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  Rozpoczęcie Roku    
 Szkolnego 2016/2017

Dnia 1 września 2016r
o godz. 9.00 w naszym
Ośrodku odbyło się 
Uroczyste Rozpoczęcie
Roku Szkolnego
2016/2017. Pani Dyrektor
Marzena Kurpiewska
przywitała wszystkich
uczniów, rodziców  i
nauczycieli, a także
przedstawiła nam nowych
uczniów. 

Bezpiecznie na drodze

Dnia 26 września 2016r
uczniowie ze Szkoły
Podstawowej wzięli udział
w spotkaniu 
z policjantką z Komendy
Powiatowej Policji w
Kutnie panią E. Machnik.
Tematem spotkania było
bezpieczeństwo na
drodze. Spotkanie
zorganizowały panie: A.
Dziedziczak i D.
Gackowska. 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

W dniu 29 września 2016r uczniowie z klas
gimnazjalnych z naszego Ośrodka wzięli udział w akcji
czytelniczej- Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
Celem akcji było promowanie czytelnictwa. Nasi koledzy
pod opieką p. D. Puchalskiej i p. J. Kaczmarek czytali
wybrane książki przy miejskiej fontannie. 
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Od października
podziałowi uległa klasa
I/II. W związku z tym
utworzono nową klasę
pierwszą, do której
uczęszczają nasi nowi
koledzy Bartek, Igor i
Patryk.  Wychowawcą
klasy  została pani Marta
Gospoś. 

Czytelnicza Sztafeta
Szkół

Dnia 10 października
2016r o godz. 8 rano
rozpoczęliśmy w naszym
Ośrodku Czytelniczą
Sztafetę Szkół.
Uczniowie z klasy V
Szkoły Podstawowej oraz
Gimnazjum starali się
przeczytać jak najwięcej
stron. Bo przecież jak
mówiła Wisława
Szymborska: "Czytanie
książek to najpiękniejsza
zabawa, jaką sobie
ludzkość wymyśliła."

Międzynarodowy Dzień Głuchego

Dnia 04 października 2016r. uczniowie z naszego
Ośrodka wzięli udział w spotkaniu integracyjnym z okazji
Międzynarodowego Dnia Głuchego. Spotkanie miało na
celu przybliżyć naszej młodzieży zawód rzeźbiarza. Nasi
uczniowie mieli możliwość zmierzyć się z tym
zawodem,  przyuczał ich pan Jan Szymański,
niesłyszący kutnowski artysta. Zajęcia odbyły się w
siedzibie Oddziału Terenowego Polskiego Związku
Głuchych w Kutnie.
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Pracownia fryzjerska
"Warkoczyk"

Dnia 11 października
2016r o godz. 16.30 w
naszym Ośrodku odbyło
się otwarcie nowej
pracowni fryzjerskiej
„Warkoczyk”. Pracownię
tę przygotowały
uczennice klasy IIIB  pod
opieką pani Marioli
Przybylskiej. Z tej okazji
zaproszono rodziców
oraz panią Magdalenę 
Steglińską-
przedstawicielkę zakładu
fryzjerskiego „U Ilony”, w
którym nasze dziewczęta
odbywają praktyki.
Podczas otwarcia nasze
dziewczyny
zaprezentowały swoje
umiejętności praktyczne
czesząc i modelując
włosy swoim mamom. 

Sport to zdrowie

Wraz z rozpoczęciem
roku szkolnego ruszyły w
naszym Ośrodku koła i
sekcje zainteresowań.
Duży nacisk kładziemy
na zajęcia sportowe. Dwa
razy w tygodniu  mamy
możliwość korzystania z
boiska sportowego
znajdującego się przy I
L.O. im. J. H.
Dąbrowskiego, raz w
tygodniu korzystamy z
sali gimnastycznej
trenując piłkę nożną pod
czujnym okiem pana
Grzegorza Błaszczyka.
Od października z kolei
chodzimy na zajęcia
pływania do
kutnowskiego Aquaparku.
Zajęcia te prowadzi pani
Izabella Fuz.

:)
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Integracja

Dnia 12
października 2016r
w naszym Ośrodku
odbyło się pierwsze
spotkanie z
uczniami Zespołu
Szkół Nr 3im. W.
Grabskiego w Kutnie
w ramach projektu
działań profilaktyki
rówieśniczej. Projekt
skierowany jest do
najstarszych
uczniów naszego
Ośrodka, a
koordynuje go pani
K. Żakowska.
Po zapoznaniu się z
celami projektu
integrowaliśmy się
przy herbacie i
ciastku. 

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 13 października 2016r o godz. 11 odbył
się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Podczas uroczystości mogliśmy wysłuchać
pięknych wierszy i  piosenek dla nauczycieli.
Odbyła się także Gala Oskarowo – Jabłkowa,
podczas której nauczyciele otrzymywali
wyróżnienia w różnych kategoriach. 

