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Dnia 21.11.16 przedstawiciele redakcji "Plotka OdŚrodka" W.Rybarczyk i J. Stefaniak   odebrali nagrodę
za zajęcie III miejsca w XXIV Regionalnym Konkursie Gazetek Szkolnych organizowanym przez
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy .

  

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: W. Gryszko, 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

.

Jesień

Kasztany z drzew strącają mali chłopcy,
Pożółkłe liście niesie drogą wiatr.

Jesiennym chłodem idziesz przesiąknięty,
I przez to bardziej zszarzał cały świat.
Ostatnie kwiaty więdną na balkonach,

Zasypia wcześniej w bramie nocny stróż.
I stare domy stoją przemoknięte,

na pustych oknach osiadł ciężki kurz.

Ty chcesz jesieni pełnej słońca,
Z wiatrem, który liście strąca,

Choć za chwilę Cię przykryje śniegu zimna biel.
I życie ciężko jest odmienić,

Wśród szarych dni i serc kamieni,
Zapytaj się człowieka obok,

Może on coś wie.

Kasztany z drzew spadają nam pod nogi,
Pożółkłe liście niesie drogą wiatr.

Przechodnie idą, tuląc się do płotów,
Zziębnięte twarze kryjąc w fałdach palt.

Jadące auta przecierają oczy
I woda spływa z ich gumowych rzęs.
I coraz ciemniej robi się na dworze,

I wszystko to ma swój jesienny sens.

  Krzysztof Daukszewicz

List jesieni

Przybywaj zimo,
siwa damo,

dawno już spadły
wszystkie liście.

Wdziej swoje futro,
czapkę włóż,

bo tu, w kałużach
błyszczy mróz

i wiatr w gałęziach świszcze.

I tak tu pusto,
jakby las

pogubił gdzieś
wesołe ptaki...

Przybywaj zimo,
bo Twój czas -

grudzień cię woła,
daje znaki.

Moja walizka
już spakowana

pełna kasztanów
i suchych traw.

Gdy ty się zjawisz,
odejdę sama,
zanim opadnie
poranna mgła.

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

Skąd się wzięła nazwa listopad?
W listopadzie z drzew opadają liście, właśnie od tego zjawiska pochodzi nazwa miesiąca.

O listopadzie słów kilka…
Listopad jest jedenastym miesiącem w roku. Ma on 30 dni i jest to miesiąc jesienny. Jesień  w listopadzie nie jest
już łagodna, temperatury w dzień są niskie, w nocy często występują przymrozki.

Przyroda w listopadzie
W listopadzie czuć już zbliżającą się zimę. Opada reszta liści z drzew szamotana przez jesienne, silne wiatry.
Zwierzęta przygotowują się do przetrwania zimowych, ciężkich miesięcy. W listopadzie kończą się odloty
naszych wędrownych ptaków, jak skowronki czy szpaki i zaczynają przyloty zimowych gości, jak jemiołuszki
czy gile.

Listopadowe porady…
Zdrowie:
W listopadzie warto zadbać o swoje zdrowie i przygotować się na nadejście zimy. Dobrze jest zażywać dużo
ruchu, hartować organizm, łykać witaminy, jeść dużo warzyw i owoców,  a wszystko po to, aby organizm mógł
walczyć z wirusami, które jesienią atakują ze zdwojoną siłą, Późną jesienią jest też mniej naturalnego światła,
przez co słabnie nasza stabilność emocjonalna i łatwiej „łapiemy” smutki. Dlatego warto oszukiwać organizm, jak
najczęściej spacerując na świeżym powietrzu w ciągu dnia, koniecznie ubranym na cebulkę.
Czas wolny
Długie jesienne wieczory to dobry moment na nadrobienie zaległości w czytaniu. Jesienne smutki pomogą
przegonić rozmowy z bliskimi, filiżanka gorącej herbaty z malinami, czy dobry film. Warto też wykorzystać czas
wolny i zrobić listę świątecznych prezentów.
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                     Fantazje, wspomnienia, marzenia                
                            mój własny punkt widzenia

Jesienne refleksje

Jesień jak każda pora roku ma swój urok. W jesieni najbardziej przeszkadza mi częsta deszczowa pogoda, bo
wtedy jest ponuro. Za to, gdy jest ładna pogoda, można podziwiać różnokolorowe liście leżące na chodnikach.
Jesienią najbardziej lubię czytać książki  i oglądać filmy, a także chodzić na spacery do parku 
i podziwiać ładne krajobrazy.

