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WYCIECZKA DO ŁODZI

Dnia 5 maja klasa IV pojechała na wycieczkę do Łodzi,
gdzie zwiedziła Palmiarnię Ogrodu Botanicznego oraz
obejrzała seans filmowy „Księga dżungli” w kinie 3D . Nie
mogło oczywiście zabraknąć wizyty w McDonald’s.
Opiekę nad uczniami sprawowały panie Magdalena
Wiśniewska i Anna Szymczak.

Dnia 12 maja 2016r. uczniowie II klasy szkoły
podstawowej spotkali się z uczennicami Zespołu Szkół
im. S. Staszica. Starsze koleżanki przeczytały naszym
maluchom „Kubusia Puchatka”.  Takie spotkania mają na
celu rozwijanie czytelnictwa wśród naszych dzieci.

SPACER PO KUTNIE

Dnia 9 maja 2016r.  wychowankowie naszego internatu wyruszyli na „spacer po Kutnie”.
Wycieczka ta była podsumowaniem Konkursu dla Młodych Patriotów „Nasze małe
ojczyzny” i nagrodą dla wszystkich grup za pracę jaką włożyli w przygotowania zarówno
do pierwszej (listopadowej) jak i drugiej (majowej) edycji w/w konkursu. Po Kutnie
oprowadzał nas członek Towarzystwa Ziemi Kutnowskiej pan Stanisław Wojdecki.
Usłyszeliśmy historię herbów, obejrzeliśmy zabytki Kutna a także usłyszeliśmy wiele
ciekawostek na temat miasta, w którym żyjemy. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali 
opowieści o Kutnie.  Spacer zorganizowały panie Marta Gospoś i Katarzyna Żakowska.

W dniach 13-14 maja 2016 r. byliśmy organizatorami XX
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Historycznej dla
Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących
„Rzeczpospolita w XVI wieku”. W imprezie udział
wzięło 14 ośrodków z całej Polski. Konkurs rozpoczął
się uroczyście w Centrum Teatru Muzyki i Tańca. Na
deskach teatru występowali nasi uczniowie oraz
członkowie koła dziennikarsko – teatralnego z Zespołu
Szkół nr 3 im. W. Grabskiego. W drugim dniu imprezy
uczniowie przystąpili do pisania prac konkursowych.
Wyniki konkursu znajdują się na naszej stronie
internetowej. Całemu konkursowi towarzyszyły liczne
imprezy np. spacer po Kutnie pracownikiem Muzeum
Regionalnego w Kutnie, wycieczka do Oporowa czy
Noc Muzeów.

:)

KOLORIADA

Dnia 20 maja 2016r. odbyła się w SP nr 1 w Kutnie
kolejna impreza integracyjna „Koloriada”. Nasz Ośrodek
reprezentowała drużyna uczniów z kl. I i II szkoły
podstawowej. Uczestnicy spotkania wzięli udział w wielu
grach i zabawach a także zaprezentowali własny
program artystyczny.  Opiekę nad dziećmi sprawowały
panie Anna Dziedziczak i Dorota Gackowska.

NOC BIBLIOTEK

Dnia 1 czerwca 2016r. w
naszym Ośrodku odbyła
się Noc Bibliotek. Nasi
uczniowie mogli wziąć
udział w licznych
„zabawach z książką”
zaprezentowanych
przez bibliotekarza.
Dodatkowo część
uczniów obejrzała
nocny seans filmowy:
„Gwiezdne wojny”

DZIEŃ DZIECKA

Dnia 2 czerwca
obchodziliśmy w
internacie Dzień Dziecka.
Już po obiedzie każda
grupa otrzymała słodki
owocowy poczęstunek a
następnie wieczorem
rywalizowaliśmy 
w konkurencjach
sportowych. Imprezę
zorganizowały panie
Izabella Fuz i Urszula
Wojtczak. 

:)



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 5 11/2016 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLUcho Ośrodka

BICIE REKORDU

Dnia 10 czerwca 2016r.
wzięliśmy udział w

Ogólnopolskiej akcji bicia
rekordu jednoczesnego
czytania. Punktualnie o

godzinie 10:00 nasi
uczniowie i nauczyciele
czytali swoje ulubione
książki lub  książki z

biblioteki.

BIESIADA INTERNATU

Dnia 15 czerwca odbyła się w internacie Biesiada 2016, czyli impreza podsumowująca pracę internatu w roku
szkolnym 2015/2016. Na początku, każda z grup zaprezentowała swój plakat, na którym uwieczniono wydarzenia z

życia grup w bieżącym roku szkolnym. Następnie obejrzeliśmy prezentację multimedialną odnoszącą się do
wydarzeń z naszego internackiego życia, a później pożegnaliśmy 3 uczniów – Mateusza Pająckiego, Damiana