Wycieczka do lasu

Dnia 19 października 2016r. uczniowie klasy III
SP wyruszyli na wycieczkę do lasu   w
Raciborowie. Głównym celem wycieczki było
obserwowanie lasu jesienią, a niesamowitą
niespodzianką dla dzieci było spotkanie z
małym dzikiem wychowywanym przy
leśniczówce.  Opiekę podczas wycieczki
sprawowały panie: A. Dziedziczak i S.
Frydrysiak- Saczuk, natomiast po lesie
oprowadzała nas pani M. Przybylska-
opiekunka koła LOP.

Integracja

Dnia 26
października 2016r.
odbyły się drugie
zajęcia w ramach
projektu działań
profilaktyki
rówieśniczej z
uczniami ZS Nr 3
im. W. Grabskiego. 
Podczas zajęć
graliśmy w
koszykówkę na sali
gimnastycznej w ZS
Nr 3. Następnie
wysłuchaliśmy
prelekcji na temat
 pierwszej pomocy,
a później
ćwiczyliśmy
zdobytą wiedzę na
fantomach.  W
zajęciach tych,
oprócz najstarszych
wychowanków
 internatu
uczestniczyli także
wychowankowie
grupy II pod opieką
pani Jolanty
Kaczmarek.

Konkurs Gastronomiczny

Dnia 25 października uczniowie ze szkoły
zawodowej Krystian Dolecki i Adrian
Mroziewicz wzięli udział w X Międzyszkolnym
Konkursie Gastronomicznym „Przygoda w
Kuchni”, pod hasłem: „Smaki regionu
łódzkiego”, którego organizatorem był
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
Nr 1im. Janusza Korczaka w Łodzi. Celem
tegorocznego konkursu było zapoznanie
uczniów z tradycjami i potrawami regionu
łódzkiego, a także rozwijanie umiejętności
zawodowych. Tym razem uczniowie mieli za
zadanie przygotować zupę zalewajkę według
własnej receptury, a także napisać krótki test
dotyczący potraw z regionu łódzkiego. Nasi
chłopcy zajęli III miejsce. Uczniów do konkursu
przygotowywała pani Kamila Kusiak. 

:)

Dnia 26
października 2016r.
Drużyna Harcerska
„ Szare Wilki”
otrzymała kolejną
odznakę Wspólnoty
Drużyn
Grunwaldzkich-
Drużyna
Grunwaldzka 2016.
Nasi harcerze
ciężko pracowali,
aby zdobyć tę
odznakę. Opiekę
nad drużyną
sprawuje pani
Kamila Kusiak. 

Dzień z matematyką

W tym roku szkolnym rozpoczęto w Ośrodku nowy cykl zajęć „Dzień z
matematyką”. W związku z tym 27 października 2016r. odbyły się
pomiary wzrostu dla wszystkich chętnych uczniów z naszej szkoły.
Za zorganizowanie akcji odpowiedzialne były panie: A. Sodulska, M.
Przybylska, R. Pietrzykowska, E. Szczesiak, M. Wiśniewska. Halloween

Dnia 27 października obchodziliśmy w
internacie Halloween wszyscy chętni
wychowankowie  przebrali się za upiory, duchy
i czarownice i doskonale się bawili podczas
dyskoteki zorganizowanej przez panią
Katarzynę Żakowską.

:)

Przygotowanie: Anita Barticka, Dominika Kasparek

:)

:)
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 Z KOMPUTEREM ZA PAN BRAT
Jak założyć skrzynkę e- mail?

1. Wejdź w internet (google)
2. Wyszukaj w google portalu na którym chcesz mieć swoją skrzynkę e-mail np.: onet,

interia, gmail .
3. Gdy już wybierzesz swój portal kliknij- zarejestruj się.
4. Wypełnij wszystkie okienka swoimi danymi, a następnie potwierdź je.  Zapamiętaj swój

login i hasło 
5. Teraz twoja skrzynka e-mail jest już gotowa do użytkowania.
6. Możesz wysyłać maile do innych a także odbierać wiadomości od swoich znajomych!!!

