem turnieju było propagowanie postaci kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta,
zapoznanie z jego życiem i twórczością oraz zainteresowanie uczniów tematyką morską.
Szczególne miejsce w tym roku zajął także „Dar Pomorza”, który już 30 lat pełni rolę statku –
muzeum. Ponadto żaglowiec ten 40 lat temu pod dowództwem kpt. ż. w. Kazimierza
Jurkiewicza wygrał prestiżowe regaty- „Operację Żagiel”. Organizatorami turnieju były: p.
Liliana Koszałka, która była też osobą prowadzącą rozgrywki, p. Iwona Kuśnierczak oraz p.
Alicja Szałucka, które jednocześnie zasiadały w jury. Na turniej przyjechała także p. Arleta
Gałązka – adiunkt Centralnego Muzeum Morskiego. Przybliżyła ona naszym uczniom
najciekawsze wątki historyczne „Daru Pomorza” oraz postać patrona naszej szkoły. Chętnie
zasiadła w jury. Turniej składał się z dwóch części: rundy pytań i rundy sprawnościowej,
które odbywały się na przemian. Poszczególne klasy wybrały wraz z wychowawcą trzech
reprezentantów do udzielania odpowiedzi na pytania, rozwiązania krzyżówki, odczytania
hasła zapisanego alfabetem Morese’a. Pozostali uczestniczyli w rundzie sprawnościowej.
Obejmowała ona pięć konkurencji: budowę statku, wchodzenie po trapie, załadunek, morskie
oko i ściąganie rozbitków. Turniej miał charakter zabawy, jednak nie był pozbawiony
rywalizacji. Uczniowie musieli ze sobą ściśle współdziałać oraz dokładnie wykonywać
zadania sprawnościowe. Nad wszystkim czuwała komisja , która uważnie przyglądała się
zmaganiom klas czwartych i piątych rozdzielając punkty. Najlepszą klasą czwartą okazała się
IV e, która zajęła pierwsze miejsce zdobywając 26,5 pkt., drugie – IV b (24 pkt.) , trzecie - IV
c oraz IV d (20 pkt.), czwarte – IV a (18,5 pkt.). Wśród klas piątych najlepsza okazała się V e
(31,5 pkt.), drugą lokatę zajęła klasa V f (31 pkt.), trzecią – V a (25,5 pkt.), czwartą – V c
(22,5 pkt.) i piątą klasy- V b i V d (19,5 pkt.). Wszystkie klasy otrzymały pamiątkowe
dyplomy, które wręczały klasom czwartym p. dyrektor Barbara Szymczak, a piątym p.
dyrektor Jolanta Kochanowska oraz nasz specjalny gość p. Arleta Gałązka. Uczniowie bawili
się wspaniale, wykazując się przy tym sporą wiedzą na temat Patrona szkoły oraz wysoką
sprawnością fizyczną. Wszystkim gratulujemy znakomitych wyników i zapraszamy do
udziału w przyszłym roku.

Spotkanie w sprawie organizacji „V Turnieju
Borchardtowskiego”

16 kwietnia 2012 r. w naszej szkole gościł prof. kpt. ż. w. Daniel Duda oraz dyrektorzy
„Szkół Borchardtowskich” z Rumi, Gdańska, a także ze Strzebielina. Gospodarzem spotkania,
które dotyczyło organizacji „V Turnieju Borchardtowskiego” na żaglowcu „Dar Pomorza”
była p. dyrektor Dorota Haase. W tym roku turniej odbędzie się 24 maja i zostanie
przeprowadzony w formie zabawy. Uczestnicy, uczniowie klas I-III, oprócz znajomości
najważniejszych wydarzeń z życiorysu patrona szkoły będą musieli opanować podstawowe
elementy wiedzy morskiej.

Wielkanocna inscenizacja w języku angielskim
4 kwietnia 2012 r. podczas apelu przedświątecznego uczniowie klasy 2c
(wychowankowie p. Ewy Mielczarek) zaprezentowali klasom I-III wiosenno-wielkanocną
inscenizację w języku angielskim. Uczniowie wprowadzili swoich kolegów w świąteczny
nastrój dzięki licznym piosenkom o tematyce wiosennej, o kapryśnej pogodzie oraz
symbolach wielkanocnych. Uczniowie wcielili się również w bohaterów dziecięcej literatury
"Kubusia Puchatka" i zaprezentowali przedstawienie pt: "Egg hunt" ("Polowanie na jajka"),
które miało na celu przybliżenie dzieciom wielkanocnej zabawy wywodzącej się z tradycji
irlandzkiej, popularnej w krajach anglojęzycznych. Scenariusz inscenizacji został
przygotowany przez nauczycielkę języka angielskiego, p. Karolinę Abramowicz.

Tradycje wielkanocne w Wielkiej Brytanii
4 kwietnia 2012 r. w ostatnim dniu nauki przed feriami wiosennymi uczennice klasy
IVb pod kierunkiem p. G. Burandt wystąpiły z programem wiosenno-świątecznym o
tradycjach wielkanocnych w Wielkiej Brytanii. Uczniowie starszych klas wysłuchali
ciekawych informacji w języku angielskim i polskim na temat zwyczajów świątecznych.
Oprawą graficzną były prace wykonane przez uczennice, a muzyczną - piosenki tematyczne
w języku angielskim.

Sprawdzian po klasie VI szkoły podstawowej
3 kwietnia 2012 r. punktualnie o godz. 9.00 rozpoczął się sprawdzian dla klasy VI
szkoły podstawowej. W tym roku szkolnym do sprawdzianu po klasie VI przystąpiło 97
uczniów naszej szkoły. Test zawierał 26 pytań, w tym 20 zamkniętych i 6 otwartych. Dłuższa
wypowiedz dotyczyła napisania opowiadanie o tym, jak ktoś zrobił miłą niespodziankę
swoim domownikom oraz na podstawie rysunków z opakowania czekolady w proszku
sporządzenia instrukcji przygotowania czekolady do picia. Na udzielenie odpowiedzi
uczniowie mieli 60 minut natomiast uczniowie ze stwierdzoną dyslekcją o 30 minut więcej.
Wyniki sprawdzianu poznamy w maju.

Święto Szkoły
30 marca 2012 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta naszej Szkoły a przede
wszystkim święta naszego patrona Karola Olgierda Borchardta. Akademię przygotowali
uczniowie klas VId i VIb pod kierunkiem p. Iwony Kuśnierczak oraz p. Anny Pawłowskiej.
Tego dnia gościliśmy panią Ewę Ostrowską - osobę popularyzującą postać i twórczość Karola
Olgierda Borchardta, dziennikarkę i wydawcę, w latach 1978-1986 asystentkę pisarza,
autorką książki „Kapitan własnej duszy. Borchardt znany i nieznany” oraz wcześniejszych
wspomnień „Pod białą różą”. Oprawą muzyczną zajął się chór, pod kierunkiem pani Moniki
Szulc, który zaśpiewał takie szanty jak : „Morskie opowieści”, „Chciałem być
marynarzem…” oraz „ Pożegnanie Liverpoolu”. Piękny żaglowiec będący elementem
dekoracji, który zabrał naszych uczniów na morską wyprawę przygotował p. Paweł Grobis.
Nie zabrakło również inwencji twórczej naszych najmłodszych. Mogliśmy obejrzeć zespół
„Wilczki Morskie”, które zatańczyły i zaśpiewały piękną pieśń na cześć naszej Szkoły i jej
Patrona a wszystko to pod okiem pani Anny Weier.

Miejski Konkurs Recytatorski ”Wiosną Skrzydła Dzieciom
Rosną”
30 marca 2012 r. najmłodsi laureaci szkolnego konkursu recytatorskiego z grupy 02:
Gaja Filińska, Paweł Portee i Marta Ziółkowska wzięli udział w Miejskim Konkursie
Recytatorskim Dla Najmłodszych pod hasłem ”Wiosną Skrzydła Dzieciom Rosną”. Nasi
najmłodsi uczniowie – 5 latkowie, w przepięknych strojach wiosennych wspaniale
reprezentowali naszą szkołę. Uczniowi Pawłowi Portee udało się zdobyć wyróżnienie i
nagrodę rzeczową, natomiast dziewczynki Gaja i Marta otrzymały dyplomy i drobne nagrody.
Gorąco gratulujemy najmłodszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów.

Lekcje europejskie – „Ogólnie o Unii Europejskiej”
29 marca 2012 r. p. Monika Paradowska – konsultantka Gdańskiego Regionalnego
Centrum Informacji Europejskiej złożyła wizytę w naszej szkole. Uczestnikami lekcji
europejskich byli uczniowie klas: IV, V i VI. W ramach lekcji przyrody w sali 59 przy
pomocy tablicy interaktywnej dzieci dowiedziały się czym jest Unia Europejska oraz za
pomocą jakich symboli można opisać tę organizację. Między innymi dzięki proedukacyjnym
zabawom i quizom poznały, jakie państwa są członkami UE oraz z zainteresowaniem słuchały
ciekawostek na temat poszczególnych krajów. Okazało się, iż uczniowie świetnie orientują się
w tematyce europejskiej i wykonanie powierzonych im zadań nie stanowiło żadnej trudności.
Organizatorką europejskich lekcji była p. Anna Zatwarnicka – nauczycielka przyrody.

Międzyszkolny konkurs pod hasłem „Przysłowia mądrością
narodów”
26 marca 2012 r. uczennice klasy Va: Anna Makara i Wiktoria Cyglicka zajęły II
miejsce w IV edycji międzyszkolnego konkursu pod hasłem „Przysłowia mądrością narodów”
organizowanego przez bibliotekę Gimnazjum nr 3 w Gdyni. Uczestnicy musieli wykazać się
szerokość znajomością przysłów i powiedzeń, ale także umieć je zinterpretować. Konkurencja
była trudna, bowiem w konkursie brały udział drużyny zarówno ze szkół podstawowych jak i
z gimnazjów .Opiekunką naszej drużyny była pani Izabela Pawlik-Jadach. Laureatkom
konkursu serdecznie gratulujemy .

Konkurs recytatorski – etap miejski
24 marca 2012 r. , w sobotę w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni odbył się
miejski etap konkursu recytatorskiego. Naszą szkołę reprezentowała Agata Cieślik w
balladzie Adama Mickiewicza pt. „Pani Twardowska”, która zajęła I miejsce w etapie
szkolnym. W sobotnim konkursie wzięło udział 38 recytatorów z gdyńskich szkół. Agata
swoim występem zdobyła wyróżnienie – gratulujemy. Opiekunem uczennicy była p.
Agnieszka Terebka.

Światowy Dzień Wody
22 marca 2012 r. w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Święto zostało
ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem obchodów było uświadomienie
wszystkim wielkiej potrzeby oszczędzania wody, która jest ważnym źródłem życia oraz
ochrony jej przed zanieczyszczeniami. Tego dnia na różnych lekcjach uczniowie zaznajamiali
się z informacjami związanymi z tematyką wodną. Na języku polskim p. Joanna Otlewska, p.
Iwona Kuśnierczak oraz p. Alicja Szałucka omawiały związki frazeologiczne, uczniowie
wyjaśniali ich znaczenia oraz tworzyli rymowanki i hasła zachęcające do oszczędzania wody.
Piątoklasiści i szóstoklasiści wraz z nauczycielami matematyki p. Joanną Golec i p.
Mariuszem Głombiowskim rozwiązywali „wodne” zadania m.in. obliczali ile wody wykapało
z niedokręconego kranu w ciągu jednej doby, tygodnia, miesiąca oraz dla ilu ludzi
wystarczyłoby tej wody gdybyśmy zadbali o uszczelnienie kranu i szybkie naprawienie
usterki. Na lekcjach j. angielskiego p. Grażyna Burandt oraz p. Joanna Straszak wprowadziły
„wodne” słownictwo. Pani Monika Szulc opowiadała w jaki sposób w muzyce wykorzystuje
się wodę. Na informatyce uczniowie wyszukiwali informacje dotyczące Światowego Dnia
Wody i pod czujnym okiem p. Macieja Zatwarnickiego w programie Word tworzyli plakat
propagujący „wodną akcję”. Na lekcjach przyrody nauczyciele opowiadali o problemie
niedoboru wody na kuli ziemskiej. W obchody Światowego Dnia Wody włączyli się także
najmłodsi uczniowie naszej szkoły. Zerówkowicze p. Lucyny Szypuły , p. Jolanty Miller, p.
Małgorzaty Trzebiatowskiej, p. Katarzyny Stachowicz oraz p. Małgorzaty Dopke wykonywali

różnorodne zadania o tematyce wodnej pochodzące z kolorowanki „Henio i skarb czystej
wody” m.in. łączyli w pary odpowiednie obrazki, kolorowali rysunki przedstawiające
wędrówkę wody z ziemi do chmur, otaczali pętelkami obrazki, które ukazywały przedmioty
lub postaci, które nie poradzą sobie bez wody, zaznaczali drogę zabrudzonej wody oraz
szukali szczegółów, którymi różniły się obrazki przedstawiające czystą i brudną wodę. Na
czwartej godzinie lekcyjnej w sali 59 odbył się Szkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej pn
„Ochrona wód”. Wcześniej wybrani uczniowie z wszystkich klas piątych tworzyli drużynę
(łącznie sześć drużyn). W sali znajdowało się sześć stanowisk, przy których reprezentanci
klas (dwie osoby) rozwiązywali zróżnicowane zadania m.in. uzupełniali krzyżówkę,
odpowiadali na pytania „wodnego” quizu, określali stan czystości wody, za pomocą
wykreślanki odczytywali zjawisko jakie ma miejsce w zanieczyszczonym środowisku, na
ilustracji wyszukiwali źródła zanieczyszczeń wody oraz za pomocą mapki w atlasie
odszukiwali zbiorniki z wodą słodką. Na rozwiązanie poszczególnych zadań uczniowie mieli
6 minut i rotacyjnie przechodzili od stanowiska do stanowiska. Rozstrzygnięcie turnieju oraz
nagrodzenie najlepszych klas odbędzie się wkrótce. Szkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej
oraz korelacja międzyprzedmiotowa lekcji o wodzie 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.

