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Nauczyciel … to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie,
bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?

                                                                                                                                                                (D. Beisser)

 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty
składamy podziękowania

za każdy uśmiech, radę, miłe słowo,
za wszystkie kolejne szkolne dni,

w których wyposażacie nas w nową wiedzę i umiejętności.
Życzymy Wam

słońca o każdej porze roku,
promiennych uśmiechów o każdej porze dnia,

spełnienia najskrytszych marzeń,
zadowolenia z naszych wszystkich starań

i tego, żeby żaden smutny cień
nie przysłonił radości Waszego życia.

                                                                                                                                  Uczniowie

Zespół redakcji: 
Redaktor naczelny: W. Rybarczyk 
Dziennikarze: N. Rutkowska, W. Hausz, R. Gwizdała, J.Stefaniak Fotograf: D. Kamiński 
Opiekunowie koła dziennikarskiego: H.Gront-Grela, K.Pocztół 
Kącik AAC: S.Kubczyk, opiekun: H. Przastek 
Gazetka dostępna również w formie elektronicznej na stronie Ośrodka www.sosw3.bydgoszcz.pl oraz na
platformie internetowej Junior Media.
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           Piórem spisane -
  wiersze znane i nieznane

 
Październik

Jaskółki nie czekały
na jesieni przyjście,

lecieć chciały za nimi
kolorowe liście.

Lecz tymczasem pozostają
w wyzłacanym lesie,

żeby pięknie wyglądała,
Złota Polska Jesień

Choć to jesień
świerk czy sosna,

nie ma złotych igieł.
I choć ptaki odleciały,

raźno ćwierka szczygieł.
Dziobie ziarnka suchych ostów,

barwami się mieni,
jakby sobie nic nie robił

z tej całej jesieni.

J. Ficowski

       

.

  

Uśmiech naszej Pani

Gdy nasza Pani wchodzi do klasy,
robi się jaśniej , milej i ładniej.
Ustają kłótnie, krzyki, hałasy,

kiedy spojrzenie jej na nas padnie.
Czasem popatrzy na nas zmartwiona ,

czasem da burę, upomni, zgani,
lecz wkrótce już się uśmiecha do nas.

My tak lubimy, ten uśmiech Pani.
Najmilsza Pani, dobra kochana!

oto cię prosi gromadka cała ,
Byś w naszej sali co dzień od rana
do swych urwisów się uśmiechała.

Hanna Łochocka

.
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                       Miesiąc za miesiącem ucieka ...                  
                         Przyjrzyj się im, nie zwlekaj !

 
Skąd się wzięła nazwa październik?

Nazwa miesiąca pochodzi od słowa paździerze (odpadki uzyskane w procesie produkcji włókien lnu lub konopi).

O październiku słów kilka…
Październik ma 31 dni i jest dziesiątym z kolei miesiącem w roku. Październik jest na półkuli północnej
miesiącem jesiennym, a na południowej wiosennym. Jest najdłuższym miesiącem w roku kalendarzowym,
ponieważ wypada wtedy zmiana z czasu letniego na zimowy (jest dłuższy o jedną godzinę od pozostałych 31-
dniowych miesięcy).

Ciekawostki  jesienne
Dlaczego jesienią liście zmieniają barwę?

Zielony barwnik liści powstaje w wyniku działania promieni słonecznych. gdy zbliża się zima i słońce świeci
krócej, powstaje go dużo mniej. Wówczas główną rolę w tworzeniu barwy liścia zaczynają odgrywać inne
barwniki, np., żółte lub pomarańczowe.

Dlaczego drzewa zrzucają liście?

Drzewa zrzucają liście, aby nie tracić przez nie wody w czasie zimy. Sygnałem do zrzucenia liści jest dla drzew
długość dnia. Gdy jesienią dni stają się krótsze, między liściem a gałązką drzewa tworzy się przegroda, która
sprawia, że do liścia przestaje dopływać woda. Liść usycha i przy podmuchu wiatru odpada od gałęzi.