Przygotowanie: Patrycja Januszewska

         MOJA PRZYSZŁOŚĆ ZALEŻY TYLKO ODE MNIE…
         Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

     Rozmowa kwalifikacyjna to rozmowa z pracodawcą. Jest to forma dialogu, podczas którego pracodawca dokonuje
wyboru przyszłych pracowników. Kandydat zaś decyduje, czy oferta odpowiada jego oczekiwaniom. Rozmowa
kwalifikacyjna to najlepszy sposób na poznanie kandydatów do pracy.
Pierwszych 20 sekund, pierwszych 20 słów, pierwszych 20 gestów może w 80% zadecydować o tym, jak oceni Cię
przyszły pracodawca!
1. Idąc na rozmowę zabierz ze sobą wszystkie istotne dokumenty np. świadectwa szkolne, CV, list motywacyjny itp.
2. Bądź punktualnie, a nawet przed czasem.
3. Poczytaj o najczęściej zadawanych pytaniach na takiej rozmowie i zastanów się nad ich odpowiedziami.
4. Pamiętaj o swojej postawie: przywitaj się – uśmiechnij, staraj zachowywać się naturalnie, mów spokojnym,

stonowanym głosem, nie machaj rękoma(gestykulując), utrzymuj kontakt wzrokowy z osobą rekrutującą, uważnie
słuchaj swojego rozmówcy, odpowiadaj na jego pytania konkretnie.

5. Wyłącz telefon komórkowy, aby Cię nie rozpraszał.
6. Pamiętaj o odpowiednim stroju: stój powinien być stosowny i elegancki w stonowanych kolorach, ważne jest

staranne uczesanie i zadbane dłonie.
7. To pracodawca wyciąga pierwszy rękę, aby się z Tobą pożegnać.

PAMIĘTAJ!
Nawet, jeśli nie znasz odpowiedzi na pytanie, ważniejsza dla pracodawcy jest umiejętność radzenia sobie w trudnych
sytuacjach i wychodzenia z nich. Twoja błyskotliwa odpowiedź, zamiast tej oczekiwanej, może wzbudzi
zainteresowanie i zaowocować dodatkowymi punktami u pracodawcy.
                                               
                                                                                                                                                                                      Źródła:
                                                                                                                                                                                     Zielona Linia
                                                                                                                                                                          Centrum Informacji Służb Zatrudnienia

Przygotowanie: Wioletta Marczak
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Po czyje książki warto sięgnąć...

Małgorzata Musierowicz z domu Barańczak  – polska pisarka, autorka książek dla dzieci i
młodzieży, ilustratorka. Debiutowała w połowie lat 70. XX w. powieścią Małomówny i rodzina,
wkrótce potem rozpoczęła cykl humorystycznych powieści Jeżycjada, zwany tak od nazwy
poznańskiej dzielnicy Jeżyce, w której mieszkają jego bohaterowie. Musierowicz napisała także
wiele książek dla młodszych dzieci. Na motywach powieści Kłamczucha powstał film o takim
samym tytule, a na podstawie Kwiatu kalafiora i Idy Sierpniowej zrealizowano film ESD. Za swoje
książki Małgorzata Musierowicz otrzymała wiele nagród, m.in. przyznano jej Złote Koziołki. Jej
powieści zostały przetłumaczone na wiele języków.  Na wniosek dzieci została Kawalerem
Orderu Uśmiechu w 1994 roku. W 2008 roku została odznaczona Medalem Polskiej Sekcji IBBY
za całokształt twórczości.
Nie czytaliście jeszcze książek pani Małgorzaty Musierowicz? Zapraszamy do biblioteki szkolnej.
Na pewno będziecie zadowoleni!!!

 Źródło: Https//pl.wikipedia.org/wiki                            Przygotowanie: Martyna Wysocka

                                                                                                                                                          

Humor

Matka pyta syna:  
- Co przerabialiście dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła... 

 Dwaj chłopcy podbiegają do policjanta:
- Panie władzo, szybko, nasz nauczyciel!
- Co się stało? Napadli go?
- Nie, on nieprawidłowo zaparkował...

Lekcja w szkole w czasach paleozoiku. Nauczycielka wykuwa na
kamiennej tablicy pytanie: Ile to jest 2+2? Wzywa do odpowiedzi
Jasia. Ten nie zna odpowiedzi i zastanawia się. Nagle słychać
straszny huk i unoszą się tumany kurzu. Nauczycielka pyta surowo:
- Dzieci! Kto rzucił ściągę?! 

Źródło: http://nauczyciele.dowcipy.pl/dowcipy-o-nauczycielach_2.html

Przygotowanie: Łukasz Osmólski

:)

1. Zbierasz je jesienią w lesie
2. Świeci na niebie w ciągu dnia
3. Miejsce w szkole gdzie jest dużo książek
4. Roznosi listy
5. Uczy w szkole
6. Sklep z lekami
7. Jedynka i dwa zera
8. Po niej piszesz kredą
9. Nasza Ojczyzna
10. Do gry w nogę lub siatkówkę
11. Cebula , pomidor , ogórek
12. Figura - ma trzy boki
13. Miesiąc w którym jest początek jesieni
14. Miesiąc ze Świętem Niepodległości
15. Opadają jesienią z drzew
16. Nasz kontynent
17. Zwierzę z trąbą
   
Źródło: https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sp323/krzyzowka-jesienna/
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