Konkurs matematyczny „Muszelka”
22 marca 2012 r. odbyły się eliminacje szkolne Konkurs matematycznego „Muszelka”
skierowanego do uczniów klas 4, 5 oraz 6 szkół podstawowych z Gdańska, Gdyni i Sopotu.
W I etapie konkursu naszą szkołę reprezentowało 35 uczniów klas IV, 29 piątoklasistów oraz
18 uczniów z klasy VI. Podczas I etapu uczniowie rozwiązywali pięć zadań otwartych ciągu
90 minut. W trakcie Konkursu uczniowie nie mogli korzystać z kalkulatorów ani innych
pomocy dydaktycznych. Do II etapu zakwalifikowali się Mateusz Majewski z klasy 4a i Julia
Szydłowska z klasy 4b, Grzegorz Rietz (5 d) oraz Nikodem Siembieda (5 b) i Hanna
Sobocińska (6 b) oraz Tomasz Dawicki (6 d). Finał konkursu odbędzie się 24 maja 2012 r.

Konkurs Matematyczny Klas II
22 marca 2012 r. odbył się Konkurs Matematyczny Klas II. W zmaganiach
matematycznych udział wzięło 18 uczniów, po 3 z każdej klasy II. Zadania konkursowe były
zróżnicowane o różnym stopniu trudności. I miejsce zajęli: Kamil Wieczorek z kl. II d, Jakub
Nawojczyk z kl. II a oraz Jakub Laskowski z kl. II a; II miejsce zajęli: Przemysław Kapitan z
kl. II f, Sebastian Buła z kl. II b oraz Maciej Szulist z kl. II b; III miejsce : Alicja Hejna –kl.
IIF; wyróżnienia: Mateusz Kaszubowski z kl. II a, Dawid Baryłka z kl. II d oraz Dominik
Bartosiak z kl. II d. Organizatorkami konkursy były p. B. Ostrowska oraz p. G. Jeszke.

„Echo czterdziestki” – numer czwarty
21 marca 2012 r. ukazał się czwarty numer gazetki szkolnej „Echo czterdziestki”.
Począwszy od tego numeru gazetka zyskała nową szatę graficzną. Stało się tak dlatego, że
redakcja przystąpiła do projektu edukacyjnego, którego podstawą jest platforma internetowa o
adresie www.Juniormedia.pl. Dostęp do systemu, udostępnionego młodym dziennikarzom
przez Polskapresse, mają szkoły zarejestrowane za pomocą unikalnego kodu. Nowoczesna
platforma „Redakcja on – line” pozwala przygotować szkolną gazetkę w gotowych
szablonach profesjonalnych gazet i pod logotypami obecnych w danym regionie dzienników
lokalnych Polskapresse. W naszym regionie jest to „Dziennik Bałtycki”. Serwis
www.Juniormedia.pl to także, kompedium wiedzy o zawodzie dziennikarza, porady i
bezpośredni kontakt z redakcjami. Gazetka „Echo czterdziestki” wydawana jest w formie
papierowej, kupić ją można w bibliotece szkolnej a w formie elektronicznej można ja czytać
na www.juniormedia.pl. Zapraszamy do lektury.

Zebrania z rodzicami
20 i 21 marca 2012 r. o godzinie 17.00 odbyły się zebrania z rodzicami uczniów
uczęszczających do klas O - III oraz IV - VI. Wychowawcy przekazali szczegółowe
informacje na temat m.in. kalendarza II okresu roku szkolnego 2011/2012, zachęcali do wpłat
1%. Przedstawili sprawy bieżące dotyczące zachowania oraz wyników w nauce. Na I i II
piętrze stanowiska zorganizowali przedstawiciele różnych gdyńskich gimnazjów.
Informowali oni rodziców tegorocznych szóstoklasistów o bogatych ofertach swoich szkół.

Pierwszy dzień wiosny
21 marca 2011 r. był wyjątkowym dniem w naszej szkole, ponieważ uczniowie klas
starszych przywitali wiosnę ubierając się w różne jej odcienie. Samorząd Uczniowski
zorganizował dzień bez obowiązującego stroju szkolnego - niebieskiego mundurka. Na holach
dominowały żółcie, zielenie, czerwienie oraz kolor pomarańczowy.

Wizyta delegacji nauczycieli ze Stanów Zjednoczonych
20 marca 2012 r. odwiedzili naszą szkołę nauczyciele-koordynatorzy
Międzynarodowego Projektu Banku Pamięci o Demokracji „Civic Voices”. Delegację
oprowadzała Monika Kończyk – przedstawiciel Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” i Europejskiej Federacji Związków Zawodowych. Po spotkaniu z
dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 40 Dorotą Haase, goście z USA zwiedzili placówkę.
Uczestniczyli w lekcji otwartej historii, którą poprowadził Stanisław Kudławiec. Zajęcia
dotyczyły sytuacji powojennej i rządów komunistycznych w Polsce, a więc okresu ucisku i

niezadowolenia społecznego. Pomimo, iż temat nawiązywał do zagadnienia podręcznikowego
/ „Za wolność, prawo i chleb”/, treści jego były przekazywane w oparciu o wywiady z byłymi
działaczami opozycyjnymi i koncentrowały się wokół przykładów łamania zasad państwa
demokratycznego, by w konsekwencji dociec do prób zdefiniowania systemu totalitarnego na
poziomie szkoły podstawowej. W lekcji otwartej brali udział uczniowie zrzeszeni w Klubie
Młodych Gdynian, którzy przeprowadzili wspomniane wywiady oraz uczestniczą w kolejnej
edycji zajęć w ramach projektu „Civic Voices”. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie
gości z gronem pedagogicznym naszej szkoły, podczas którego poruszano kwestie pracy
szkoły, działalności Klubu Młodych Gdynian i realizacji projektu. We wspólnej dyskusji
nauczyciele wymienili się swoimi doświadczeniami z dotychczasowej pracy z dziećmi i
młodzieżą. W części końcowej wizyty goście wpisali się do szkolnej księgi pamiątkowej.
Dwa dni wcześniej /18 marca/ delegacja amerykańska skorzystała z zaproszenia na spektakl
pt. „Wiatr od morza.”, który został wystawiony w Gdyńskim Centrum Kultury. W spektaklu
wystąpili młodzi aktorzy z grupy wokalno-aktorskiej Klubu Młodych Gdynian. Wśród
publiczności gościli przedstawiciele władz miasta na czele z wiceprezydent Ewą Łowkiel oraz
dawni działacze opozycyjni – Andrzej Kołodziej i Krzysztof Jędrzejczyk.

Konkurs Poezji Polskiej w Młodzieżowym Domu Kultury
17 marca 2012r. laureatki Szkolnego Konkursu Recytatorskiego klas I-III wzięły udział
w Konkursie Poezji Polskiej w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni, reprezentując naszą
szkołę na forum miejskim. Konkurencja była mocna ,a emocje niezmiernie gorące. Wspaniałe
przygotowanie dziewczynek do miejskich eliminacji zaowocowało sukcesami! II miejsce w
konkursie miejskim zajęła Maja Gzela z wierszem p.t. ,,Rozmawiała gęś z prosięciem”, a
wyróżnienie uzyskała Wiktoria Pańka prezentując utwór p.t. ,,Iść czy nie iść na konkurs?”.
Jesteśmy dumni z naszych uczennic, serdecznie im gratulujemy i zachęcamy do dalszych
,,przygód z poezją”.

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III „Dar Pomorza –
symbol Gdyni”
16 marca 2012 roku na terenie naszej szkoły odbył się konkurs plastyczny dla uczniów
klas I-III „Dar Pomorza – symbol Gdyni”. Poprowadziły go p. Liliana Koszałka i p. Grażyna
Jeszke. Tematyka prac nie była przypadkowa, gdyż w tym roku przypada 30-lecie „Daru
Pomorza” jako statku-muzeum oraz 40. rocznica wygrania prestiżowych regat „Operation
Sail” pod dowództwem kpt. ż.w. Kazimierza Jurkiewicza. W sumie uczniowie wykonali 37
prac, które jak zwykle okazały się bardzo ciekawe, pomysłowe i wyjątkowo przemyślane.
Wspaniale ujęli tematykę i w niezwykły sposób przedstawili białą fregatę, bez której dziś
trudno wyobrazić sobie panorama naszego miasto. Oto lista nagrodzonych: KLASY I :
miejsce I - Julia Pazdral (Ie), miejsce II - Amelia Berent (Ia), miejsce III - ANNA
MARKOWSKA (Ia); wyróżnienia – Karolina Czarko (Ib) oraz Maria Koch (Ib). KLASY 2 :
miejsce I - Emilia Wyka (IId), miejsce II - Julia Pujanek (IIf) oraz Wiktoria Dymowska (IId),
miejsce III - Alicja Cisoń (IIe) oraz Maks Hennig (IIf); wyróżnienia – Klaudia Tusińska (IIa)

oraz Maciej Szulist (IIb).
KLASY 3: miejsce I - Julia Motylińska (IIId) oraz Julia Hlavaty (IIIc), miejsce II - Kacper
Matuszewski (IIIb) oraz Łucja Kwiatkowska (IIIc), miejsce III - Urszula Białooka (IIIb) oraz
Ola Bogdanowicz (IIIa); wyróżnienia – Victoria Piękoś (IIId) oraz Julia Oczeretko (IIIe).
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i już dziś wszystkich zainteresowanych oraz
miłośników naszej szkoły zapraszamy na wystawę wyróżnionych prac, którą będzie można
obejrzeć na „Darze Pomorza” od początku maja.

Spotkanie klas V i VI z funkcjonariuszem policji
13 i 16 marca z inicjatywy dyrektora szkoły doszło do spotkania klas V i VI z
funkcjonariuszem policji st. sierżantem Rafałem Boruszewskim. Głównym tematem była
odpowiedzialność osób nieletnich wobec przepisów prawa. Uczniowie zapoznali się z
kodeksem karnym oraz przepisami prawa. Dowiedzieli się również jakie konsekwencje
spotykają nieletnich za takie wykroczenia jak: pobicie, szantaż, wymuszenie, obraza,
kradzież, narkotyki, alkohol. Uczniowie zadali wiele pytań, na które pan Rafał Boruszewski
udzielał wyczerpujących odpowiedzi.

Konkurs "Młody Anglista"
14 marca w Szkole Podstawowej nr 26 odbył się konkurs "Młody Anglista". Naszą
szkołę reprezentowali uczniowie klas trzecich: Łucja Kwiatkowska, Patrick Stenman, Agata
Tyszka oraz grupa wspaniale dopingujących kibiców: Karolina Bradtke, Michał Kortas,
Martyna Kozdra, Julia Motylińska oraz Marta Zaorska. Główna część konkursu polegała na
sprawdzeniu zrozumienia tekstu w języku angielskim oraz zaprezentowaniu plakatu oraz
scenki przygotowanej w oparciu o tekst. Zadaniem uczniów było również zaprezentowanie
ogólnej wiedzy z języka angielskiego z zakresu słownictwa i umiejętności komunikacyjnych.
Opiekę nad uczniami oraz ich przygotowaniem do udziału w konkursie sprawowały
nauczycielki języka angielskiego Karolina Abramowicz oraz Gabriela Bąk.