 Dlaczego ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów?
Główną przyczyną ptasich odlotów jest brak możliwości zdobycia pokarmu. Owady czy pająki, którymi żywi
się wiele ptaków, na czas zimy ukrywają się w swoje kryjówki. Brakuje także nasion i owoców. Dlatego
tak ważne jest dokarmianie tych ptaków, które zostają w Polsce.

Skąd ptaki wiedzą, ze czas już odlatywać do ciepłych krajów?

Na decyzje o terminie odlotu ptaków wpływa brak możliwości zdobywania pokarmu i niska temperatura
powietrza. Jednak największą rolę odgrywa najprawdopodobniej długość dnia. Im bliżej zimy, tym dni staja
się krótsze. Zmiany te ptaki odczytują podobnie, jak my kalendarz.
                                                                                   /Źródło: www.bryk.pl › Wypracowania › Przyroda › Ekologia/
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                     Fantazje, wspomnienia, marzenia                
                               mój własny punkt widzenia

Gdybym był nauczycielem to…

Gdybym był nauczycielem, zmieniłbym czas trwania przerw na 15 – minutowe. Lekcje zaczynałyby się od
godziny 9.00. Uczyłbym języka polskiego. Wprowadziłbym „książki  z dreszczykiem” do listy lektur szkolnych.
Organizowałbym dalekie wycieczki poza Bydgoszcz, np. do Malborka, czy Krakowa. Poza tym, w ramach
nagrody za dobre zachowanie i dobrze napisane sprawdziany, wychodziłbym z uczniami do wesołego
miasteczka. Zabierałbym swojego psa do pracy. Myślę, że dobrze by się czuł w towarzystwie moich uczniów
podczas lekcji.

Jakub Stefaniak

Gdybym była nauczycielką, chętnie pracowałabym w przedszkolu, bo lubię małe dzieci. Wymyślałabym różne
zabawy i gry. Chodziłabym z dziećmi na spacery.

Nikola Rutkowska

Gdybym był nauczycielem, chciałbym uczyć języka angielskiego w klasach dwuosobowych. Moim marzeniem
jest dobrze wyposażona klasa w komputery, słuchawki, tablice interaktywne i inne pomoce językowe. Gdybym
uczył języka angielskiego, chciałbym wyjeżdżać z uczniami do krajów anglojęzycznych, aby mogli oni
rozmawiać ze swoimi rówieśnikami po angielsku. Chciałbym, aby moja praca była dobrze wynagradzana.

Rafał Gwizdała

Gdybym była nauczycielką, to pozwoliłabym wyciągnąć telefony na lekcji, robiłabym co miesiąc kartkówki.
Czasami pozwoliłabym słuchać muzyki, siedzieć na „fejsie” i grać  w różne gry na „kompie”. Nie wpisywałabym
uwag do dziennika.

Wioletta Hausz

Gdybym był nauczycielem to chciałbym:
- otrzymywać za swoją pracę większe wynagrodzenie,
- żeby uczniowie byli grzeczni i nie przeklinali,
- żeby uczniowie byli zawsze przygotowani do lekcji,
- żeby uczniowie bronili słabszych i pomagali innym,
- żeby uczniowie byli mili dla siebie i dla nauczycieli,
- żeby uczniowie mieli dużą wiedzę na każdy temat,
- żeby uczniowie uczestniczyli w: apelach, imprezach szkolnych i międzyszkolnych,
- żeby uczniowie sumiennie wykonywali polecenia nauczyciela,
- żeby uczniowie zachowywali się cicho i nie przeszkadzali innym na lekcjach,
- żeby praca nauczycieli była doceniana i szanowana.