Solińskiego (uczniowie III kl. ZSZ) oraz Jacka Marciniaka (uczeń III kl. gimnazjum). Chłopcy otrzymali serię zadań,
związanych z naszymi sekcjami zainteresowań, które musieli wykonać – i tak oto przyszywali  guzik (zajęcia

hafciarsko – krawieckie), przeprowadzali sondaż wśród uczestników biesiady (Zespół Redakcyjny Gazety Ośrodka),
przygotowali kawę mrożoną (Kawiarnia Internacka), namalowali portret swojego kolegi (zajęcia plastyczne),

zatańczyli (zajęcia ruchowo – taneczne), wykonali kilka ćwiczeń (siłownia). Chłopcy zaliczyli zadania i otrzymali
upominki. Na zakończenie Pani Dyrektor wręczyła nagrodę Wychowanka Internatu – zostali nimi – Dominika

Kasparek, Mateusz Pajęcki i Jacek Marciniak. Po części oficjalnej odbyła się dyskoteka, podczas której wszyscy
świetnie się bawili.

                                                              Przygotowanie: Wioletta Marczak

WYCIECZKA DO POZNANIA

Dnia 14 czerwca uczniowie VI klasy szkoły podstawowej oraz
gimnazjum pojechali na wycieczkę do Poznania. W programie
wycieczki było zwiedzanie palmiarni, Starego Miasta i poznańskiego
zoo. Wycieczkę zorganizowali: pani Agnieszka Soduslka i pan
Grzegorz Błaszczyk. Opiekę nad uczniami sprawowały panie Dorota
Puchalska i Mariola Przybylska.

:)

KONKURS
PRZYRODNICZO -
MATEMATYCZNY

Dnia 3 czerwca
2016r. nasi
uczniowie –

Dominika
Kasparek, Anita

Bartnicka i Damian
Brewiński wzięli

udział w
Ogólnopolskim

Konkursie
Umiejętności

Przyrodniczo –
Matematycznych w

Łodzi i zajęli IV
miejsce!

Gratulujemy!!!
 

:)
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Zrób to sam…

Przed nami wakacje. Część z nas wyjedzie nad morze. Warto wtedy
pozbierać na plaży muszelki a następnie wykonać z nich świecznik, który
będzie nam przez cały następny rok przypominał o minionych
wakacjach… Jak go zrobić? To bardzo proste…
1.  Przygotuj plastikową miseczkę np. po deserze ryżowym 
a następnie wypełnij ją gipsem.
2.  W gips włóż pionowo świecę. Wyjmij ją dopiero wtedy jak gips zacznie
twardnieć.
3.  Po wyschnięciu gipsu wyjmujemy odlew świecznika 
z plastikowej miseczki.
4.  Muszelki naklejamy za pomocą pistoletu z klejem. 
Po wyschnięciu całość pokrywamy warstwą lakieru i gotowe!!!
 
                                                                                             
                                                                                             Przygotowanie:
                                                                                        Adam Baranowski

Euro 2016
Czas na prawdziwe emocje sportowe. Właśnie rozpoczęły się

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej we  Francji. W imprezie po raz
pierwszy biorą udział aż 24 reprezentacje, bowiem propozycję

rywalizacji z 24 uczestnikami jednomyślnie zaaprobowały wszystkie
53 krajowe związki piłkarskie w Europie. I tak oto od 10 czerwca do
10 lipca 2016 roku 24 najlepsze drużyny Europy rywalizują o tytuł na

boiskach Francji.
Reprezentacja Polski na Euro 2016:

Trener: Adam Nawałka
Napastnicy:Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Mariusz Stępiński

Pomocnicy:Jakub Błaszczykowski, Kamil Grosicki, Tomasz
Jodłowiec, Bartosz Kapustka, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty,

Krzysztof Mączyński, Sławomir Peszko, Filip Starzyński, Piotr
Zieliński.

Obrońcy:Thiago Cionek, Kamil Glik, Artur Jędrzejczyk, Michał
Pazdan, Łukasz Piszczek, Bartosz Salamon, Jakub Wawrzyniak.
Bramkarze:Artur Boruc, Łukasz Fabiański, Wojciech Szczęsny.

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to 51 spotkań, 24 drużyny, 10
stadionów i tylko 3 medale!!! Trzymajmy zatem kciuki za biało –

czerwonych!!!

                                                        
                                                            Przygotowanie: Mateusz Pajęcki

Zasady bezpieczeństwa 
w czasie wakacji.