Wizyta kapitana żeglugi wielkiej p. Waldemara Sadłonia
14 marca 2012 roku gościliśmy w naszej szkole kapitana żeglugi wielkiej p. Waldemara
Sadłonia, którego w latach 1959-1962 uczył nawigacji Karol Olgierd Borchardt – patron
naszej szkoły. W spotkaniu tym, które miało miejsce w Izbie Morskiej, uczestniczyły klasy
Va i Vb. Gospodarzem była p. Liliana Koszałka. Kapitan Sadłoń przybliżył uczniom postać
patrona jakiego nie znamy i nie wyczytamy w książkach. Opowiadał o niecodziennym
systemie oceniania stosowanym przez Borchardta, o jego wyjątkowych metodach nauczania i
indywidualnym podejściu do każdego ucznia, którego tak długo pytał, aż ten w końcu

zrozumiał omawiany materiał. Gdyż kapitan Borchardt wychodził z założenia „że nawet
trójka upoważnia do zatopienia statku i ludzi”. A zatem nie ocena była ważna, ale
umiejętności. Ponadto p. Sadłoń przybliżył uczniom funkcjonowanie szkoły w ówczesnym
czasie oraz praktyki marynarskie na morzu. Uczniowie słuchali z dużym zainteresowaniem, a
pod koniec spotkania zasypali naszego gościa licznymi pytaniami. Podziękowali mu za
ciekawie przeprowadzone zajęcia.

Ekologiczny wykład o tematyce wodnej
7 marca 2012 r. w sali 59 klasy Vc i Vd uczestniczyły w ekologicznym wykładzie
przeprowadzonym przez przedstawicieli Spółki PEWIK GDYNIA oraz Komunalnego
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. W pierwszej części spotkania uczniowie
dowiedzieli się czym zajmuje się KZG oraz jakie działania edukacyjne w zakresie ochrony
środowiska (warsztaty, konkursy, akcje) organizuje. Pan reprezentujący Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji przy użyciu tablicy interaktywnej wyjaśnił skąd bierze się woda w
naszych kranach oraz w jakich sposób odbierane, oczyszczane oraz utylizowane są ścieki
produkowane w naszych mieszkaniach. Skupił się w szczególności na dzielnicy, w której
znajduje się szkoła, a tym samym miejscu zamieszkania uczniów. Piątoklasistów bardzo
zaciekawiło skąd wzięła się woda pod ziemią oraz z jakiej głębokości jest wydobywana. Na
zakończenie Pani pracująca w Stacji Uzdatniania Wody poinformowała uczniów o procesie
ujmowania i uzdatniania wody, stanie czystości, jej składzie chemicznym i fizycznym.
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.

Czwarty próbny Sprawdzian Klas VI
6 marca 2012 r. o godz. 8.00 uczniowie klas szóstych napisali czwarty próbny
sprawdzian, który trwał 60 minut. Uczniowie odpowiadali na 20 pytań zamkniętych z jedną
prawidłową odpowiedzią oraz na sześć pytań otwartych: używali skali, obliczali wysokość
rzeczywistą drzewa, liczyli ile powinien ważyć plecak szkolny oraz ile książek wypożyczyli
uczniowie w ciągu pierwszego semestru. Szóstoklasiści musieli także napisać ogłoszenie o
sprzedaży podręczników do gazetki szkolnej. Najwięcej czasu przeznaczyli na napisanie listu,
w którym polecili książkę, którą warto przeczytać, zwracając uwagę na zalety polecanej
lektury.

Drugi etap IV Interdyscyplinarnej Olimpiady „Magellan”

1 marca 2012 r. odbył się drugi etap IV Interdyscyplinarnej Olimpiady „Magellan”. Do
naszej szkoły przybyło 19 uczniów z czterech gdyńskich szkół, którzy okazali się najlepsi w
pierwszym etapie konkursu. Z naszej szkoły do drugiego etapu zakwalifikowało się czworo
uczniów. Tego dnia uczniowie musieli zmierzyć się z testem badającym znajomość
wskazanych lektur oraz materiału z wszystkich przedmiotów w zakresie szkoły podstawowej.
Na jego rozwiązanie mieli 45 minut. Do ostatniego, finałowego już etapu zakwalifikowało się
jedenastu uczniów. Są to:
1. Mateusz Gutowski, Szkoła Podstawowa nr 17,
2. Juliusz Pham, Szkoła Podstawowa nr 18,
3. Tymoteusz Bielski, Szkoła Podstawowa nr 18,
4. Bartłomiej Walencik, Szkoła Podstawowa nr 18,
5. Aleksander Kleinszmidt, Szkoła Podstawowa nr 18,
6. Daria Cisło, Szkoła Podstawowa nr 18,
7. Paula Łuczkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 28,
8. Hubert Nadziejko, Szkoła Podstawowa nr 46,
9. Radosław Pawelec, Szkoła Podstawowa nr 46,
10. Monika Adamczak, Szkoła Podstawowa nr 40,
11. Julia Terech, Szkoła Podstawowa nr 40.
Na zakończenie Pani Dyrektor Jolanta Kochanowska wręczyła wszystkim uczestnikom
drugiego etapu dyplomy, serdecznie gratulowała im osiągnięć i życzyła dalszych sukcesów w
pracy szkolnej. Podziękowała także nauczycielom, którzy przygotowali dzieci do Olimpiady i
towarzyszyli im tego dnia.

Ekologiczne lekcje pt. „Z Wisły do Wisły – podróże z
Kropelkiem”
29 lutego 2012 r. w sali przyrodniczej odbyły się ekologiczne lekcje o tematyce wodnej
dla naszych najmłodszych uczniów. Zerówkowicze wraz ze swoimi wychowawczyniami p.
Jolantą Miller oraz p. Lucyną Szypułą obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Z Wisły do
Wisły – podróże z Kropelkiem” przygotowaną przez p. Annę Zatwarnicką. Uczniowie przy
pomocy tablicy interaktywnej i głównego bohatera Kropelka dowiedzieli się wielu ciekawych
informacji o wodzie m.in. gdzie znajduje się źródło i ujście najdłuższej Polskiej rzeki, w jaki
sposób filtrowana jest woda z Wisły, skąd się bierze woda, która płynie w ich mieszkaniach,
co dzieje się ze ściekami przez nich produkowanymi oraz dlaczego należy oszczędzać i dbać
o czystość wody. Uczniowie chętnie uczestniczyli w lekcji, odpowiadali na pytania
nauczycielki oraz opowiadali o sytuacjach przedstawionych na poszczególnych slajdach.
Szczególne zainteresowanie uczniów wzbudziły informacje na temat oczyszczalni ścieków.
Na zakończenie zajęć organizatorka, a zarazem prowadząca lekcję rozdała uczniom
podziękowania za udział w tej jakże innej dla naszych najmłodszych uczniów lekcji oraz
rysunki do pokolorowania przedstawiające Kropelka w omawianych sytuacjach. Po powrocie
do swojej sali zerówkowicze nadali kolory swoim pracom. Barwne historie Kropelka można
podziwiać na gazetce ściennej znajdującej się w sali przyrodniczej nr 59. Ekologiczne lekcje
odbyły się w ramach zadań projektu Lider Lokalnej Ekologii prowadzonym przez Komunalny
Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, której koordynatorem w naszej szkole jest p. Anna
Zatwarnicka.

Prezentacja multimedialna pt. „Gdynia moje miasto”
23 lutego 2012 r. uczniowie klas I-III zebrali się na apelu szkolnym poświęconym
historii Gdyni. Dzieje naszego miasta od XIII wieku po współczesne czasy przybliżyła
dzieciom p. Renata Pyryt. Opowiadanie było wzbogacone prezentacją multimedialną pt.
„Gdynia moje miasto”. Uczniowie obejrzeli fotografie z czasów, gdy Gdynia była małą osadą,
ale atrakcyjną wsią letniskową (początek XX wieku). Wiele fotografii zamieszczonych w
prezentacji przedstawiało budowę portu w Gdyni. Na zakończenie prezentacji uczniowie
obejrzeli zdjęcia obiektów charakterystycznych dla naszego miasta i bezbłędnie podawali ich
nazwę.

Konkurs recytatorski dla uczniów klas O –III
22 lutego 2012r. w czytelni naszej szkoły odbył się konkurs recytatorski dla uczniów
klas O –III. Jury konkursu pod przewodnictwem p. dyr J. Kochanowskiej w składzie: p. J.
Kuchnowska, p. K. Mikołajewska i p. R. Pyryt wysłuchało prezentacji utworów poetyckich
polskich poetów deklamowanych przez 41 reprezentantów klas młodszych wyłonionych w
eliminacjach klasowych. Dzieci z wielkim zaangażowaniem podeszły do przygotowań
.Wykonały niezwykle ciekawe prezentacje wierszy wykazując się świetną dykcją, niekiedy
wybitną pamięcią i zaskakującą aranżacją deklamowanych utworów. Komisja konkursowa
miała trudne zadanie z wyłonieniem najlepszych uczestników. Po gorącej naradzie laureatami
konkursu recytatorskiego klas młodszych zostali : I miejsce: Wiktoria Pańka kl. III e oraz
Maja Gzela kl. III f; II miejsce: Wiktoria Bielak kl. I a oraz Łucja Kwiatkowska kl. III c; III
miejsce: Weronika Nieżorowska kl. II d oraz Klaudia Tusińska kl. II a. Wyróżnienia
otrzymali: Paweł Portee kl. O” b, Marta Ziółkowska kl. O” b, Gaja Flisińska kl. O” b oraz
Oliwier Ogrodowski kl. O” c. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w marcu w
Konkursie Miejskim w MDK-u.

XIV edycja konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
20 lutego 2012 r. zakończyła się XIV 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 piąty wzięła udział w tym konkursie, który jak co roku
podzielony został na dwie kategorie: karmniki i budki lęgowe. Nauczyciele przyrody: p. Anna
Zatwarnicka i p. Rafał Magulski zachęcili 58 uczniów naszej szkoły do wykonania pracy
konkursowej. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w marcu 2012r.

Lekcja przyrody w gdańskim ogrodzie zoologicznym
20 lutego 2012 r. uczniowie z klasy V c wraz z wychowawcą p. Maciejem
Zatwarnickim oraz nauczycielką przyrody p. Anną Zatwarnicką uczestniczyli w niezwykłej
lekcji przyrody, która odbyła się w gdańskim ogrodzie zoologicznym. Lekcja poświęcona
była zwierzętom kręgowym - gadom. Zajęcia rozpoczęły się od zapoznania odwiedzających
gości z funkcją, dla której został utworzony ogród zoologiczny. Pracownica działu dydaktyki
przedstawiła informacje dotyczące środowiska życia, budowy, podstawowych czynności
życiowych żółwi. Uczniowie dowiedzieli się jakie gatunki żółwi występują na kuli ziemskiej
w tym także w Polsce. Wyjaśniono dlaczego zwierzęta te są pod ochroną. Uczniowie mogli
przyjrzeć się z bliska budowie skorupy oraz mieli okazję obejrzeć zdjęcia oraz żywe okazy
żółwi. Ta niecodzienna lekcja zostanie na długo w pamięci piątoklasistów.

Turniej „Dobre maniery na co dzień”
16 lutego 2012 roku odbył się już po raz trzeci turniej „Dobre maniery na co dzień”,
który miał na celu propagowanie zachowań zgodnych z ogólnie przyjętymi normami
społecznymi oraz kształcenie umiejętności właściwego rozwiązywania problemów. Na sali
gimnastycznej spotkały się klasy trzecie. Turniej przygotowały i poprowadziły panie: Liliana
Koszałka i Grażyna Jeszke. Każdą klasę reprezentował trzyosobowy zespół, który udzielał
odpowiedzi na pytania. Uczniowie między innymi układali również zdania we właściwej
kolejności, zastanawiali się co zrobić, aby nowy kolega w klasie poczuł się dobrze, określali
znaczenie piktogramów, rozwiązywali test oraz odgrywali scenki nawiązujące do sytuacji
mających miejsce w szkole, na ulicy i w miejscach publicznych. Jury przewodniczyła pani
wicedyrektor Jolanta Kochanowska , która wraz z wychowawcami klas trzecich oceniała
odpowiedzi uczniów. Pozostali uczestnicy kibicowali swoim reprezentantom i wspierali ich
przygotowanymi przez siebie transparentami. Były też pokazy taneczne, w wykonaniu
uczniów klasy III c. Rywalizacja była wyrównana. Reprezentanci doskonale poradzili sobie z
rozmaitymi zadaniami i wykazali się znakomitą znajomością zasad savoir-vivru. Wszyscy
biorący udział w zabawie otrzymali słodkie nagrody, a klasy dyplomy. Wszystkim
uczestnikom turnieju gratulujemy i oczekujemy godnego zachowania na co dzień.

