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Aktualności

Bal karnawałowy:   „Na sportowo”

    Dnia 28 stycznia 2016r. odbył się w naszym Ośrodku bal karnawałowy
pod hasłem: „Na sportowo”. Wszyscy świetnie się bawili tańcząc i biorąc
udział w licznych konkurencjach sportowych. Wspaniałą niespodziankę
zrobili organizatorzy balu zapraszając do nas grupę cyrkową „Figielek” ze
Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kutnie, która pod kierunkiem pani Nadziei
Stolińskiej zaszczyciła nas swoim występem. Podczas balu wyłoniono
najlepszych sportowców Ośrodka. Zostali nimi: Kinga Grochowska i Adrian
Mroziewicz. Organizacją balu zajęły się panie Izabella Fuz i Urszula
Wojtczak.

E-podręczniki

      W dniach 12 i 13 stycznia 2016 odbyły się spotkania
szkoleniowe dla uczniów gimnazjum i zasadniczej szkoły
zawodowej na temat platformy e-podręczniki. Mieliśmy
możliwość obejrzeć w sieci podręczniki m.in. z języka
polskiego, matematyki, geografii, fizyki , biologii, historii
itp., które są zaprojektowane przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej według cyklu nauczania od najmłodszych do
najstarszych klas. Z pewnością jeszcze zajrzymy na
stronę www.e-podreczniki.pl

"Moja szopka"
     W dniu 19 stycznia 2016 roku odbyło się rozstrzygniecie konkursu „Moja szopka”,
zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Uciechowicach. Wyróżnienia
otrzymali: Wioletta Marczak i Mateusz Pajęcki
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XVII Turniej Gier Planszowych
      W dniach 1 – 5 lutego 2016r. odbył się w naszym Ośrodku XVII Turniej Gier Planszowych. W tym roku wychowankowie rywalizowali w 5 grach:
chińczyk, bierki, jenga, srabble, warcaby. Dodatkowo uczniowie klas I – III szkoły podstawowej grali w chińczyka i domino. Tytuł mistrza zdobyli: Mateusz
Pajęcki – bierki, Adrian Mroziewicz – jenga, Dawid Kowalewski – chińczyk Niestety nie udało się nam wyłonić mistrza w grach: warcaby i scrabble.
W tym roku dodatkową atrakcją był Turniej Gier Planszowych dla nauczycieli i pracowników Ośrodka, którego organizacją zajęli się wychowankowie
grupy III – Mateusz Pajęcki, Adrian Mroziewicz i Damian Soliński. Mistrzem gry jenga została pani Katarzyna Żakowska, mistrzem gry chińczyk – pani
Urszula Wojtczak, mistrzem gry warcaby – pan Jacek Pawlak.
Przez cały tydzień uczniowie grali w czasie przerw w „strefach gry”, które zorganizowane zostały na holach. Dodatkowo uczniowie mogli sobie
przypomnieć, bądź też nauczyć się zasad gry Rummikub (zajęcia prowadziła pani Marta Gospoś).
W czwartek, 4 lutego 2016r., nastąpiło uroczyste podsumowanie całego turnieju i wręczenie nagród Mistrzom i grupom. Sponsorami nagród byli:
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Tęczowe Dźwięki” oraz Dyrektor SOSW Nr 2 w Kutnie.
Organizatorkami turnieju były panie Anna Dziedziczak, Marta Gospoś, Jolanta Kaczmarek oraz Agnieszka Sodulska. 

 

:)

:)

Apel o bezpieczeństwie podczas ferii zimowych

 Dnia 11 lutego 2016r.o godz. 9.00 odbył się apel na temat: „Bezpieczne
ferie zimowe”. Przypomnieliśmy sobie ważne numery telefonu,  których
należy użyć w sytuacjach, gdy będziemy potrzebowali pomocy.
 Dodatkowo ćwiczyliśmy pierwszą pomoc i otrzymaliśmy podręczniki do
nauki pierwszej pomocy.
Apel poprowadzili p. Ania Dziedziczak i p. Grzegorz Błaszczyk 

                                                     
                                                           Przygotowanie: Wioletta Marczak

Dzień Bezpiecznego Internetu
   W związku z Dniem Bezpiecznego Internetu, tydzień 8 - 12 lutego
2016r., poświęcony był w naszym Ośrodku bezpieczeństwu w  sieci. Na
holu zaprezentowano efekty zajęć oraz prac uczniów. Dodatkowo 9 lutego
2016r. odbyło się spotkanie dla uczniów gimnazjum i szkoły zawodowej
pod hasłem „Co wie o Tobie Twój telefon?” Dzięki tym zajęciom
dowiedzieliśmy się jak możemy chronić własną prywatność w sieci oraz
na co musimy uważać używając telefonu komórkowego. Dnia 12 lutego
2016r. odbyły się warsztaty komputerowe dla rodziców i dzieci z klas IV i
VI szkoły podstawowej.
Koordynatorkami działań były pani Magdalena Wiśniewska oraz Jolanta
Kaczmarek.

