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DZIEŃ KOBIET

W dniach 8.03.16.16 – 10.03.16 w naszym Ośrodku świętowaliśmy Dzień Kobiet. 
Z tej okazji 08.03. 2016r . odbył się uroczysty apel, podczas którego wszystkie kobiety
zostały obdarowane kwiatami, wierszami, piosenkami, a także słodkim poczęstunkiem. 
Apel został zorganizowany przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pani Jolanty
Antoniewicz.
Natomiast  10.03.16 w godzinach po południowych w internacie świętowaliśmy 
Dzień Kobiet w „ Internackim SPA”. Wszystkie kobiety mogły skorzystać z trzech
salonów kosmetycznych w których nasi chłopcy oferowali: manicure, makijaż, a także
czesanie. Na zakończenie wspaniałej zabawy wszystkie kobiety zostały zaproszone na
słodki poczęstunek a także otrzymały kwiatka.

:)

"NIE DLA DOPALACZY"
 Dnia 07 marca 2016r. w Starostwie Powiatowym w Kutnie
odbyła się III konferencja profilaktyczna pt: „ Nie dla
dopalaczy”, w której wzięły udział uczennice z klasy II b
ZSZ. Podczas spotkania młodzież miała okazję oglądać
filmy na temat dopalaczy, a także dowiedzieć się o
konsekwencjach prawnych rozprowadzania czy posiadania
dopalaczy. Następnie odbyły się warsztaty edukacyjno-
profilaktyczne prowadzone przez panią pedagog Małgorzatę
Andrzejczak. Konferencje zakończyła prezentacja ratownika
medycznego, podczas której uczniowie dowiedzieli się o
podstawowych zasadach zachowania się w przypadku, gdy
ktoś z naszego otoczenia jest pod wpływem dopalaczy.
Opiekę nad uczennicami sprawowała pani Sylwia
Frydrysiak- Saczuk. 

   Święto matematyki

    Dnia 10.03.16 o godz.8.45 odbył się apel z okazji
Święta Matematyki, podczas którego każda klasa
pokazywała i omawiała swój plakat nt. „ Matematyka w
domu”, „ Matematyka w życiu codziennym”.
Następnie rozstrzygnięto Wewnątrzszkolny Konkurs
Matematyczny na  
„ Mistrza tabliczki mnożenia”, a oto zwycięzcy:
Szkoła Podstawowa
1 miejsce:  Jakub Gajewicz, Dominika Kasparek, Damian
Brewiński
2 miejsce :  Kinga Grochowska
Gimnazjum
1 miejsce: Jacek Marciniak
2 miejsce: Weronika Chylewska
3 miejsce : Paulina Kacprzak
Szkoła Zawodowa
2 miejsce: Mateusz Pajecki
3 miejsce: Martyna Wysocka
Wyróżnienia otrzymali
Jan Lebioda
Dominik Tomaszewski
Adam Baranowski

Dnia 13 marca 2016r.
uczniowie z klasy IV i VI
wzięli udział w zajęciach
organizowanych przez
Pedagogiczną Bibliotekę
Wojewódzką  im. prof. T.
Kotarbińskiego. Zajęcia
zostały zorganizowane w
ramach działań na rzecz
rozwijania kompetencji
czytelniczych. Tym
razem uczniowie uczyli
się rozpoznawać różne
gatunki ptaków. Opiekę
sprawowały panie:
Jolanta Antoniewicz i
Mariola Przybylska.

 

II Ogólnopolski Konkurs  Polsko – Angielskiej Wiedzy
Gastronomicznej w Lublińcu dla Niesłyszących i

Słabosłyszących

     W dniach 11-12 marca 2016 Mateusz Pajęcki oraz
Damian Soliński wzięli udział w II Ogólnopolskim
Konkursie  Polsko – Angielskiej Wiedzy Gastronomicznej
 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu. Nasi
uczniowie mieli okazję pokazać swoje zdolności
praktyczne w kuchni, gdzie zdobyli II miejsce. Niestety w
końcowej klasyfikacji nie udało się zdobyć podium.
Chłopców do konkursu przygotowywała pani Anna
Szymczak, a opiekę podczas wyjazdu sprawowała pani
Magdalena Wiśniewska.