Walentynki
14 lutego 2012 r. Samorząd Uczniowski zorganizował pocztę walentynkową.
„Walentynki” można było zakupić wcześniej lub samemu wykonać swoją kartkę.
Zaadresowane życzenia (imię, nazwisko, klasa) można było wrzucić do specjalnej skrzynki.
„Walentynkowe listonoszki” (dziewczynki z Samorządu Uczniowskiego) roznosiły po

klasach specjalne życzenia. Uczniowie chętnie przesyłali sobie specjalne kartki ze słowami
miłości.

86. rocznica nadania Gdyni praw miejskich
10 lutego 2012 r. obchodziliśmy 86. rocznicę nadania Gdyni praw miejskich. Urodziny
świętowaliśmy też w naszej szkole. Z tej okazji uczniowie z klasy V b pod opieką pań Izabeli
Pawlik-Jadach i Hanny Szopińskiej-Pawełko przygotowali apel podczas którego nie zabrakło
poezji recytowanej także w języku kaszubskim oraz piosenek o naszym mieście śpiewanych
przez chór szkolny przygotowany przez panie Jolantę Karge i Monikę Szulc. Całość
zakończyła prezentacja ukazująca Gdynię dawniej i dziś wykonana przez uczennicę klasy VI
a Patrycję Podsiadłowicz pod kierunkiem pani Beaty Janulewicz. Nad poprawnością wymowy
w języku kaszubskim czuwała pani Urszula Chomicka, która wypożyczyła też młodym
aktorom stroje kaszubskie.

Ferie w szkole
30 stycznia - 10 lutego 2012 r. dzieciom, które nie miały planów na ciekawe ferie, nasza
szkoła pospieszyła z pomocą. Zaplanowano różnorodne formy spędzania wolnego czasu,
przygotowała mnóstwo atrakcji. Zwolennicy aktywnego wypoczynku uczestniczyli w
zajęciach sportowych zorganizowanych na sali gimnastycznej. Pod opieką nauczycieli w-fu
uczniowie rozgrywali turnieje: halowej piłki nożnej, unihokeja, piłki ręcznej, koszykówki
zarówno dla dziewcząt jak i chłopców. Odbyły się rozgrywki w tenisa stołowego, mecze
„piłkarzyków”, gry w minisiatkówkę oraz gry i zabawy z przyborami: skakanką, hula hop i
skaczącymi piłkami. Dzieci interesujące się grami intelektualnymi oraz grami
komputerowymi mogły skorzystać z zajęć informatycznych odbywających się w dwóch
salach komputerowych. Największym zainteresowaniem cieszyły się gry w kalambury,
warcaby, puzzle, sccrable oraz gry strategiczne i zręcznościowe. Na zajęcia świetlicowe
przyszli najmłodsi uczniowie. Uczestniczyli w zabawach ruchowych: „Wiewiórki”, „Znajdź
swoją parę”, „Sufit-podłoga” itp. , zabawach integracyjnych z chustą animacyjną, rzucali do
celu piłeczkami, prowadzili prace pielęgnacyjne w kąciku przyrodniczym, lepili z plasteliny,
składali orgiami, budowali zamki z klocków oraz słuchali bajek.

Zebrania z rodzicami podsumowujące naukę w I okresie
26 stycznia 2012 r. o godz. 17.00 odbyły się zebrania rodziców uczniów klas IV – VI
podsumowujące działalność klasy i szkoły w I okresie roku szkolnego 2011/12.
Wychowawcy w wyznaczonych salach przedstawili wyniki szkolne swoich podopiecznych
oraz różne informacje z życia szkoły i klasy, zachęcali do wpłat 1 % na rzecz szkoły lub
chorej na stwardnienie rozsiane uczennicy klasy szóstej. Zapoznali rodziców z planowanymi

działaniami dydaktycznymi i wychowawczymi w następnym okresie. Przed spotkaniem z
wychowawcami dziewczynki z Samorządu Szkolnego wraz z uczennicą klasy IV c rozdawały
ulotki dotyczące szkodliwego spalania odpadów w domowych piecach oraz karteczki z
informacjami w jaki sposób należy przekazać 1 % podatku.

Zabawy karnawałowe
26 stycznia 2012 r. odbyły się bale karnawałowe dla klas I-III oraz IV-VI. Klasy starsze
rozpoczęły swoją zabawę o godzinie 14.00. Uczestnicy bawili się przy dźwiękach rytmicznej
muzyki w pięknie, robiącej ogromne wrażenie udekorowanej przez p. Pawła Grobisa sali
gimnastycznej. Jak to zwykle na balu bywa, dzieci miały także okazję wzięcia udziału w
konkursie na najlepsze przebranie. Tutaj zwycięzców wybierało specjalne jury w którego
składzie był Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami. Najlepszym strojem okazała się
Krwawa Mary z klasy V e– Aleksandra Warmowska, II miejsce zajął Kot w Butach –
Wiktoria Turowska z klasy IV c natomiast na miejscu trzecim znalazła się Królowa Śniegu –
Zuzanna Bednarek z klasy IV e.

Inscenizacja świąteczno-noworoczna pt. ,,Kolędnicy".
25 stycznia 2012 r. w Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni -Oksywiu wystąpiły
dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej ,,Pod Pajęczynką" oraz zespół ,,Wilczki Morskie"
w inscenizacji świąteczno-noworocznej pt. ,,Kolędnicy". Przedstawienie zorganizowane było
w ramach świetlicowego kółka teatralnego. Całość przygotowała i zorganizowała p. Anna
Weier - wychowawca świetlicy we współpracy z p. Larysą Tomczak. Wcześniej dzieci
zagościły z przedstawieniem w Ośrodku Opiekuńczym dla Ludzi Przewlekle Chorych w
Gdyni przy ul. Bosmańskiej oraz wystąpiły przed słuchaczami Szkoły Biblijnej w naszej
placówce. Na ostatnie przedstawienie zaproszono uczniów klas 0-III. Burza oklasków była
sympatyczną nagrodą dla młodych artystów i twórców niezwykłego spektaklu.

Maria Skłodowska – Curie – prezentacja multimedialna
25 stycznia 2012 r. odbyła się prezentacja multimedialna, która miała na celu
zapoznanie uczniów klas IV-VI z życiorysem i dokonaniami naukowymi Marii Skłodowskiej
– Curie. Chcąc uczcić pamięć wielkiej uczonej, uczniowie naszej szkoły zaprezentowali w
krótkich scenkach przeplatanych interesującą prezentacją, życie kobiety, „której życie
mogłoby być legendą, gdyby nie było prawdą”. Podczas występu mogliśmy wysłuchać
utwory Chopina oraz muzykę z filmu „Amelia”. Twórcami prezentacji i scenariusza byli p.
Anna i Maciej Zatwarniccy, przy scenografii pomógł p. Paweł Grobis. W głównej roli
wystąpiła Julia Terach z klasy V e, która przypominała wizualnie noblistkę ale także
zachwyciła wszystkich przepiękną grą aktorską. Piotra zagrał Maciej Watkowski z klasy VI b,

siostrę Bronię uczennica klasy V e Aleksandra Warmowska. W rolę akuszerki wcieliła się
Wiktoria Ziółkowska z klasy V e natomiast ojca Marii zagrał Robert Kochanowski z tej samej
klasy. W ostatniej scenie wystąpił Jakub Barlak (kl. V e) jako gazeciarz oraz Katarzyna
Holzer (kl. IV d) jako przechodzień. Narratorkami były uczennice klasy IV c Natalia Wojtek i
Wanesa Cieślińska. Na koniec p. dyrektor Jolanta Kochanowska podziękowała wszystkim za
przygotowanie dokumentu o niezwykłej Polce.

Apel podsumowujący I okres nauki w klasach 0-III
24 stycznia 2012 r. Mały Samorząd Uczniowski przygotował apel porządkowy dla klas
0 –III podsumowujący I okres nauki. Wręczono nagrody i dyplomy laureatom konkursów
plastycznych i literackich. Apel uświetniły występy reprezentantek szkoły, które zajęły I
miejsce w konkursie „Moda odblaskowa” organizowanym przez Komendę Główną Policji w
Gdańsku. Druga część apelu poświęcona była zasadom zachowania bezpieczeństwa dzieci w
czasie ferii zimowych. Na koniec p. dyrektor Jolanta Kochanowska życzyła dzieciom
udanych, śnieżnych i bezpiecznych ferii.

Apel podsumowujący I okres nauki w klasach IV-VI
24 stycznia 2012 r. o godz. 8.00 na sali gimnastycznej odbył się apel podsumowujący
wyniki pracy w I okresie roku szkolnego 2011/2012. Apel był okazją do wyróżnienia na
forum społeczności szkolnej uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i
zachowaniu. Opiekunowie poszczególnych poziomów nauczania przedstawili uczniów
wyróżniających się w nauce - ze średnią powyżej 4,75.
Klasa, która uzyskała najwyższą średnią ocen to klasa IV d średnia ocen tej klasy to 4,52. Na
II miejscu znalazła się klasa IV e ze średnią 4,43 i na III miejscu uplasowały się dwie klasy
IV b oraz V b ze średnią 4,33. Tradycyjnie również wręczono dyplomy oraz przyznano
nagrody za udział w konkursach, które odbyły się w podsumowanym okresie m.in.
„Ekologiczna bombka”( I m-ce – Grzegorz Pacyna kl. V b; II m-ce – Marta Walasek kl. IV b;
III m-ce – Katarzyna Czechowska kl. VI a; natomiast wyróżnienia otrzymali: Wiktoria
Tusińska kl. IV d; Bartosz Ceglarek kl. IV d oraz Oskar Komkowski kl. IV c. Apel zakończył
się życzeniami udanego odpoczynku i nabrania sił na drugi etap roku szkolnego.

Konkurs recytatorski „Wielcy Poeci”
23 stycznia 2012 r. w bibliotece szkolnej odbył się konkurs recytatorski dla uczniów
klas IV-VI pod hasłem „Wielcy Poeci”. Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka
polskiego. W konkursie udział wzięło 37 uczniów. Wszyscy uczestnicy wybrali piękne
wiersze i przedstawili je wspaniale. W jury zasiedli: p. Iwona Kuśnierczak, p. Beata
Janulewicz, p. Iza Pawlik – Jadach oraz p. Agnieszka Terebka. Po burzliwych obradach

ogłoszono wyniki: I miejsce – Agata Cieślik kl. V f; II miejsce – Aleksandra Trelińska kl. IV
e; III miejsce – Julia Chołdrych kl. VI d natomiast na wyróżnienie zasługiwali: Aleksandra
Grzeszczyk kl. IV a; Weronika Kwiatkowska kl. IV a; Julia Skrzypkowska kl. VI d; Anna
Wruk kl. VI c; Nikola Iwanowska kl. IV e; Jakub Szulist kl. Vf oraz Dominika Fedorenko kl.
VI c. Rozdanie nagród oraz dyplomów odbędzie się wkrótce.

Konkurs Biblijny - etap rejonowy
20 stycznia 2012 r. o godz. 13.30 w Gimnazjum nr 1 w Gdyni piątka uczniów naszej
szkoły uczestniczyła w II etapie – rejonowym Konkursu Biblijnego”, byli to: Anna Makara kl.
VA, Weronika Kwiatkowska kl. IVA, Michał Szulist kl. VA, Anna Szcześniak kl. VA, Julia
Gustke kl. VE. Eliminacje rejonowe były jednostopniowe, polegały na rozwiązaniu testu
zawierającego pytania otwarte i zamknięte.