Jeśli to możliwe, korzystaj tylko z kąpielisk strzeżonych, 
Na plażę, oprócz wszelkich sprzętów do zabawy, zabieraj krem z
filtrem UV, by uniknąć poparzenia słonecznego, nakrycie głowy
chroniące przed udarem, zapas wody i napojów
Idąc do wody ktoś musi pozostać przy ubraniach; poproszenie
przygodnych znajomych o zwrócenie uwagi na nasze ubrania często
kończy się zniknięciem i znajomych i naszych ubrań z portfelami
Nigdy nie należy  skakać do wody w miejscach,  w których nie
znamy dna. Przez jeden nieszczęśliwy skok można uszkodzić sobie
kręgosłup, co skończyć się może trwałym kalectwem.
Wychodząc w góry, w miejscu pobytu zawsze zostawiaj wiadomość
o trasie wycieczki i planowanej godzinie powrotu.
Koniecznie należy zwrócić uwagę, aby dopasować rodzaj szlaku
turystycznego do własnych możliwości. Trasa powinna zostać tak
dobrana, by była zgodna z kondycją, stanem zdrowia, wiekiem czy
warunkami atmosferycznymi.
Pamiętaj, że w lesie też może być niebezpiecznie: Ukąszenie
kleszcza może powodować boreliozę lub kleszczowe zapalenie
mózgu.Jad żmii zygzakowatej jest mieszaniną kilku toksyn o
różnorakim działaniu: uszkadzającym układ nerwowy, powodującym
martwice tkanek, zmniejszającym krzepliwość krwi, zmiany rytmu
pracy serca
Pamiętaj że podobnie jak na ulicy, tak w Internecie nie wolno ufać
nieznajomym. Nigdy nie umawiaj się przez Internet na spotkania, nie
podawaj swojego adresu i numeru telefonu.
Wyjeżdżając pozostaw najbliższym informacje gdzie i z kim
będziesz spędzać czas a także zostaw swój numer telefonu lub
numer do najbliższej osoby.
 Kiedy ktoś Cię zaczepia, nie wdawaj się w rozmowy, idź przed
siebie nie oglądając się w tył, odpowiadaj krótko lub wcale
Wakacje to czas działalności dilerów  narkotykowych więc uważaj co
kupujesz nie bierz od nieznajomych jakichkolwiek rzeczy.
Nie pij niczego, co oferuje nieznajoma osoba. Unikaj dzielenia się lub
wymieniania napojami. Pij z własnoręcznie otwartej butelki lub puszki,
a jeżeli robi to barman, to żądaj, aby uczynił to na Twoich oczach.
Obserwuj, jak napój jest przyrządzany.
Nie zostawiaj napoju bez opieki, nawet gdy odchodzisz tylko na
chwilę. Jeżeli stwierdzisz, że Twój napój wygląda lub smakuje
inaczej – nie ryzykuj, nie pij go.
Jeśli po wypiciu jakiegoś napoju poczujesz się dziwnie, nawet, gdy
była to mała zawartość alkoholu (np. mdłości, zawroty głowy,
zaburzenia widzenia itp.), szukaj pomocy u zaufanej osoby lub
zadzwoń na pogotowie. W tym czasie unikaj miejsc ustronnych i
ciemnych pomieszczeń. Bądź tam, gdzie jest dużo ludzi.
Wychodząc z klubu lub imprezy z powodu złego samopoczucia,
zapewnij sobie pomoc zaufanej osoby podczas powrotu do domu

 
                                       Przygotowanie:Patrycja Januszewska
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Kto pyta nie błądzi…
     W związku z tym, iż zbliża się 2 miesiące wolnego postanowiliśmy
spytać jakie są plany naszych kolegów/ koleżanek na wakacje. 21
osobom zadano 3 następujące pytania:
1. Czy wyjeżdżasz gdzieś na wakacje ?
2.  Co będziesz robić w wakacje?
3. Za co lubisz wakacje ?
A oto uzyskane odpowiedzi:
13 osób planuje wyjazd na wakacje, 4 osoby na pewno nigdzie nie
wyjadą, natomiast 4 osoby nie mają jeszcze żadnych planów
wakacyjnych.
Nasi uczniowie mają następujące plany na wakacje:

3 osoby będą odpoczywać
6 osób wybiera się na plażę
5 osób będzie się spotykało ze znajomymi
5 osób będzie pracowało/ pomagało w domu
3 osoby będą grały w piłkę nożną i w gry na komputerze

Nasi wychowankowie odpowiedzieli, że bardzo lubią wakacje ponieważ
jest wtedy dużo słońca i można się opalać(6 osób), dni są dłuższe od
nocy i można długo biegać poza domem (1 osoba), można korzystać z
kąpieli w morzu (1 osoba), można odpocząć od szkoły (3 osoby).
  
                                                  Przygotowanie: Martyna Wysocka

Humor 
- Zajączku, dlaczego masz takie krótkie uszy?
- Bo jestem romantyczny.
- Nie rozumiem.
- Wczoraj siedziałem na łące i słuchałem śpiewu słowika.
Tak się zasłuchałem, że nie usłyszałem kosiarki...

Zebranie zwierząt. Lew mówi: Niechaj ładne zwierzęta siadają po mojej
prawej stronie, a mądre po lewej.
Żaba stoi na środku i się rozgląda. Na to lew:
- Żaba, a ty czemu nie siadasz?
- Przecież się nie rozdwoję.

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano nałożone tu przez
gajowego. W pewnej chwili jeden z jeleni mówi:
- Chciałbym, żeby już była wiosna.
- Tak ci mróz doskwiera?
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie!

Źródło: http://pani.wiosna.w.interiowo.pl/roznosci/humor.htm

                                                                   
                                                          Przygotowanie: Łukasz Osmólski

:) :)
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