:)

:)

:)
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"Kobieta najpiękniejszy kwiat natury"

   Dnia 15 marca 2016 uczennica z klasy II b
ZSZ Martyna Wysocka wzięła udział w  VIII
Ogólnopolskim Konkursie Fantazji Fryzjerskiej 
„ Kobieta najpiękniejszy kwiat natury”. Modelką
była Ewa Zielińska,  której Martyna wykonała
przepiękną fryzurę, a koleżanki z II b zrobiły
wspaniały makijaż. Uczennice do konkursu
przygotowywała pani Mariola  Przybylska, a
opiekę sprawowała pani Katarzyna Stolińska. 

:)

    

   W dniach 17- 18
marca 2016r
uczniowie szkoły
zawodowej
reprezentowali nasz
Ośrodek w
Kutnowskim Domu
Kultury podczas
Spotkania
Edukacyjnego
przeznaczonego dla
uczniów III klas
szkół
gimnazjalnych.
Przygotowaniem
oraz organizacją
naszego stoiska
zajęła się pani
Dyrektor Marzena
Kurpiewska przy
pomocy pań: Jolanty
Kaczmarek, Kamili
Kusiak, Sylwi
Frydrysiak- Saczuk,
Magdaleny
Wiśniewskiej. 

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ

   W dniu 16.0316 r odbyło się rozstrzygniecie konkursu plastycznego na
Najładniejszą Kartkę Wielkanocna, które zostały wykonane podczas
warsztatów  wielkanocnych w dniach 8-9 marca 2016r. pod kierunkiem pań:
Anety Rzymkowskiej, Katarzyny Bieguszewskiej oraz Jolanty Kaczmarek.
A oto zwycięzcy:
Uczniowie Edukacji Wczesnoszkolnej
1 miejsce: Filip Kamiński
2 miejsce: Karolina Lutek
3 miejsce: Kacper Cieślak
Wyróżnienie: Krzysztof Bazaniak
Uczniowie Szkoły Podstawowej
1 miejsce: Jakub Gajewicz
2 miejsce: Daniel Cieslak
3 miejsce: Kacper Jankowski
Wyróżnienie Marek Bujalski
Uczniowie Gimnazjum
1 miejsce: Jacek Marciniak
2 miejsce: Hubert Przygodzki
3 miejsce: Weronika Chylewska
Uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Wioletta Marczak

SPOTKANIE
INTEGRACYJNE   

Dnia 22 marca
2016r. odbyło się
kolejne spotkanie
integracyjne w
Byszewie. Udział w
spotkaniu wzięli
uczniowie z klas IV i
VI szkoły
podstawowej pod
opieką pani Jolanty
Kaczmarek. 

KONKURS WIEDZY KUCHARSKIEJ

   W dniach 18-19 marzec 2016 uczniowie
szkoły zawodowej: Krystian Dolecki, Adrian
Mroziewicz oraz Mateusz Pajęcki
reprezentowali nasz Ośrodek podczas  X
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
Kucharskiej dla Młodzieży Niesłyszącej i 
Słabosłyszącej  w Otwocku. Chłopców do
konkursu przygotowywały panie:Joanna
Grabska i Kamila Kusiak. 

     
     Dnia 18 marca 2016r. w  naszym Ośrodku odbył się kiermasz książek
„Dzień Książki dla Afryki”. Nasi uczniowie przy pomocy rodziców i
nauczycieli wykonali wspaniałe książki  o różnej tematyce. Kiermasz był
podsumowaniem akcji organizowanej przez Unicef „ Mali uczniowie idą do
szkoły”. Koordynatorem akcji była pani Sylwia Frydrysiak- Saczuk. 

:)

    Dnia 22 marca 2016r. podczas uroczystości w Starostwie Powiatowym w
Kutnie związanych z „ Dniem Wędkarza” uczeń naszego Ośrodka Filip
Kamiński odebrał nagrodę w ramach konkursu „Wędkarstwo w połączeniu z
ekologią i zdrowym wypoczynkiem nad wodą”.  Filip zdobył III miejsce w
kategorii Ośrodków Szkolno- Wychowawczych oraz placówek
opiekuńczych. Opiekunem chłopca była pani Dorota Gackowska, a
koordynatorem konkursu w Ośrodku pani Sylwia Frydrysiak- Saczuk.