Dzień Babci i Dziadka
19 stycznia 2012 r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły pamiętali o swoich babciach i
dziadkach i przygotowali dla nich uroczystą akademię. Najważniejsze osoby w życiu każdego
dziecka zjawili się punktualnie. Po przywitaniu zaproszonych gości, mali artyści pod czujnym
okiem swych wychowawczyń: p. Lucyny Szypuły i p. Jolanty Miller zaprezentowali swój
program artystyczny. Na twarzach gości gościła radość, łzy szczęścia i wzruszenia. Wielką
przyjemność sprawiły babciom i dziadkom drobne, własnoręcznie wykonane upominki
wręczane przez wnuków. Wspólne poszukiwania wcześniej przygotowanych przez pociechy
portretów było dodatkową atrakcją. dziadkowie byli pełni uznania dla swoich wnuków.
podziwiali ich postawę i umiejętności. Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu
była okazją do umocnienia więzi rodzinnych, miłego spędzenia czasu oraz bliższego poznania
się. Jeszcze raz wszystkim babciom i dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia
i wszelakiej pomyślności w życiu.

Zbiórka makulatury - podsumowanie I okresu
13 stycznia 2012 r. - w I okresie roku szkolnego 2011/2012 zbiórką makulatury
zajmowała się klasa V b i V f pod opieką p. Rafała Magulskiego. Zbiórka odbywała się
codziennie. Jak co roku szkoła brała udział w akcji „ Zbieramy makulaturę – oszczędzamy
lasy”. Klasami najlepiej zbierającymi makulaturę okazały się: II d – 2165 kg , III b – 1663 kg
oraz IV d – 1379 kg . Łącznie w pierwszym semestrze zebraliśmy 22 660 kg makulatury,
którą zbierali uczniowie całej społeczności szkolnej od klas 0 do VI. Prosimy i
przypominamy aby masa paczek nie przekraczała 10 kg, paczki mają być opakowane i nie
powinny zawierać treści pornograficznych. Zbiórka makulatury trwa do końca roku
szkolnego.

Konkurs Język polski z historią - etap rejonowy
13 stycznia 2012 r. o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej nr 43 w Gdyni czwórka
uczniów naszej szkoły uczestniczyła w II etapie – rejonowym konkursu „Język polski z
historią”, byli to: Julia Terech kl. VE, Robert Rutkowski kl. VA, Michał Borkowski kl. VA
oraz Jakub Szulist kl. VF. Eliminacje rejonowe były jednostopniowe, polegały na rozwiązaniu
testu zawierającego pytania różnego typu z języka polskiego i historii. Czas trwania konkursu
nie przekraczał 60 minut.

Prawa dziecka
12 stycznia 2012 r. odbył się apel dla klas młodszych przygotowany przez uczniów
klasy II c i p. Ewę Mielczarek. Poświęcony był prawom dziecka. Tematyka wierszy i
piosenek nawiązywała do tego, że wszystkie dzieci na całym świecie mają te same prawa.
Dziecko poznając swoje prawa uczy się zasad komunikowania, rozwiązywania konfliktów
bez stosowania przemocy, szacunku i tolerancji dla innych. Dzieci muszą tez pamiętać, że
oprócz praw, mają obowiązki.

Trzeci próbny Sprawdzian Klas VI
12 stycznia 2012 r. o godz. 9.00 uczniowie klas szóstych napisali trzeci próbny
sprawdzian, który trwał 60 minut. Tytuł brzmiał „Kibicujmy!”. Uczniowie odpowiadali na 20
pytań zamkniętych z jedną prawidłową odpowiedzią oraz na cztery pytania otwarte m.in.
musieli obliczyć o której skończy się mecz, ile łącznie zapłacili kibice za przygotowanie się
do meczu m.in. pomalowanie twarzy, zakup niezbędnych gadżetów z uwzględnieniem
określonego rabatu. Szóstoklasiści musieli także napisać dlaczego wiele osób kibicuje
drużynom piłkarskim podczas meczów. Najwięcej czasu przeznaczyli na napisanie
opowiadania z dialogiem pod tytułem „To był naprawdę ciekawy mecz!”.

Warsztaty profilaktyczne "Nie biorę"
W styczniu i lutym w sali 64 odbywały się warsztaty profilaktyczne "Nie biorę".
Warsztatami zostały objęte wszystkie klasy szóste. W każdej klasie zaplanowane zostały dwa
spotkanie. Tematyka warsztatów obejmuje m.in. : przyczyny sięgania przez młodzież po raz
pierwszy po alkohol, mechanizm i dynamikę uzależnienia, naukę radzenia sobie ze stresem i
trudnymi emocjami, skutki fizyczne, psychiczne i społeczne nadmiernego picia alkoholu,

brania narkotyków oraz palenia papierosów. Warsztaty prowadzi mgr Mateusz Grygiel psycholog, psychoterapeuta i trener.

ROK 2012 ROKIEM JANUSZA KORCZAKA
„ Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał.
– Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o
człowieka”.
Janusz Korczak
Rok 2012 został ustanowiony Rokiem Janusza Korczaka. W tym roku przypadają dwie
ważne rocznice związane ze Starym Doktorem - 70. rocznica śmierci pedagoga oraz 100.
rocznica założenia przed doktora Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej w Warszawie.
Nasza szkoła włączy się w obchody Roku Korczakowskiego. Uczniowie bliżej poznają postać
sławnego pisarza, lekarza, społecznika i wychowawcy oraz jego twórczość.
Jedną z inicjatyw podjęliśmy już pod koniec ubiegłego roku. Dni Dysleksji, podczas których
zazwyczaj popularyzowaliśmy twórczość H. Ch. Andersena, w tym roku stanęły pod znakiem
Janusza Korczaka i jego książki pt.:,,Król Maciuś Pierwszy". Uczniowie klasy IVb, IVd i IV c
wysłuchali obszernych fragmentów losów mego króla czytanych przez Krzysztofa Tyńca.
Król Maciuś został przez dzieci sportretowany, a jego przygody zilustrowane. Od 5.01.2012 r.
na II piętrze możemy podziwiać wystawę prac zatytułowaną Król Maciuś Pierwszy- oczami
czytelników. Jeszcze w styczniu wystawę dopełnią informacje o samym Januszu Korczaku
oraz kolejne prace uczniów.

Akcja „Góra Grosza”
W grudniu 2011 r. Samorząd Szkolny we współpracy z nauczycielem – opiekunem
Samorządu p. Katarzyną Borek przeprowadzili w naszej szkole akcję „ Góra Grosza”.
Organizatorem dwunastej edycji akcji jest Towarzystwo „NASZ DOM”. Patronat nad akcją
objął Minister Edukacji Narodowej. Akcja przeprowadzona była poprzez zbiórkę w klasach
IV-VI monet (od 0,01 gr do 5 zł). Celem akcji było zebranie funduszy na programy pomocy
dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz pomoc dla istniejących domów
dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Łącznie zebraliśmy 736, 47 zł, co w
przeliczeniu na jednego ucznia wynosiło 95 groszy. Wszystkich monet było 20746, ważyły
40,8 kilogramów. Dziękujemy za udział w akcji.

Świąteczny program artystyczny w języku angielskim
21 grudnia 2011 r. uczniowie klasy IID (wychowankowie p. Elżbiety Głowienke)
przedstawili program artystyczny w języku angielskim o tematyce zimowo-świątecznej.

Program, którego autorką jest nauczycielka języka angielskiego p. Karolina Abramowicz,
miał na celu przybliżenie dzieciom tradycji bożonarodzeniowych i wprowadzenie ich w
magię Świąt. Uczniowie zaśpiewali liczne piosenki o tym co czyni zimę wyjątkową i
wyczekiwaną o śnieżnym szaleństwie, lepieniu bałwana oraz nadejściu Świąt Bożego
Narodzenia. opowiedzieli o radości dekorowania choinki i oczekiwaniu na przyjście Świętego
Mikołaja, który obdarowuje wszystkich wymarzonymi prezentami.

Wręczenie zabawek oraz artykułów szkolnych
dla dzieci z katolickiej parafii na Białorusi
20 grudnia 2011 r. szkołę odwiedził ksiądz proboszcz Andrzej Woźniak z katolickiej
parafii p. w. św. Antoniego Padewskiego i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi w
Postawach – Republika Białoruś. Od sześciu lat w okresie Świąt Bożego Narodzenia
organizujemy w szkole zbiórkę zabawek oraz artykułów szkolnych dla dzieci z Białorusi.
Koordynatorem akcji charytatywnej jest p. Anna Kłodzińska. W tym roku szkolnym zbiórkę
wspomógł szkolny „Caritas” wraz z p. Mirosławą Andrzejewską. Jak co rok, nasi uczniowie,
ich rodzice i znajomi, całym sercem zaangażowali się w przygotowanie upominków
świątecznych. Wyrazy wdzięczności i podziękowania jakie otrzymaliśmy z rąk księdza
proboszcza Andrzeja Woźniaka świadczą o tym, iż sprawiliśmy tamtejszym dzieciom dużo
radości.

IV Międzyszkolna Interdyscyplinarna Olimpiada „Magellan
2011/2012”
- etap szkolny
19 grudnia 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 40 odbył się szkolny etap IV
Międzyszkolnej Interdyscyplinarnej Olimpiady „Magellan 2011/2012”. Tegoroczne motto
konkursu brzmi „Wielcy ludzie tworzą świat”, a tematyka poświęcona jest m.in. sylwetkom
polskich noblistów. Do konkursu zaproszeni zostali uczniowie klas V i VI gdyńskich szkół
podstawowych. Na I etapie olimpiady rozwiązywali oni test złożony z 20. pytań,
obejmujących treści programowe z zakresu nauczania wszystkich przedmiotów w klasie V i
VI szkoły podstawowej (z wyłączeniem religii) oraz treści ponadprogramowe dotyczące
podanych lektur. Uczniowie SP nr 40, którzy uplasowali się na trzech pierwszych miejscach,
a tym samym zakwalifikowali się do kolejnego etapu konkursu to:
1. Julia Terech z kl. V e
2. Monika Adamczak z kl. VI b, Michał Borkowski z kl. V a
3. Bianka Szcześniak z kl. VI b
Dokładna lista uczestników oraz punktacja zostanie wywieszona w szkole na tablicy ogłoszeń
02.01.2012.

Konkurs „Ekologiczna bombka”
19 grudnia 2011 r. na II piętrze pojawiła się przepiękna jodła, na której zawieszono ekobombki, prace biorące udział w Konkursie „Ekologiczna bombka”. Konkurs polegał na
wykonaniu bombki z surowców wtórnych. Prace wykonało 28 uczniów z klas IV – VI.
Materiałem wyjściowym były opakowania po jajach, puszki, płyty kompaktowe, żarówki,
rolki po papierze toaletowym, plastikowe butelki, gazety, nakrętki, reklamówki, kapsle,
odpady styropianowe itp. Dzieci opierając się na własnej fantazji wykonały ciekawe,
pomysłowe ozdoby. Organizatorami konkursu byli nauczyciele przyrody: p. Anna
Zatwarnicka i p. Rafał Magulski.

Finał I Międzyszkolnego Konkursu PrzyrodniczoInformatycznego „MYSZKA Z”
16 grudnia 2011 r. o godz. 9.00 w szkole, będącej organizatorem konkursu, odbył się
finał I Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczo-Informatycznego „MYSZKA Z” dla klas
IV-VI gdyńskich szkół podstawowych. Honorowy patronat nad konkursem objęła
Wiceprezydent Miasta Gdyni p. Ewa Łowkiel. Temat przewodni I edycji konkursu brzmiał:
„Las i jego mieszkańcy”. 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 7 października do 16
grudnia 2011r. w oparciu o rozesłany do szkół regulamin. Uczniowie siedmiu szkół
podstawowych zostali przywitani przez Panią Dyrektor oraz organizatorów: p. Annę i p.
Macieja Zatwarnickich. Po omówieniu zasad uczniowie przystąpili do ostatniej rozgrywki.
Etap polegał na praktycznym wykorzystaniu wiedzy z informatyki i przyrody. Reprezentanci
szkół rozwiązywali zadania w dwóch salach lekcyjnych: informatycznej i przyrodniczej.
Przed przystąpieniem do ostatniego etapu wylosowali numerki 1-3, które oznaczały
stanowisko komputerowe bądź przyrodnicze. W ciągu 5 minut rozwiązywali przygotowane
zadanie. Za każde mogli otrzymać po 5 punktów. Dodatkowe 10 pkt mogli (decyzja drużyny)
otrzymać rozwiązując specjalne zadanie dla drużyny. Z tą decyzją wiązało się pewne ryzyko,
jeżeli zadanie specjalne nie zostało rozwiązane, punkty zostały odjęte od dotychczasowo
zdobytych. W klasyfikacji indywidualnej odbyła się dogrywka, uczniowie musieli
odpowiedzieć na pytanie przyrodnicze natomiast w klasyfikacji drużynowej musieli
rozpoznać elementy budowy komputera. 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. Panie Dyrektor wręczyły ciekawe nagrody i dyplomy. Nagrody otrzymali: w
klasyfikacji indywidualnej: I m-ce – C. Zaremba (SP12) – tablet; II m-ce – J. Wilczyński
(SP17) – cyfrowy aparat foto. – Samsung; III m-ce – S. Jakobsze (SP12) – Odtwarzacz MP3 –
Sony. W klasyfikacji drużynowej: I m-ce – SP12 – klawiatura i mysz – 3 szt.; II m-ce - SP40
– klawiatura– 3 szt.; III m-ce - SP37 – mysz - 3 szt. Wszyscy uczniowie biorący udział w
finale otrzymali ekologiczne gadżety z logo konkursu: komplet piśmienny: długopis i ołówek
w etui z papieru z recyklingu; notes z długopisem z surowców wtórnych; ekologiczne
długopisy z niebieskim wkładem i zakreślacie; zestaw drewnianych kredek z linijką w
pudełku. oraz podziękowania za udział w konkursie i bawełniane, ekologiczne torby z logo

konkursu Wszyscy nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymali: pamięć USB
2G, pendriv’y; podziękowania za przygotowanie uczniów do udziału w konkursie oraz torby z
logo konkursu. Po części oficjalnej odbył się poczęstunek. Piękny, świąteczny wystrój jadalni
przygotowała p. Anna Zatwarnicka wraz z p. Ireną Brejnak.