Jakub Stefaniak

Lubię jesień dlatego, że kiedy wychodzę sobie na spacer, na przykład do parku, opadają  z drzew kolorowe liście,
a na ziemi wygląda to jak piękny dywan. Lubię jesienią zbierać kolorowe liście i chować się pod nimi.

Nikola Rutkowska

Nie bardzo lubię jesień, bo o tej porze roku zawsze jest deszczowa pogoda. Ale jesienią są też piękne kolorowe
liście, które spadają z drzew. Lubię grabić jesienne liście.

Rafał Gwizdała

Lubię jesień, bo jest kolorowa. Z drzew spadają liście: żółte, pomarańczowe, zielone, czerwone, brązowe 
i tworzą kolorowy dywan. Lubię chodzić po tych liściach. Lubię zbierać liście i robić z nich bukiety. Lubię także,
jak pada deszcz i krople stukają o szybę. Patrzę wtedy przez okno i sobie marzę.

Wiola Hausz

Lubię jesień, bo jesienią są kolorowe liście. Przekwitają liście, spadają owoce, przekwitają kwiaty. Nie podoba mi
się, że szybciej robi się ciemno. A co jest piękne – zachód słońca  w pomarańczowej barwie. Jesienią lubię
spacerować, zbierać kasztany i żołędzie. Rozmyślam też w domu, kiedy pogoda nie dopisuje.

Wojtek Rybarczyk
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                        Pytań kilka - rozmowy chwilka
     Wywiad z Panią Roksaną Ptasznik - nauczycielką 
        ze Szkoły Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy, 
        dyrygentką Chóru Dzieci Młodszych "Ojejku"

Dnia 15 listopada odbyło się w naszej szkole spotkanie
„Śpiewamy pieśni patriotyczne”. Patriotami
powinniśmy być na co dzień, listopad to jednak
miesiąc szczególny, kiedy nuta patriotyzmu tkwi w
naszych sercach szczególnie mocno. Spotkanie z
pieśnią patriotyczną ozdobioną słowem, uświetnił
swym występem gość specjalny – Chór Dzieci
Młodszych „Ojejku” ze Szkoły Podstawowej nr 38 w
Bydgoszczy. Postanowiliśmy przeprowadzić krótką
rozmowę z naszym wyjątkowym gościem –
dyrygentką chóru – Panią Roksaną Ptasznik.

R.:  Jest Pani nauczycielką w Szkole Podstawowej
nr 38 w Bydgoszczy. Jakiego przedmiotu uczy Pani
w szkole?
RP.: Od 2010 roku jestem nauczycielem edukacji
wczesnoszkolnej. Uczę maluchy czytać, pisać, liczyć,
śpiewać, malować, a przede wszystkim jak być
dobrym człowiekiem, nikogo nie krzywdzić czynem i
słowem, szanować się nawzajem.

.

R.: Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy?
RP.: Reakcje dzieci na różne sytuacje. Bardzo lubię
moment, gdy coś im tłumaczę i w ich oczach widać,
że to zrozumiały. Albo bardzo też lubię, jak idę
korytarzem i biegną w moją stronę witając się.
Lubię gdy dostaję własnoręcznie wykonane laurki. I
jeszcze, gdy odwiedzają mnie moi wychowankowie,
którzy już opuścili mury szkoły. Dużo jest takich
sytuacji. Ja po prostu bardzo lubię moją pracę.
R.: Gdyby nie była Pani nauczycielką, w jakim
zawodzie najchętniej podjęłaby Pani pracę?
RP.: Gdy byłam mała chciałam być tancerką,
piosenkarką, aktorką, weterynarzem i fryzjerką.
Jednak myślę, że gdybym nie była nauczycielką
prawdopodobnie byłabym wizażystką.
R. Od kiedy zajmuje się Pani prowadzeniem chóru?
RP.: Od 2012 roku. W 2011 roku ówczesna dyrygent
chóru pani Urszula Myler zapytała się mnie, czy nie
chciałabym przejąć tego cudownego przedsięwzięcia.
Zgodziłam się bez wahania, uczestniczyłam wtedy w
prowadzonych jeszcze przez panią Myler próbach,
przyglądałam się jej pracy, wyjeżdżałam na występy,
aż w końcu rozpoczęłam samodzielną pracę w 2012
roku.
R.: Od ilu lat istnieje chór?
RP.: Chór istnieje od 2006 roku. W tym roku
obchodziliśmy uroczysty jubileusz 10-lecia istnienia.
Odbył się z tej okazji duży koncert w Sali Koncertowej
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, słuchało nas
dużo zaproszonych gości, w tym wiceprezydent
Bydgoszczy, pani Iwona Waszkiewicz. Cała
uroczystość zakończyła się zjedzeniem ogromnego
tortu i odśpiewaniem sto lat na cześć chóru :]
R.: Skąd się wzięła nazwa chóru „Ojejku”?
RP.: Początkowo chór nie miał swojej nazwy. Również
okazało się, że uczniowie często zapominali o
próbach, gdyż nie byli jeszcze przyzwyczajeni do
nowych zajęć w szkole.