Wojtek Rybarczyk
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                  Polska - co wiemy o naszym kraju ?
                    Weekendowe podróże po Polsce       

POLONIA
Polacy mieszkający poza granicami kraju, tworzą Polonię (jest ich ponad 21 milionów). Największa liczba
polonusów (osób mających polskie pochodzenie i mieszkających poza Polską) osiedliła się na stałe w USA
(głównie w Chicago) oraz w Kanadzie – w Toronto  i Montrealu. Wielu Polaków wyemigrowało z ojczyzny      
z powodów politycznych. Aktualnie, po wstąpieniu do Unii Europejskiej, najczęściej wyjeżdżamy z przyczyn
zarobkowych, głównie do Wielkiej Brytanii i Irlandii.

MOWA OJCZYSTA
Naszym językiem urzędowym i ogólnonarodowym jest język polski. Należy on do języków słowiańskich,    
   a do jego zapisywania używamy alfabetu składającego się z 32 liter. Oprócz polszczyzny, w niektórych
regionach naszego kraju mówi się innymi językami, np. po litewsku, niemiecku. Wynika to stąd, że w Polsce
mieszkają przedstawiciele innych narodów, tworząc tzw. mniejszości narodowe.
 

 
DYKTANDO

Największą kulturalną imprezą promującą polski język, jest Ogólnopolskie Dyktando. Odbywa się ono od 1987 r.
w Katowicach, a może do niego przystąpić każdy miłośnik polszczyzny, który ukończył 16 lat. Tekst dyktanda
jest każdego roku specjalnie opracowywany przez znanych językoznawców, m.in. prof. Jerzego Bralczyka, a
zwycięzca dyktanda otrzymuje zaszczytny tytuł Mistrza Polskiej Ortografii.
 

    /Źródło: Polska nasz kraj, tekst: A. Nożyńska-Demianiuk, Poznań 2014/
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W tym miesiącu, kontynuując naszą wędrówkę po Polsce, wybierzmy się do Krakowa – drugiej stolicy Polski.
Jest to miasto położone w południowej Polsce nad Wisłą, drugie  w kraju pod względem liczby mieszkańców i
powierzchni.
Kraków zwiedzimy pod kątem rekordów i ciekawostek.

Największy średniowieczny plac Europy
Rynek w Krakowie ma wymiary 212x195 m. Pod względem powierzchni przewyższa moskiewski pl. Czerwony i
Trafalgar Square w Londynie.

Najstarsze centrum handlowe w Polsce
Centralny punkt Rynku zajmują Sukiennice – najstarsza hala targowa w Polsce. Pierwsze murowane kramy
pojawiły się w tym miejscu już w XIII wieku.

Najstarszy hotel w Polsce
Niedaleko Sukiennic, na ul. Floriańskiej 14 stoi kamienica, która kiedyś należała do Prospera Provano,
przedsiębiorczego dworzanina królowej Bony. Piękna brama jest obramowana renesansowym portalem, nad
którym umieszczono łaciński napis: „Niech dom ten przetrwa tak odległe lata, dopóki mrówka morza nie wypije, a
żółw całego nie obieży świata”.  We wnętrzu kamienicy znajduje się najstarszy w Polsce, elegancki hotel Pod
Różą,.

Najstarszy kościół w Polsce
Kościół św. Andrzeja w Krakowie wymurowany z białych wapiennych bloków pod koniec XI w., przetrwał do
dzisiaj w niemal niezmienionej postaci. Potężny korpus, grube na 1,5 m mury, wieże jak ośmioboczne walce –
kościół przetrzymał nie tylko Mongołów, Tatarów  i serię pożarów, lecz także zakusy architektów, którzy mieli
ochotę „uwspółcześnić” jego romański wizerunek. Od 1325 r. kościół służy klaryskom – pierwszemu żeńskiemu
zakonowi, który wprowadził się do Krakowa.
  