Konkursu Matematyki z Przyrodą – etap rejonowy
15 grudnia 2011 r. o godz. 13.00 w Zespole Szkół nr 14 w Gdyni siódemka naszych
uczniów: Hanna Sobocińska kl. VIB, Tomasz Dawicki kl. VID, Malwina Bartnicka kl. VIB,
Kacper Budniak kl. VIA, Beata Pokrywka kl. VB, Grzegorz Rietz kl. VD oraz Nikodem
Siembida kl. VB zmagała się z zadaniami konkursowymi II etapu – rejonowego Konkursu
Matematyki z Przyrodą. Zestawy składały się z zadań otwartych krótkiej i rozszerzonej
odpowiedzi. Czas rozwiązywania zadań na etapie rejonowym wynosił 60 minut. Lista
uczniów naszej szkoły zakwalifikowanych do finału już wkrótce w zakładce sukcesy.
Eliminacje III stopnia, finał, odbędzie się 24 stycznia 2012r r. o godz. 13oo w Centrum
Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Echo „Czterdziestki” – drugi numer
14 grudnia 2011 r. ukazał się drugi w tym roku szkolnym numer gazetki, Echo
„Czterdziestki”. Możemy w nim przeczytać m.in. : o ważnych wydarzeniach szkolnych,
poznać relację z zawodów pływackich oraz prawdziwą historię Mikołaja. Ciekawe są artykuły
o potrawach wigilijnych, magii Świąt Bożego Narodzenia. Warto przeczytać wywiad z panem
Marcinem Ostrowskim. Życzymy przyjemnej lektury.

Drugi próbny Sprawdzian Klas VI
13 grudnia 2011 r. o godz. 8.00 uczniowie klas szóstych napisali drugi próbny
sprawdzian, który trwał 60 minut. Tytuł brzmiał „Nad wodą i w lesie”. Uczniowie
odpowiadali na 20 pytań zamkniętych z jedną prawidłową odpowiedzią oraz na sześć pytań
otwartych m.in. musieli obliczyć ile hektarów zajmują łącznie w Olsztynie jeziora o
powierzchni mniejszej niż 20ha, ile znaków informacyjnych o podanych wymiarach można
wyciąć z określonego arkusza blachy oraz jaką część trasy zawodów triatlonowych stanowił
ostatni etap, który zawodnicy pokonali biegiem. Szóstoklasiści musieli także napisać kartkę
pocztową z obozu nad jednym z mazurskich jezior, którą mieli wysłać rodzicom lub innej
bliskiej osobie. Najwięcej czasu przeznaczyli na opis miejsca, które wywarło na nich
szczególne wrażenie.

Zebrania z rodzicami
12 i 13 grudnia 2011 r. o godz. 17.00 odbyły się zebrania rodziców uczniów naszej
szkoły. Wychowawcy poinformowali rodziców o przewidywanych okresowych ocenach
niedostatecznych oraz przewidywanych nagannych ocenach z zachowania. Przedstawili
sprawy bieżące klasy oraz omówili organizację wigilii klasowych.

"Kiermasz Świąteczny"
9 - 15 grudnia 2011r. świetlica szkolna ,,Pod Pajęczynką" zorganizowała i
przeprowadziła ,,Kiermasz Świąteczny", na którym sprzedawano kartki i ozdoby na Święta
Bożego Narodzenia. Wszystkie prace wystawione na kiermaszu zostały wykonane przez
nauczycielki we współpracy z dziećmi. Świąteczną akcję zorganizowały i przeprowadziły p.
Anna Weier i p. Paulina Dzięgiel, a dochód przeznaczony został na telewizor do świetlicy.

XI Pomorski Przegląd Chórów "Śpiewająca Polska"
9 grudnia 2011 r. w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych
„Śpiewająca Polska” nasz chór szkolny kolejny raz wziął udział w XI Przeglądzie Chórów
Pomorskich w Akademii Muzycznej w Gdańsku. W kategorii szkół podstawowych nasz chór
dyrygowany przez p. Jolantę Karge zdobył Złoty Dyplom oraz Puchar Dziekana Wydziału
IV.

Mikołajki
6 grudnia 2011 r. uczniowie naszej szkoły przeżywali Mikołajki. Niektóre klasy
wyruszyły poza szkołę na spotkanie św. Mikołaja, inne spotkały się z nim w klasach.
Wszystkim towarzyszyły emocje, wzruszenia, radość z powodu otrzymanych prezentów.

Andrzejki klas I-III
29 listopada 2011 r. gdy za oknem chłód i jesienna mgła w klasach mrugały płomyki
świec, słychać było gwar i śmiech. Tego dnia w naszej szkole lano wosk, wróżono z kart,
ciągnięto losy, a wszystko to po to, aby poznać przyszłość. Przy dobrej muzyce i pysznych
ciasteczkach pląsom nie było końca. Nareszcie można było poprosić do tańca swoją sympatię.
W Andrzejki nawet osoby „twardo stąpające po ziemi” dały się porwać niezwykłości tego

magicznego dnia. Tradycyjnie atmosferę magii i wróżb połączonych z dyskoteką przygotował
dla klas I -III Mały Samorząd Uczniowski.

Andrzejki klas IV-VI
28 listopada 2011 r. w naszej szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa zorganizowana
przez Samorząd Szkolny. Uczestniczyli w niej uczniowie klas IV-VI. Zabawa była podzielona
na dwie części: taneczną na holu I piętra, gdzie uczniowie bawili się przy dźwiękach
dyskotekowej muzyki oraz spotkanie z wychowawcą. W drugiej części uczniowie w swoich
klasach starali się wywróżyć swoją przyszłość. Lanie wosku, przestawianie butów, kubki
przyszłości, przekłuwanie serca z imionami, wróżenie z kart to tylko niektóre z form
przepowiedni. Chyba nie było w tym dniu osoby, która nie chciałaby poznać swojego losu.

Światowy Dzień Pluszowego Misia
25 listopada 2011 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji
Mały Samorząd Uczniowski pod opieką p. Anny Kłodzińskiej i p. Barbary Ostrowskiej
zorganizował dla najmłodszych uczniów wiele "misiowych" atrakcji. Lekcje rozpoczęły się
od pogadanki we wszystkich klasach 0-3. Maluchy poznały historię pluszowego misia, oraz
ciekawostki z życia misiów żyjących w różnych stronach świata. Wychowawcy
zorganizowali wiele wesołych zabaw. Pluszaki przyniesione przez każdego ucznia zapraszały
do zabawy nie tylko w klasach, ale i na korytarzu. Najważniejsze, że u wszystkich wzbudzały
sympatię oraz uśmiech na twarzy.

I Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo-Informatyczny
„Myszka Z” – etap II
25 listopada 2011 r. minął termin przesłania prezentacji multimedialnych do drugiej
części etapu szkolnego I 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 (do 15 slajdów) w programie Power Point na
temat: „Las najbliższej okolicy”. Do organizatorów konkursu wpłynęły prezentacje z siedmiu
szkół: SP10, SP12, SP17, SP26, SP31, SP37 oraz SP40.

Zebrania z rodzicami

24 listopada 2011 r. o godz. 17.00 odbyły się zebrania rodziców uczniów naszej szkoły.
Wychowawcy zapoznali rodziców m.in. z dotychczasowymi ocenami z poszczególnych
przedmiotów, omówili zachowanie klasy na terenie szkoły oraz zapoznali z planowanymi
działaniami dydaktyczno-wychowawczymi.

XXIX Rajd Turystyczny im. dr. Mieczysława Orłowicza
19 listopada 2011 r. (w sobotę) uczniowie należący do szkolnego koła krajoznawczoturystycznego wzięli udział w XXIX Rajdzie Turystycznym im. dr. Mieczysława Orłowicza,
organizowanym przez Oddział Morski PTTK w Gdyni. Uczniowie wraz z innymi grupami
turystycznymi działającymi w gdyńskich i rumskich szkołach wędrowali leśnymi szlakami
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Turystom dopisała pogoda i można było podziwiać
złotą polską jesień. Piesza wycieczka była także okazją do poznania postaci patrona rajdu.
Wspólna wędrówka zakończyła się w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni, gdzie odbyło
się podsumowanie rajdu. Drużyna koła krajoznawczo-turystycznego także wzięła udział w
konkursie krajoznawczym. Nasi uczniowie zajęli II miejsce w swojej kategorii wiekowej.
Opiekunem szkolnego koła krajoznawczo-turystycznego jest p. Rafał Magulski.

Wizyta Abp Tadeusza Gocłowskiego w SP 40
18 listopada 2011 r. Abp Tadeusz Gocłowski odwiedził Szkołę Podstawową Nr 40 w
Gdyni. Towarzyszyli mu: ks. Proboszcz Wojciech Kozłowski, ks. Janusz Mathea i ks.
Kazimierz Juszko. Serdecznie powitany przez dyrektor Dorotę Haase obejrzał przygotowaną
przez katechetki: p. Joannę Polmańską, p. Ewę Boike, p. Krystynę Wilk i nauczycielki
edukacji wczesnoszkolnej „Parafiadę” , poświęconą wspomnieniom o Janie Pawle II. Część
artystyczną przygotowały: p. Katarzyna Jagoda, p. Urszula Chomicka, p. Jolanta
Kuchnowska, p. Anna Kłodzińska, p. Anna Wejer, p. Lucyna Szypuła, p. Jolanta Miller, a
choreografię przygotowała p. Małgorzata Trzebiatowska. Dzieci w krótkich scenkach
rodzajowych zaprezentowały życie Karola Wojtyły. Parafiadę poprowadziła p. Joanna
Polmańska. W sali katechetycznej odbyło się sympatyczne spotkanie ks. arcybiskupa z
uczniami klas IV-VI. Poprowadziła je p. Mirosława Andrzejewska. Uczniowie
reprezentowali: Szkolne Koło Caritas, scholkę parafialną, ministrantów, Eucharystyczny
Ruch Młodych i koło biblijne. Ksiądz Arcybiskup przyjął także przedstawicieli Klubu
Młodych Gdynian, pod przewodnictwem z p. Stanisławem Kudławcem i p. Joanną Sprenger,
którzy zaprosili Arcybiskupa na wystawiane przez siebie spektakle patriotyczne w Teatrze
Miejskim w Gdyni. Abp Tadeusz Gocłowski wpisał niezwykle miłe słowa w kronice
szkolnej. Na zakończenie wizyty znalazł czas na rozmowę z nauczycielami i pracownikami
szkoły.

Akcja „Pomóż zwierzętom z Ciapkowa”

15 listopada 2011 r. zakończyła się akcja „Pomóż zwierzętom z Ciapkowa”
zorganizowana przez działający w naszej szkole Caritas pod kierunkiem pani katechetki Mirosławy Andrzejewskiej. Uczniowie należący do Caritasu zbierali karmę, koce i zabawki
dla psów, ręczniki oraz szczotki. W akcji wzięli udział uczniowie klas I-VI. Zebrane produkty
i przedmioty zostały przewiezione do schroniska dla zwierząt z Ciapkowa.