.
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Gdy pani Myler pytała się, dlaczego nie byli na próbie,
każdy z nich odpowiadał: „Ojejku,
zapomniałam/zapomniałem”. Wtedy pani Urszula
pomyślała, że to bardzo ciekawa nazwa. Faktycznie,
bardzo pasuje do wizerunku naszych uczniów, którzy
są bardzo spontaniczni i radośni, zwłaszcza ci młodsi. 
R.: Ile razy w tygodniu odbywają się próby, jak
długo trwają i jak wygląda praca na takich
próbach?
RP.: Próby odbywają się dwa razy w tygodniu po
półtorej godziny. W czasie ich trwania dzieci uczą się
prawidłowo śpiewać, oddychać podczas śpiewu, uczą
się słyszeć harmonicznie. Również ćwiczymy jak
zachowywać się podczas występów. Gdy jest to
możliwe wychodzimy z sali i rozśpiewujemy się w
ruchu na korytarzu. Cały czas na próbie poświęcamy
na śpiewanie, by później móc świadomie i bez
niepotrzebnego stresu występować na scenie przed
publicznością.
R.: Jakie utwory poza patriotycznymi macie w
swoim repertuarze?
RP.: Jest to cały przekrój różnych opracowań. Są w
nich kolędy, utwory ludowe, utwory popularne w
różnych aranżacjach, utwory dziecięce. Są utwory w
jednogłosie, ale też coraz częściej śpiewamy na dwa
głosy.
R.: W jakich konkursach braliście udział i jaki był
Wasz największy sukces?
RP.: W tym roku udało nam się wyśpiewać I miejsce
na IX Konkursie Chórów i Zespołów Wokalnych
„Wokalis”. Ten rok jest dla nas chyba najowocniejszym
dotychczas, ponieważ oprócz zorganizowania dużego
koncertu z okazji 10-lecia istnienia, nagraliśmy też
pierwszą naszą płytę z 5 utworami oraz zostaliśmy
poproszeni o udział w koncercie kolędowym „Lulajże
Jezuniu” w Filharmonii Pomorskiej. Jest to dla nas
ogromny zaszczyt i wyróżnienie, że wzięto nas pod
uwagę. 
R.: Jaki rodzaj muzyki Pani preferuje?
RP.: Oprócz oczywiście chóralnej, bardzo lubię
muzykę elektroniczną. Słucham jej, gdy chcę się na
chwilę „wyłączyć” i zrelaksować. Lubię też muzykę
popularną. Ostatnio zasłuchałam się w kwintecie
Pentatonix- oni łączą w sobie muzykę chóralną z
muzyką popularną.
R.: Kto jest Pani ulubionym wokalistą?
RP.: Moim niedoścignionym wzorem wokalnym jest
Beyonce. Nikt na świecie nie potrafi wykonywać takich
koncertów na żywo i nie zafałszować podczas jego
trwania nawet przez moment. 

R.: Na jakich instrumentach potrafi Pani grać?
RP.: Potrafię grać na gitarze. Ostatnio zaczęłam uczyć
się grać na fortepianie. Mam nadzieję, że starczy mi
samozaparcia, by nauczyć się grać na
satysfakcjonującym mnie poziomie. 
R.: Co najbardziej lubi Pani robić w wolnych
chwilach?
RP.: Bardzo lubię oglądać filmy, zwłaszcza
fantastyczne. Uwielbiam wszystkie trylogie Petera
Jacksona- „Władcę Pierścieni” i „Hobbita”. Bardzo lubię
wszystkie filmy o super bohaterach uniwersum
Marvela, kocham „Gwiezdne Wojny”. Również w
wolnych chwilach lubię słuchać muzyki i śpiewać, lubię
czytać książki. Gdy jest ciepło, lubię jeździć nad wodę
i słuchać szumu fal. 
R.: Czy w Pani rodzinnym domu muzyka
towarzyszy Pani i rodzinie na co dzień?
RP.: Oczywiście. W tej chwili w domu jest tak, że jak
nie śpiewam ja, to robi to moje młodsze dziecko. Nina
zaczęła chodzić do przedszkola i przynosi z niego
wszystkie przedszkolne przeboje. Muzyka towarzyszy
nam cały czas. Syn bardzo lubi słuchać ostatnio
modnej wśród młodzieży „trap music”. Z kolei mój mąż
jest zagorzałym fanem rocka, więc można powiedzieć,
że wszystkie gatunki muzyczne towarzyszą nam na
co dzień.
R.: Proszę wymienić trzy rzeczy, które zabrałaby
Pani na bezludną wyspę.
RP.: Na pewno gitarę, krem do opalania i duuuuużo
wody do picia. 
R.: Jakie jest Pani największe marzenie?
RP.: To trudne pytanie… Chciałabym móc mieć tyle
wolnego czasu, by podróżować po świecie i odwiedzić
te wszystkie piękne miejsca, które można oglądać
tylko na zdjęciach. Trudno mi nawet wymienić je tutaj,
tyle ich jest. Ale zawsze marzyłam, żeby kupić
kampera, zapakować moją rodzinę i wyruszyć przed
siebie.