:)

W dniach 12- 14 kwietnia w naszym Ośrodku odbyły się dni otwarte
podczas, których uczniowie mogli uczestniczyć w wielu ciekawych
zajęciach (m.in. dzień z eksperymentami).
Natomiast 13 i 14 kwietnia gościliśmy uczniów ze szkół podstawowych:
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, Szkoły Podstawowej
Nr 9 im. Wł. Jagiełły, Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św.
Stanisława Kostki.  Goście mieli okazję wziąć udział w warsztatach
przybliżających  funkcjonowanie dzieci z autyzmem i wadą słuchu np.
poznali kilka znaków języka migowego. Akcją podsumowującą dni
otwarte było wypuszczenie 100 niebieskich  balonów w niebo przez całą
społeczność Ośrodka na znak solidarności z osobami ze spektrum
autyzmu. 

W dniu 16.0316 r odbyło się rozstrzygniecie konkursu plastycznego na
Najładniejszą Kartkę Wielkanocna, które zostały wykonane podczas
warsztatów  wielkanocnych w dniach 8-9 marca 2016r. pod kierunkiem
pań: Anety Rzymkowskiej, Katarzyny Bieguszewskiej oraz Jolanty
Kaczmarek.
A oto zwycięzcy:
Uczniowie Edukacji Wczesnoszkolnej - 1 miejsce: Filip Kamiński, 2
miejsce: Karolina Lutek, 3 miejsce: Kacper Cieślak, wyróżnienie:
Krzysztof Bazaniak
Uczniowie Szkoły Podstawowej-  1 miejsce: Jakub Gajewicz, 2
miejsce: Daniel Cieślak, 3 miejsce: Kacper Jankowski, wyróżnienie
Marek Bujalski
Uczniowie Gimnazjum -  1 miejsce: Jacek Marciniak, 2 miejsce: Hubert
Przygodzki, 3 miejsce: Weronika Chylewska
Uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej - Wioletta Marczak

KONKURS DLA MŁODYCH PATRIOTÓW

Dnia 28 kwietnia odbył się w internacie Konkurs dla Młodych Patriotów
„Nasze małe ojczyzny”. Była to kontynuacja konkursu, który miał miejsce
w listopadzie i podczas którego uczniowie prezentowali swoje miasta
rodzinne – Toruń, Płock, Koło. Tym razem  wychowankowie wzięli udział
w quizie na temat w/w miast. Wszyscy poradzili sobie świetnie natomiast
I miejsce zajęła grupa II. Nagrodą dla wszystkich grup będzie spacer po
Kutnie zorganizowany w maju. 
O historii i zabytkach naszego miasta opowie nam członek Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.
Konkurs poprowadziły panie Marta Gospoś i Katarzyna Żakowska.

:)

:)

:)
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Kto pyta nie błądzi …

   Tuż po pierwszym dniu wiosny spytaliśmy naszych uczniów co sadzą o
tej porze roku . Rozmawiano z 19 uczniami i zadano im następujące
pytania:
1.  Czy lubisz wiosnę ?
2.  Za co lubisz wiosnę ?
3.  Jak aktywnie spędzasz swój wolny czas wiosną?

A oto wyniki naszej mini - sondy:
-Wszyscy nasi ankietowani uczniowie odpowiedzieli, że lubią wiosnę.
- Nasi uczniowie najbardziej lubią wiosnę za to że: jest dużo słońca (16
osób), są dłuższe dni (7osób), jest dużo zieleni (6 osób).
- Ulubioną formą aktywnego spędzania czasu dla naszych uczniów są:
spacery (12 osób), praca w ogrodzie (8 osób), natomiast 5 osób lubi jazdę
na rowerze/ rolkach. 

Przygotowanie:

Mateusz Pajęcki

                                               

                                           Humor

Biedronka, żuk i stonoga umówili się na naradę na starym dębie.
Biedronka i żuczek przyszli punktualnie. Stonoga spóźnia się.
Minęły już dwie godziny. Biedronka zdenerwowana chce już iść do domu.
Otwiera drzwi, a tu stonoga.
- Gdzie się podziewałaś?! - pyta żuk.
- Nad drzwiami jest napisane, aby wytrzeć nogi...