Obchody Święta Niepodległości
11 listopada 2011 r. Szkoła Podstawowa nr 40 aktywnie włączyła się w obchody Święta
Niepodległości. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz członkowie Klubu Młodego
Gdynianina reprezentowali szkołę na uroczystej paradzie. Złożyli kwiaty pod Płytą
Marynarza Polskiego na skwerze Kościuszki. Uczniom towarzyszyli nauczyciele: p.
Katarzyna Borek, p. Joanna Sprenger oraz p. Stanisław Kudławiec.

Akademia z okazji Święta Niepodległości
10 listopada 2011 r. odbyła się uroczysta akademia przygotowana z okazji Narodowego
Święta Niepodległości. Przedstawienie przygotowali uczniowie klasy VB pod opieką
wychowawczyni p. Agnieszki Terebki. Pieśni patriotyczne zaśpiewali członkowie chóru pod
kierunkiem p. Jolanty Karge. Akademia przypomniała historię rozbiorów Polski, odzyskania
przez nią niepodległości. Przepiękne biało-czerwone dekoracje były autorstwa p. Pawła
Gobisa. Przedstawienie tak spodobało się oglądającym, że artyści poproszeni zostali o bis –
na następnej godzinie lekcyjnej akademię obejrzeli uczniowie klas młodszych.

Konkurs biblijny – etap szkolny
10 listopada 2011 r. odbył się I szkolny etap - Konkursu biblijnego im. Sługi Bożego
Kard. Augusta Hlonda dla uczniów szkół podstawowych. Arkusze zadań uczniowie
rozwiązywali w czasie 45 minut. Ich treścią była Ewangelia wg św. Mateusza – Mt 1-19 wraz
z przypisami (Biblia Tysiąclecia – wydanie V). W konkursie wzięło udział 11 uczniów. Do II
etapu (rejonowego) awansowała piątka najlepszych: Anna Makara kl. VA, Weronika
Kwiatkowska kl. IVA, Michał Szulist kl. VA, Anna Szcześniak kl. VA, Julia Gustke kl. VE.
Gratulujemy i trzymamy kciuki oraz życzymy powodzenia w kolejnych etapach.

Konkursu Matematyki z Przyrodą – etap szkolny

9 listopada 2011 r. 46 uczniów naszej szkoły wzięło udział w etapie szkolnym
Wojewódzkiego Konkursu Matematyki z Przyrodą dla uczniów szkół podstawowych. Zestaw
konkursowy składał się z zadań zamkniętych i zadań otwartych krótkiej i rozszerzonej
odpowiedzi. Czas rozwiązywania zadań wynosił 45 minut. Do eliminacji rejonowych
zakwalifikowali się: Hanna Sobocińska kl. VIB, Tomasz Dawicki kl. VID, Malwina
Bartnicka kl. VIB, Kacper Budniak kl. VIA, Beata Pokrywka kl. VB, Grzegorz Rietz kl. VD
oraz Nikodem Siembida kl. VB. Eliminacje rejonowe odbędą się 15 grudnia 2011r.
Gratulujemy oraz życzymy powodzenia w kolejnych etapach.

Uroczystość rozdania kart rowerowych
7 listopada 2011 r. na sali gimnastycznej odbyła się „Uroczystość rozdania kart
rowerowych”. W uroczystości uczestniczyli pani dyrektor, policjant, nauczyciele wychowania
komunikacyjnego oraz uczniowie z rodzicami. Przedstawiciel policji przekazał ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz rozsądnego korzystania z
nadanych uczniom uprawnień. Członkowie koła komunikacyjnego zaprezentowali „pokaz
mody rowerowej”, celem utrwalenia wiedzy. Na zakończenie pani dyrektor wręczyła uczniom
karty rowerowe.

Konkurs języka polskiego oraz historii i społeczeństwa – etap
szkolny
3 listopada 2011 r. o godz. 14.00 odbyły się eliminacje I stopnia Konkursu
Interdyscyplinarnego języka polskiego oraz historii i społeczeństwa dla uczniów szkół
podstawowych województwa pomorskiego. Eliminacje szkolne polegały na rozwiązaniu testu
z zakresu kształcenia literackiego, nauki o języku oraz historii. Na rozwiązanie uczniowie
mieli 45 minut. Udział w konkursie wzięło 33 uczniów naszej szkoły. Do eliminacji
rejonowych zakwalifikowali się: Julia Terech kl. VE, Robert Rutkowski kl. VA, Michał
Borkowski kl. VA oraz Jakub Szulist kl. VF. Eliminacje rejonowe odbędą się 9 grudnia 2011
roku. Życzymy powodzenia w kolejnych etapach.

Wizyta na grobie patrona naszej szkoły
1 listopada 2011 r. z okazji Wszystkich Świętych Samorząd Uczniowski uporządkował
grób patrona naszej szkoły kapitana ż. w. Karola Olgierda Borchardta złożył kwiaty i zapalił
znicze.

„Miedzy nami kobietkami”
28 października 2011 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie dla uczennic klas
szóstych, które prowadziła przedstawicielka firmy „Always”. Tematem spotkania były
problemy okresu dojrzewania, pierwsze tajniki dorosłości i praktyczne wskazówki jak sobie
radzić w trudnych dla kobiet sytuacjach. W programie spotkania znalazły się też porady z
zakresu „Jak być piękną”? Uczestniczki spotkania otrzymały książeczki opracowane przez
Centrum Informacji Always. Firma obdarowała uczennice pakietami próbek produktów
sanitarnych przez nich produkowanych.

I Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo-Informatyczny
„Myszka Z” – etap I
28 października 2011 r. o godz. 9.00 w szkołach macierzystych odbył się pierwszy etap
konkursu. Do rywalizacji przystąpili uczniowie klas IV-VI gdyńskich szkół podstawowych.
Uczniowie pisali test składający się z 20 pytań ( 10 przyrodniczych i 10 informatycznych).
Można było zdobyć 20 punktów. Swój udział zgłosiły: Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła
Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 17, Szkoła Podstawowa nr 26, Szkoła Podstawowa
nr 31, Szkoła Podstawowa nr 37, Szkoła Podstawowa nr 40, Szkoła Podstawowa nr 43,
Szkoła Podstawowa nr 44. Do drugiego etapu z naszej szkoły przeszło trzech uczniów z
największą liczbą punktów: Kacper Budniak z klasy VI A, Julia Gustke z klasy VE oraz Julia
Terach z klasy VE. Gratulujemy i trzymamy kciuki oraz życzymy powodzenia w kolejnych
etapach.

Dyskoteka szkolna
26 października 2011 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.

Echo „Czterdziestki” – pierwszy numer
26 października 2011 r. ukazał się pierwszy w tym roku szkolnym numer gazetki, Echo
„Czterdziestki”. Możemy w nim przeczytać m.in. : o wydarzeniach szkolnych, które miały
miejsce we wrześniu i październiku. Artykuły zostały wzbogacone o liczne zdjęcia, relację z
pasowania klas pierwszych, fotorelację z akademii z okazji Święta Edukacji Narodowej,
historię czwartoklasistki, ciekawostki plastyczne, artykuł o pani Wandzie Chotomskiej,

informacje o najpopularniejszych i najlepszych filmach, quiz, sondę, kącik złamanych serc,
beczkę śmiechu, rebusy oraz krzyżówkę przyrodniczą. Życzymy przyjemnej lektury.

Eko-wywiadówka - „Ochrona wód”
24 października 2011 r. o godz. 16.30 w sali 56 odbyła się Eko-wywiadówka pt.
„Ochrona wód” prowadzona przez nauczycielkę przyrody p. Annę Zatwarnicką dla rodziców
klasy IVC. Za pomocą tablicy interaktywnej nauczycielka przedstawiła prezentację
multimedialną dotyczącą zagadnień związanych z wodami powierzchniowymi i
podziemnymi, ich ochroną, obiegiem wody w przyrodzie, niedoborem wody na kuli
ziemskiej, sposobami oszczędzania wody w gospodarstwach domowych. Wspomniała także o
szkodliwości i niebezpieczeństwa spalania odpadów w piecach domowych, w tym wpływie
na środowisko wodne. Na zakończenie rodzice wypełnili ankietę na temat gospodarowania
wodą w swoich domach. 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. Celem projektu
jest aktywizacja społeczności lokalnych do działań na rzecz ochrony środowiska.

Konsultacje
24 i 25 października 2011 r. odbyły się konsultacje z nauczycielami. Rodzice mogli
indywidualnie porozmawiać z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów na
temat zdobytych ocen oraz zachowania swoich pociech na lekcjach. Wychowawcy omówili
bieżące sprawy swoich klas.

Warsztaty ekologiczne - „Ujmowanie i uzdatnianie wody”
19 października 2011 r. klasa VF wraz z wychowawcą p. Rafałem Magulskim oraz p.
Karoliną Makarewicz wzięła udział w warsztatach ekologicznych pt. „Ujmowanie i
uzdatnianie wody”, które zorganizował Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
z siedzibą w Gdyni oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni. Zajęcia
odbyły się w Stacji Uzdatniania Wody „Reda”. Uczniowie obejrzeli prezentacje
multimedialna podczas której zapoznali się m.in. z: metodami i sposobami ujmowania oraz
uzdatniania wody, sposobami przekazywania wody pitnej do mieszkańców, źródłami
zagrożeń dla wód podziemnych, pojęciem "zrównoważony rozwój" i "ochrona środowiska" w
ujęciu wody. Piatoklasiści zwiedzili obiekt Stacji Uzdatniania Wody „Reda”.

Próbny Sprawdzian Klas VI
18 października 2011 r. o godz. 8.00 uczniowie klas szóstych napisali pierwszy z
czterech próbnych sprawdzianów. Sprawdzian trwał 60 minut. Do sprawdzianu przystąpiło 97
szóstoklasistów. Tematyką sprawdzianu była „Muzyka”. Uczniowie odpowiadali na 20 pytań
zamkniętych z jedną prawidłową odpowiedzią oraz na pięć pytań otwartych m.in. musieli
obliczyć ceny biletów na koncert ora pole powierzchni podłogi widowni w filharmonii.
Najwięcej czasu przeznaczyli na opis postaci lub rzeczy pt. „Jest dla mnie jak najcenniejszy
klejnot”.

Święto Edukacji Narodowej
14 października 2011 r. o godz. 10.00 na sali gimnastycznej odbyła się uroczysta
akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej, przygotowaną przez Samorząd Szkolny pod
kierunkiem nauczycielek: p. Katarzyny Borek, p. Joanny Golec oraz p. Alicji Szałuckiej.
Uczniowie wcielili się w rolę absolwentów szkoły, którzy spotkali się po latach aby
powspominać nauczycieli, koleżanki i kolegów oraz śmieszne sytuacje, które wspólnie
przeżyli. Scenki przeplecione były pięknymi wierszami. O oprawę muzyczną zadbał chór
szkolny pod opieką p. Jolanty Karge. Piękną, jesienną dekorację wykonała p. Joanna Golec i
p. Paweł Gobis. Wśród gości znaleźli się emerytowani nauczyciele naszej szkoły. Pani
Dyrektor nagrodziła nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznowychowawczej. Nagrody otrzymali także pracownicy obsługi i administracji. Wszyscy goście
otrzymali kwiaty oraz pamiątkowe laurki wykonane przez Mały Samorząd Uczniowski.

Warsztaty ekologiczne - „Bliżej Europy Nowoczesne Metody Gospodarowania Odpadami”
11 października 2011 r. klasa VE wraz z wychowawczynią p. Joanną Otlewską oraz
nauczycielką przyrody p. Anna Zatwarnicką wzięła udział w warsztatach ekologicznych pt.
„Bliżej Europy-Nowoczesne Metody Gospodarowania Odpadami”. Piątoklasiści odbyli
wycieczkę do „Eko-Doliny”, kompleksowego zakładu zagospodarowania odpadów w
Łężycach. To miejsce gdzie trafiają wszystkie odpady z Gdyni. Uczniowie 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. 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. Udział w warsztatach był
możliwy dzięki nauczycielowi przyrody p. Rafałowi Magulskiemu.

I Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo-Informatyczny
„Myszka Z”
7 października 2011 r. minął termin zgłoszenia gdyńskich szkół na Międzyszkolny
Konkurs Przyrodniczo-Informatyczny „Myszka Z", który po raz pierwszy organizuje Szkoła
Podstawowa Nr 40 w Gdyni. Uczniowie będą mogli wykazać się swoją wiedzą i
umiejętnościami z przyrody i informatyki. Temat przewodni I edycji konkursu brzmi: „Las i
jego mieszkańcy”. Organizatorzy zdecydowali się na taką tematykę ze względu na
ustanowienie przez Organizację Narodów Zjednoczonych Roku 2011 Międzynarodowym
Rokiem Lasów. Zachęcamy do uczestnictwa w I edycji konkursu. 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).