Najstarszy uniwersytet w Polsce
Historia Collegium Maius, którego wychowankami byli m.in. Mikołaj Kopernik i Jan Kochanowski, zaczęła się w
1400 r., gdy decyzją Władysława Jagiełły reaktywowano Akademię Krakowską. Dziś w gotyckich murach
znajduje się Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ozdobą kolekcji jest jedyny zachowany rysunek Wita
Stwosza, astrolabium sferyczne, którym posługiwał się Mikołaj Kopernik i pierwszy na świecie globus, na którego
kulistej powierzchni, oprócz Europy, zaznaczono również Amerykę. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na
kałamarz – to w nim zanurzano pióro, którym posłowie podpisywali Konstytucję 3 maja – pierwszą w Europie!      
                                          /źródło/ Nasza Polska.Rekordy i ciekawostki/
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          Z życia Ośrodka - czyli PLOTKA OdŚRODKA 

Bezpieczna droga do szkoły
2016
Dnia 06 października 2016 roku w naszym Ośrodku
odbył się dzień bezpieczeństwa pod hasłem
„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”. Podczas
spotkania nasi wychowankowie przedstawili zasady
bezpiecznego zachowania się w drodze do szkoły
poprzez wiersze i piosenki. Po występach pan policjant
Michał Knitter omówił niebezpieczne sytuacje,które
mogą zdarzyć się podczas drogi do szkoły.
Zorganizowane spotkanie z udziałem zaproszonych
gości miało na celu uświadomić dzieciom ile może być
zagrożeń i niebezpieczeństw w drodze do szkoły i z
powrotem.

Ogólnopolski Turniej Piłki
Nożnej Olimpiad Specjalnych w
Koninie

Miło nam poinformować, że w Ośrodku na Granicznej
powstał zespół żeńskiej piłki nożnej, który
z d o b y w a j ą c II miejsce na zawodach
ogólnopolskich sprawił bardzo miłą niespodziankę.
Wygrywając zawody regionalne i zdobywając
przepustkę na turniej rangi ogólnopolskiej, nie
spodziewaliśmy się, że to inne drużyny będą się
musiały z nami liczyć. Od 6 do 9 października odbywał
się w Koninie i Licheniu XVII Ogólnopolski Turniej
Piłki Nożnej 7-osobowej Olimpiad Specjalnych.

    

.

.

Dzień Nauczyciela 2016
Dzień Edukacji Narodowej uczciliśmy kolorowo i na
sportowo. Na początku uroczystego spotkania w sali
gimnastycznej zaprezentował się zespół No Name 
z gorąco przyjętym spektaklem "Wodny świat",
następnie życzenia złożyły panie Basia i Marzena 
w imieniu Rady Rodziców. Po nich nagrody dla
wyróżniających się nauczycieli i pracowników
administracyjnych wręczyła pani Dyrektor. Po oficjalnej
części spotkania rozpoczął się turniej tenisa stołowego
rozgrywany pomiędzy reprezentacją uczniów i
nauczycieli 

   

   

 VII Ogólnopolski Turniej Tenisa
Stołowego w Trzciance

W dniach 20-23.10.2016 nasz zawodnik Klubu "Tacy
Sami" KAMIL GÓRSKI reprezentował nasz oddział
Kujawko-Pomorski na VII Ogólnopolskim Turnieju
Tenisa Stołowego rozgrywanym w miejscowości
Trzcianka. Kamil w grze pojedynczej wywalczył drugie
miejsce a w grze deblowej uplasował się na trzecim
miejscu. Bardzo gorąco gratulujemy Kamilowi
ogromnego sukcesu na zawodach ogólnopolskich i
życzymy dalszych sukcesów sportowych.

   

.

.

.

.

.
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              Kącik AACI Integracyjny Kujawsko –
Pomorski Mityng Pływacki o
Puchar Dyrektora SOSW nr 3

W czwartek (27.10.2016) pływacy z województwa
kujawsko – pomorskiego spotkali się w bardzo
gościnnych progach pływalni GOSiR w Osielsku. Z
racji organizacji zawodów oraz ogromnej chęci
zdobycia jakże cennego pucharu - mityng ten był dla
nas bardzo ważny. Była to także ostatnia możliwość
rywalizacji dla Krystiana Łyka, który już od 3 listopada
będzie reprezentował nasz Ośrodek i Olimpiady
Specjalne Kujawsko - Pomorskie na Ogólnopolskim
Mityngu Pływackim w Katowicach.