:)

:)
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Nauczyciele czytają… a Ty?
 
           W ramach akcji propagowania czytelnictwa w naszym Ośrodku Samorząd Szkolny opracował ankiety i przeprowadził wywiady z nauczycielami.
Udało nam się dotrzeć do 20 nauczycieli, którym zadaliśmy następujące pytania: 
1.  Jaką ostatnio Pan/i przeczytał/a książkę?
2.  Jaka lektura z lat szkolnych wywarła na Panu/ Pani największe wrażenie?
3.  Ile książek udaje się Panu/ Pani przeczytać w ciągu roku?
4.  Z jakich źródeł Pan/ Pani pozyskują literaturę do czytania?
5.  Jak często Pan/ Pani korzysta z usług biblioteki?
6.  Na co Pan/ Pani zwraca uwagę wybierając książkę?
7.  Czy Pan/ Pani lubi czytać książki przez Internet?
Wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze pytania serdecznie dziękujemy. A oto czego dowiedzieliśmy się o stanie czytelnictwa wśród nauczycieli:

Ilość książek w ciągu roku Ilość osób

Ok. 40 7

Ok. 10-15 6

Ok. 5-7 3

Ok.3 1

Nie pamiętam. Nie liczę 3
Wszyscy ankietowani mają swoją ulubioną lekturę z okresu szkolnego. Książki pozyskują z różnych źródeł: kupują, wymieniają z innymi, wypożyczają z
biblioteki, czytają w Internecie.
6 osób spośród badanych bardzo rzadko chodzi do biblioteki, 4 osoby – 1 raz w miesiącu, 2 osoby nie korzystają z biblioteki, pozostałe osoby udzieliły
odpowiedzi „ w zależności od potrzeb”
W odpowiedzi na pytanie 6 ankietowani stwierdzili, że opinie o książkach czerpią od znajomych, 
z Internetu bądź czytają recenzje, streszczenia. Nauczycielskie opinie o książkach kształtują też programy telewizyjne. Niektórzy nauczyciele zwracają
uwagę na grubość książek, ponieważ nie lubią, gdy są one zbyt krótkie. Przy wyborze książki kierują się autorem, tematyką, zainteresowaniami 
i potrzebami zawodowymi.
Wszyscy ankietowani nauczyciele powiedzieli, że nie lubią (niektórzy nienawidzą) czytać książek przez Internet.

                                                                                           
                                                                                                             Przygotowanie: Samorząd Szkolny pod kierunkiem pani Jolanty Antoniewicz

NOWOŚCI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ...
                
    Biblioteka Szkolna wzbogaciła swoje zbiory o nowe, ciekawe i atrakcyjne pozycje zakupione w ramach środków pozyskanych z programu MEN
"Książki Naszych Marzeń". Jakie nowości można wypożyczyć i przeczytać?
- dla chłopców i nie tylko seria o współczesnych mistrzach futbolu: Messi, Ronaldo, Ibra opowiadają , jak osiągnęli sportowy sukces
- miłośnikom Jeżycjady proponuję  książki z tej serii autorstwa Małgorzaty Musierowicz opowiadające o perypetiach kolejnych pokoleń rodziny Borejków.
Zakupiliśmy: "Imieniny", "Język Trolli", "Feblik", "Wnuczka do orzechów", "Córka Robrojka".
- najmłodszym z pewnością spodobają się książki Grzegorza Kasdepke: "Kacperiada. Opowiadania dla łobuzów i nie tylko", "Bon czy ton. Savoir vivre
dla dzieci", "Horror! czyli skąd się biorą dzieci"
- nieco starszym polecam przygody i perypetie młodych ludzi w książkach: "Dziennik cwaniaczka"(Jeff Kinney),  "Pamiętnik nastolatki" (Beata
Andrzejczuk), "Klub poszukiwaczy przygód" (Agnieszka Stelmaszyk)
- a młodzież zachęcam do przeczytania na początek pozycji: "Gwiazd naszych wina" (John Green) . "Bardzo biała wrona" (Ewa Nowak), "Tam gdzie
spadają Anioly" (Dorota Terakowska)
  Nie wiecie co wybrać? Koniecznie odwiedźcie naszą szkolną bibliotekę i sami wybierzcie coś dla siebie! Zapraszam - J. Kaczmarek
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Maska  na  karnawał
  W czasie karnawału często bawiliśmy się na różnych balach czy
prywatkach. Niekiedy wymagało się od nas specjalnego przebrania.
Chciałbym pokazać Wam w jaki sposób możecie zrobić maskę
karnawałową, dzięki której Wasz bal będzie kolorowy i niezapomniany:
1. Pobierzcie z internetu szablon maski, jaką chcecie zrobić (jest ich
naprawdę mnóstwo).
2. Pobrany szablon odrysujcie na brystolu a następnie wytnijcie go.
3. Narysujcie na masce fantazyjne wzory.
4. Na narysowane wzory nanieście klej a następnie posypcie je brokatem.
5. Uzupełnijcie maskę o cyrkonie i ozdobne piórka.
6. Przymocujcie do maski wstążeczki, którymi będziecie mogli zawiązać
maskę z tyłu głowy.
7. Bawcie się dobrze podczas balu maskowego :)