Świadkowie niecodziennego chrztu morskiego
8 października 2011 r. delegacja Samorządu Uczniowskiego uczestniczyła w Gdańsku
w uroczystościach chrztu i podniesieniu polskiej bandery na najstarszym polskim żaglowcu
wybudowanym w Holandii w 1918 roku. Dla uhonorowania postaci i idei popularyzacji
tradycji oraz zwyczajów morskich żaglowiec przyjął imię s/v KAPITAN BORCHARDT.
Uczniowie podczas uroczystości zwiedzili ten historyczny żaglowiec.

Warsztaty „Jestem Ważny - Dbam o Siebie”
5 października 2011r. uczniowie klas III i klasy II d uczestniczyli w warsztatach w
ramach programu edukacyjnego „Jestem Ważny - Dbam o Siebie” prowadzonych przez
przedstawicieli Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia „Jestem Ważny”. Celem
przeprowadzonych zajęć było pobudzenie wyobraźni dzieci i uświadomienie im zagrożeń
wynikających z niewłaściwego odżywiania. Uczniowie poznali piramidę żywienia.
Podkreślono znaczenie ruchu i produktów spożywczych na prawidłowe funkcjonowanie
organizmu. W prosty, przemawiający do świadomości dzieci sposób pokazano znaczenie
kolorów zjadanych warzyw i owoców na organizm człowieka. Dzieci zostały również
poczęstowane zdrową żywnością. Sprawdziły swoją wiedzę wypełniając przygotowane karty
pracy i planując zdrowe śniadanie. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał dyplom z „Piramidą
Zdrowego Wyboru”.

Pasowanie klas I – "Uczniowie jak dawniej rycerze"
5 października 2011r. – dzieci z sześciu klas pierwszych i ich rodziny przeżyły
szczególny dzień. Był to dzień Pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni.

Pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny i zostali przywitani przez kolegów i
koleżanki ze starszych klas oraz przedstawicieli Małego Samorządu Uczniowskiego.
Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie uroczystej przysięgi przez
najmłodszych uczniów, którzy stali się jednocześnie członkami wielkiej, szkolnej rodziny.
W rodzinie każdy obok praw ma także obowiązki, które powinien rzetelnie wypełniać.
Obowiązkiem uczniów jest przede wszystkim nauka, do której wdrażają nie tylko
nauczyciele, ale również rodzice. Dlatego też rodzice uczniów klas pierwszych złożyli
ślubowanie, po którym każdy z uczniów dostąpił zaszczytu pasowania dokonanego
symbolicznym ołówkiem przez Dyrekcję szkoły. Finałem uroczystości było wręczenie przez
wychowawczynie każdemu z najmłodszych adeptów naszej placówki pamiątkowego dyplomu
oraz złożenie im życzeń. Ta podniosła i wzruszająca uroczystość na długo pozostanie w
pamięci.
Nawiązująca do tradycji przysięgi rycerskiej Uroczystość ślubowania i ceremoniał pasowania
na ucznia ma w naszej szkole szczególne miejsce. Akt ślubowania pierwszoklasisty jest
bowiem uroczystym momentem podjęcia przez niego obowiązków ucznia, dlatego ma on
uroczystą oprawę i przebieg. Ślubowanie na sztandar szkoły, który jest symbolem historii i
tradycji, jest nadaniem rangi przyjęcia do społeczności szkolnej. Kultywowanie ceremoniałów
szkolnych jest przekazywaniem norm kulturalnego zachowywania się, co stanowi podstawę
funkcjonowania w społeczeństwie.

„Żywa lekcja historii”
4 października 2011 r. na sali gimnastycznej po raz kolejny odbyła się "Żywa Lekcja
Historii". Podczas zajęć uczniowie klas IV-VI zostali wprowadzeni w zagadnienia historii
poprzez bezpośredni kontakt z ubiorem, obyczajami, kulturą, bronią oraz uzbrojeniem
ochronnym. W trakcie omawianego tematu wybrani uczniowie zostali ubrani w stroje oraz
uzbrojenie z epoki. Opowieści przeplatane były pokazami walk. Podczas występu uczniowie
utrwalili sobie wiedzę poznaną na lekcjach historii.

Dyskoteka klas I-III
29 września 2011 r. w naszej szkole z okazji Dnia Chłopaka odbyła się dyskoteka dla
uczniów klas I-III zorganizowana przez Mały Samorząd Uczniowski. Nasi najmłodsi
uczniowie bawili się świetnie przy skocznej muzyce. Zabawę uatrakcyjniła p. Karolina
Makarewicz, pełniąca w tym dniu rolę instruktora tańca.

Dyskoteka klas IV-VI
29 września 2011 r. po południu w naszej szkole odbyła się pierwsza w tym roku
szkolnym dyskoteka zorganizowana przez Samorząd Szkolny. Uczestniczyli w niej uczniowie

klas IV-VI. Nad oprawą muzyczną czuwali uczniowie klas szóstych. Wszyscy bawili się
wyśmienicie przy rytmach wakacyjnych przebojów.

Sprawdzian kwalifikacji na kartę rowerową
28 września 2011 r. na szkolnym placu manewrowym odbył się sprawdzian kwalifikacji
uczniów klas piątych ubiegających się o kartę rowerową, który przeprowadzili: policjant i
policjantka Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni oraz
koordynator wychowania komunikacyjnego w naszej szkole p. Paweł Grobis. Głównym
zadaniem było sprawdzenie kompetencji teoretycznych i praktycznych uczniów poprzez
wykonywanie losowo wybranych manewrów drogowych na rowerze. Uczniowie musieli
wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną jazdą na rowerze. Sprawdzian kwalifikacji był
ostatnim etapem na drodze do wydania karty rowerowej uczniom naszej szkoły. O ich
kompetencjach świadczyły wyniki jakie osiągnęli w klasie IV w ramach programu „Bądź
bezpieczny na drodze. Karta rowerowa.”

Spotkanie na „Darze Pomorza”
23 września 2011 r. na „Darze Pomorza” miała miejsce niecodzienna uroczystość
poświęcona przede wszystkim zmarłemu w ubiegłym roku kapitanowi „Daru Młodzieży” –
Leszkowi Wiktorowiczowi. Głównym inicjatorem spotkania był prezes Polskiego
Towarzystwa Nautologicznego prof. Daniel Duda.
Otworzył je dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego, gospodarz „Daru Pomorza”, dr inż.
Jerzy Litwin. Następnie głos zabrały osoby bezpośrednio znające kpt. Leszka Wiktorowicza,
które przybliżyły zgromadzonym tę znakomitą postać. Byli to: prof. Daniel Duda prezes PTN,
syn kapitana – kpt. ż.w. Mariusz Wiktorowicz oraz kontradmirał dr inż. Rektor-komendant
Akademii Marynarki Wojennej Czesław Dyrcz, który uczestniczył z kapitanem
Wiktorowiczem w rejsie dookoła świata.
Leszek Wiktorowicz kochał morze i ludzi. Był legendarnym kapitanem, budowniczym „Daru
Młodzieży”, którego był również komendantem. Stanowisko to piastował, z przerwami, przez
niemal 25 lat, na stałe wpisując się do grona słynnych ludzi morza. Jako kapitan żeglugi
wielkiej i komendant Daru Młodzieży dowodził żaglowcem podczas rejsu dookoła świata w
latach 1987-1988 i wokół trzech przylądków - Dobrej Nadziei, Leeuwin i Horn. Działał w
Stowarzyszeniu Kapitanów Żeglugi Wielkiej. 30 września na Nabrzeżu Pomorskim, gdzie na
stałe cumuje „Dar Młodzieży”, odsłonięto tablicę upamiętniającą postać Kapitana
Wiktorowicza.
Następnie odznaczono Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków
Rzeczypospolitej Polskiej m.in. wiceprezydent Gdyni Ewę Łowkiel , p. dyrektor Dorotę
Haase oraz wicedyrektor Jolantę Kochanowską. Ponadto szkoła nasza otrzymała odznaki i
koszulki nawiązujące do 100-lecia „Daru Pomorza”, a także unikatowe zdjęcie
przedstawiające kpt. Leszka Wiktorowicza. Poza tym p. dyrektor Dorota Haase z rąk
dyrektora CMM Jerzego Litwina została udekorowana odznaką 50-lecia Centralnego
Muzeum Morskiego.

Natomiast tytuł „Przyjaciela Szkół Borchardtowskich” wręczyli uczniowie naszej szkoły
Wiktoria Cyglicka z kl. Va oraz Łukasz Łukomski z kl. Vf. osobom, które w rozmaity sposób
wspierają naszą placówkę. Byli to: Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP –
p. Marian Edmund Ząbek, Marszałek Związku, kontradmirał dr inż. Rektor-komendant
Akademii Marynarki Wojennej Czesław Dyrcz oraz redaktor Tadeusz Jabłoński, wybitny
znawca twórczości Josepha Conrada, pomysłodawca postawienia temu pisarzowi pomnika w
Gdyni.
Z kolei dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie p. Teresa Hinc
przedstawiła uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie nadania Alei Lipowej imienia kpt. ż.w.
Leszka Wiktorowicza.
Uroczystość uświetnił występ naszego szkolnego chóru pod dyrekcją p. Jolanty Karge.

Akcja „Sprzątanie Świata”
16 września 2011 r. uczniowie klas trzecich i piątych pod opieką wychowawców
uczestniczyli w międzynarodowej kampanii "Sprzątanie świata – Sprzątamy Gdynię".
Uczniowie uzbrojeni w rękawiczki i specjalne worki sprzątali wyznaczone tereny znajdujące
się w pobliżu naszej szkoły. Tegoroczna akcja Sprzątania Świata odbywała się pod hasłem
„Lasy to życie – chrońmy je”. Jej celem jest rozpowszechnianie wiedzy ekologicznej
związanej z tematyką segregacji odpadów. Można się nauczyć przy tym, że lepiej wyrzucać
pojedyncze śmieci do kosza, niż później sprzątać nagromadzone odpady.

Zebrania z rodzicami
14 i 15 września 2011 r. o godz. 17.00 odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym
zebrania rodziców uczniów naszej szkoły. Wychowawcy zapoznali rodziców m.in. z:
prawami i obowiązkami ucznia i rodzica, szkolnym systemem oceniania i klasyfikowania
uczniów, ofertą Szkoły Otwartej, terminami konsultacji, godzinami pracy pedagoga i
psychologa oraz planowanymi działaniami dydaktyczno-wychowawczymi.

Nagrywane lekcje matematyki
13 września 2011 r. w naszej szkole odbyły się dwie lekcje nagrywane przez Gdańskie
Wydawnictwo Oświatowe. Pierwszą z wykorzystaniem komputerów poprowadziła w klasie
5B pani Katarzyna Borek. Tematem lekcji były „Liczby na co dzień”. Drugą z
wykorzystaniem nowoczesnej tablicy interaktywnej w klasie 6B pani Joanna Golec (tematem
było: „Powtórzenie wiadomości o ułamkach dziesiętnych”). Na obu lekcjach uczniowie
pracowali z nowym produktem wydawnictwa GWO programem „Matlandia 4” i „Matlandia
5”. Filmy z tych lekcji posłużą wydawnictwu jako materiał reklamowy i szkoleniowy.

Inauguracja roku szkolnego 2011/2012
1 września 2011 r. rozpoczął się rok szkolny 2011/2012. Po dwumiesięcznej przerwie
spotkaliśmy się ponownie. Tego dnia o godz. 8.00 uczniowie klas IV-VI, ich rodzice i
nauczyciele zebrali się na inauguracji nowego roku szkolnego. Najpierw głos zabrała pani
dyrektor, która serdecznie powitała wszystkich zebranych. Po części oficjalnej uroczystości,
odbyła się część artystyczna. Krótki występ w wykonaniu uczniów klasy V E został pod
czujnym okiem p. Joanny Otlewskiej. Chór szkolny pod kierunkiem p. Jolanty Karge wykonał
kilka piosenek m.in. „Woła nas szkoła”. Następnie uczniowie udali się z wychowawcami do
swoich klas, by już następnego dnia z energią i zapałem rozpocząć naukę. Wszyscy jesteśmy
ciekawi, co przyniesie nam nowy rok szkolny. Mamy nadzieję, że będzie udany i pełen
niezapomnianych chwil. Życzymy uczniom samych dobrych ocen.