  

  

Wizyta w Muzeum Kanału
Bydgoskiego

Pod koniec października grupa młodzieży gimnazjalnej
i klas przysposabiających do pracy odwiedziła
Muzeum Kanału Bydgoskiego. 
Uczniowie słuchali opowiadań: oglądając makiety
fragmentów kanału, mundury marynarzy i szyprów
żeglugi śródlądowej, hamburkę oraz przedmioty
związane z pracą barkarzy. Dowiedzieli się jak powstał
istniejący dzisiaj park nad kanałem. Dzięki bogatej
galerii zdjęć i eksponatów poznali życie codzienne
toczące się nad kanałem w ubiegłych stuleciach. 

.

 W Dniu Edukacji Narodowej, nasz uczeń Sebastian
chciałby złożyć wszystkim Nauczycielom życzenia 
z okazji ich święta. 
   

    

.

.

.

.

.

.

Sebastian

.

.

.

.
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   Strzelec, Panna, może    
    Rak… Poznaj dziś swój  
          horoskopu znak

           Śmiechu warte -
            kącik z żartem

Dążę do równowagi, sprawiedliwości i bezstronności. Jestem sprawiedliwy,
wyrafinowany, dyplomatyczny.
Cechy charakteru

Dla Wag najważniejsza jest równowaga i harmonia.
Może ona być pojmowana na różne sposoby, zarówno
jako harmonia formy w sztuce czy dekoratorstwie, jak i
harmonijne relacje międzyludzkie. Ponieważ konflikty
zakłócają równowagę, Wagi nie lubią ich i unikają za
wszelką cenę. Przez to mogą stwarzać wrażenie, że
nie potrafią zająć zdecydowanego stanowiska, a nawet
że grają na dwa fronty.
Główne zalety

Wagi są eleganckie, wyrafinowane, obdarzone dobrym
gustem i zawsze taktowne. Łatwo zjednują sobie
innych, gdyż są uprzejme i dbają, by nikogo nie urazić.
Główne wady

Mają problemy z podejmowaniem decyzji i unikają
odpowiedzialności za nie. Nie radzą sobie z
konfliktami, w których nie umieją zająć
jednoznacznego stanowiska. Dążą do ugody nawet za
cenę bycia w niezgodzie z samymi sobą.
Kobieta 

Jest towarzyska, wyrafinowana, bywalczyni salonów,
koneserka sztuki i/lub mody.
Mężczyzna

Jest zadbany i z klasą, typ szarmanckiego
uwodziciela.
Przyjazne znaki

Wodnik, Bliźnięta, Lew, Strzelec
Powiązania

żywioł:powietrze
kolor:pastelowa zieleń, różowy, niebieski
metal:miedź
kamień:diament, kwarc, opal

.

- Jasiu, twoje wypracowanie jest dobre, ale nie różni
się od wypracowania Krzysia. Co to znaczy?
- To znaczy, proszę pani, że wypracowanie Krzysia
też jest dobre.

***
Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi:
- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki.
- Kto? Ja?!
- Brawo Jasiu, piątka!

***
- Od dziś będziemy liczyli na komputerach! - oznajmiła
nauczycielka.
- Wspaniale! Znakomicie!! - cieszą się uczniowie.
- No to kto mi powie, ile będzie pięć komputerów dodać
dwadzieścia jeden komputerów?...

 

    

    

  

.

.

.

.

.


	Bezpieczna droga do szkoły 2016
	Dzień Nauczyciela 2016
	VII Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego w Trzciance
	Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych w Koninie
	I Integracyjny Kujawsko – Pomorski Mityng Pływacki o Puchar Dyrektora SOSW nr 3
	Wizyta w Muzeum Kanału Bydgoskiego