Idzie ślimak pod górkę i śpiewa:
- Za rok, może dwa...
Z górki schodzi inny, stary i śpiewa:
- Czterdzieści lat minęło...

Jedna jaskółka mówi do drugiej:
- Dziś będzie padał deszcz.
- Dlaczego tak sądzisz?
- Bo ludzie się na nas patrzą.

Przygotowanie:
Łukasz Osmólski

Co będzie modne tej wiosny?
          Kobiety, nadchodzi wiosna, czas zajrzeć do naszych szaf. Czy chcecie wiedzieć co będzie modne tej wiosny ?

O to 9 trendów na wiosnę – lato 2016 :
1 . Botki z elastyczną cholewką

2.  Szeroki pasek w talii
3. Kolia – nosimy ją nie tylko do wieczorowych stylizacji, ale i na co dzień do białych t –  shirtów

4. Odkryte ramiona
5. Oversizowe kardigany

6. Lekkie bieliźniane sukienki na cienkich ramiączkach
7. Płaskie klapki i trampki

8. Falbany
9. Za długie rękawy przy swetrach, koszulach i marynarkach

Pamiętajcie, że wiosna to czas radosny. Ubierajmy się w kolory żółci, zieleni i limonki – to kolory modne w tym
sezonie!!!

                                                            źródło: www. fashionpost.pl
Przygotowanie:

Patrycja Januszewska
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WARTO PRZECZYTAĆ...

      Książka Ewy Nowak to opowieść o toksycznej
miłości która może spotkać także Was. Wrażliwa i miła
Natalia Milewska to bohaterka powieści " Bardzo biała
wrona ". Natalia zaczyna naukę w nowej szkole i tam
poznaje starszego od niej Norberta. Sympatyczny z

pozoru chłopak rozkochuje w sobie Natalię. Norbert i
Natalia zostają parą. Mijają kolejne tygodnie a

dziewczyna coraz bardziej oddala się od rodziny i
przyjaciół a cały swój czas poświęca chłopakowi. Czy

prawdziwa miłość powinna tak wyglądać ? I czy Natalia
będzie chciała zrezygnować z tak wyczekiwanego
uczucia? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w

książce „Bardzo biała wrona”.

                                                                             Przygotowanie:
                                                                             Martyna Wysocka

:)

„Gdzie kwitnie kwiat- musi być wiosna, 
a gdzie jest wiosna - wszystko wkrótce zakwitnie.”
                                               (Fredrich Rückert)

     Za nami święta majowe. Wiele osób w te dni nosiło przypięty kotylion. Jak go zrobić? To bardzo proste… Do zrobienia kotylionu potrzebujemy:
kleju bądź taśmy klejącej dwustronnej,
nożyczek,
igły,
kawałka nitki,
jednego długiego paska czerwonej bibuły lub papieru kolorowego/bloku z kolorowymi kartkami,
dwóch kółek wyciętych z bloku technicznego oraz dwóch krótkich paseczków również wyciętych z bloku technicznego lub tektury. 

Wykonanie:
1.  W pierwszej kolejności zwijamy bibułę lub papier kolorowy w harmonijkę.
2.   Przez wszystkie schodki przewlekamy nitkę tak aby można ą było ściągnąć i związać ze sobą końce.
3.  Za pomocą kleju lub taśmy klejącej sklejamy ze sobą dwa końce harmonijki.
4.  Wycięte wcześniej z bloku technicznego dwa paseczki zaginamy w kształt litery U i wkładamy do środka harmonijki lokując je symetrycznie
naprzeciwko siebie.
5.  Wierzch paseczków smarujemy na górze klejem.
6.  Do paseczków przyklejamy wycięte wcześniej kółko z bloku technicznego lub białej tektury. Robimy to samo także po drugiej stronie harmonijki.
7.  Nasz kotylion jest już gotowy!

Źródło: www.focus.tv

Przygotowanie:
Adam Baranowski

:)

http://www.focus.tv/
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