                                                  Przygotowanie: Adam Baranowski

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS
FERII ZIMOWYCH

- Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie może
być przyczyną kolizji lub wypadku drogowego.
- Nie rzucaj w ludzi śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi
przedmiotami w środku, gdyż może doprowadzić to do obrażeń ciała lub
wylewu
-Pod żadnym pozorem  nie wchodź na lód zamarzniętych np. jezior,
kanałów, stawów, rzek
- Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć
tragicznie
- Zapamiętaj telefony alarmowe:
Policja – 997
Straż pożarna – 998
Pogotowie ratunkowe – 999
Z telefonu komórkowego – 112
- Jeśli Twoje sanki mają połamane szczeble bądź wystające śruby
poproś mamę lub tatę  o ich naprawę.
-  Będąc na dyskotece nigdy nie przyjmuj poczęstunku od nieznajomych,
do podanego napoju mogły zostać dosypane różne środki np. odurzające.
- Wychodząc z klubu lub imprezy z powodu złego samopoczucia,
zapewnij sobie pomoc zaufanej osoby podczas powrotu do domu.
- Nigdy nie umawiaj się przez Internet na spotkania, nie podawaj swojego
adresu i numeru telefonu

źródło: http://www.bezpiecznadroga.com.pl/ferie/bezpieczne-ferie.html

                                                                          Przygotowanie:
                                                                        Mateusz Pajęcki
                                                                       Adrian Mroziewicz

Humor

Nauczyciel zwraca się do ucznia: 
- Jasiu nie wiem, czy się nadajesz do szkoły, ale z pewnością powinieneś
zagrać w Totolotka. 
- A to czemu panie profesorze? 
- Bo na 49 pytań, dobrze odpowiedziałeś dokładnie na sześć.

Podczas klasówki nauczyciel mówi:
- Wydaje mi się, że słyszę jakieś głosy.
A jeden z uczniów:
- Mnie też, ale się leczę.

Urodziłem się pośladkowo, dlatego nauka z trudem wchodzi mi do głowy.

Źródło: http://www.wcipy.pl/dowcipy,szkola,124,2,1.html

Przygotowanie: Łukasz Osmólski

Kto pyta nie błądzi…
W związku z tym, iż zbliżają się ferie w naszym kąciku „Kto pyta nie
błądzi” postanowiliśmy spytać naszych uczniów jakie są ich plany na ferie
zimowe. Udało nam się porozmawiać z 26 uczniami naszego Ośrodka. 
Zadaliśmy wszystkim 3 pytania:
1.  Co chcesz robić  w czasie ferii?
2.  Czy wyjedziesz gdzieś w czasie ferii?
3.  Jaki jest Twój ulubiony sport zimowy?
Po przeanalizowaniu odpowiedzi dowiedzieliśmy się, iż niestety tylko 5
osób planuje wyjazd w czasie ferii, 15 osób przez najbliższe dwa tygodnie
pozostanie w domu a 6 osób jeszcze nie ma planów.
Nasi uczniowie będą spędzali ferie w następujący sposób:
·  10 osób zamierza odpoczywać w domu
·  1 osoba będzie nagrywała filmiki
·  2 osoby będą spotykały się ze znajomymi
·  1 osoba pójdzie do pracy
·  3 osoby zamierzają spędzić czas na świeżym powietrzu
·  2 osoby będą grały  na komputerze
·  2 osoby będą jeździły na sankach/ łyżwach
·  3 osoby zamierzają się dobrze bawić
·  1 osoba zamierza się wyspać  
Ulubionymi sportami zimowymi naszych uczniów są:
Jazda na sankach – 16 osób
Łyżwy – 11 osób
Narty – 1 osoba
Jedna osoba nie lubi sportów zimowych.
Niezależnie od Waszych planów życzymy Wam spokojnych i
bezpiecznych ferii!!!

Przygotowanie: Martyna Wysocka
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