Serdecznie dziękujemy za odwiedziny w naszej
szkole, piękny występ i za rozmowę :)
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                  Polska - co wiemy o naszym kraju ?                
                      

SYMBOLE NARODOWE

Godło państwowe, inaczej herb to specjalny znak wyróżniający każdy kraj. Godłem naszego państwa już od
bardzo dawnych czasów jest Orzeł Biały. Polski Orzeł ma głowę zwróconą w prawą stronę, rozpostarte
skrzydła, białe pióra, złoty dziób i szpony oraz złotą koronę symbolizującą Królestwo Polskie. Umieszczony jest
na czerwonym tle. Barwami narodowymi naszego kraju są biel i czerwień, o czym postanowił rząd polski w
czasie powstania listopadowego prawie dwieście lat temu, kiedy naszej ojczyzny nie było na mapie Europy, a
Polacy walczyli o niepodległość.

Po odzyskaniu niepodległości, polski sejm zatwierdził jako godło Orła Białego i biało – czerwoną flagę.
Ciekawostką jest, iż największy zbiór kilkudziesięciu polskich chorągwi nie jest przechowywany w Polsce, ale w
muzeum w stolicy Szwecji, Sztokholmie. Chorągwie te zdobyła armia szwedzka podczas wojen z Polską,
głównie podczas tak zwanego potopu szwedzkiego, kiedy to wielkie siły szwedzkie niczym woda zalały nasz
kraj.

Hymn narodowy to specjalna pieśń, którą śpiewa się w czasie najważniejszych świąt i uroczystości
państwowych. Naszym hymnem narodowym od 26 lutego 1927 roku jest „Mazurek Dąbrowskiego”, czyli
pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Napisał ją Józef Wybicki w 1797 roku we włoskim mieście Reggio, gdzie
gen. Jan Henryk Dąbrowski tworzył polskie wojsko. Miało ono walczyć przeciwko zaborcom, czyli państwom,
które zabrały Polsce niepodległość na 123 lata. Nie było wtedy naszego państwa na mapie świata. Jednak
pierwszym hymnem Polski była piękna pieśń „Bogurodzica”, którą to polscy rycerze śpiewali niegdyś przed
wielkimi bitwami, między innymi przed bitwą pod Grunwaldem, kiedy to polski król Władysław Jagiełło pokonał
potęgę zakonu krzyżackiego.

/Źródło: J. i J. Szarkowie, Kocham Polskę Elementarz dla dzieci, Dom Wydawniczy „Rafael” 2010/
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                   Weekendowe podróże po Polsce

W tym miesiącu kontynuując naszą wędrówkę po Polsce, wybierzemy się do Warszawy.
Jak głosi legenda, nazwę miastu nadali Wars i Sawa, ubogi rybak i jego żona, którzy mieszkali w małej chatce
nad rzeką Wisłą. Pewnego razu książę Siemomysł zgubił się na polowaniu w kniei i trafił do domu Warsa i Sawy,
którzy udzielili mu schronienia. Z wdzięczności za pomoc książę ofiarował im te ziemie na zawsze.
Warszawa jest stolicą Polski od 1596 roku, odkąd król Zygmunt III Waza przeniósł ją z Krakowa, gdzie pożar
strawił wawelski zamek. Warszawa leżała w środku państwa, co dla władców kraju było bardzo dogodne.
W herbie stolicy widnieje syrena. Podobno niegdyś piękna panna z rybim ogonem przypłynęła Wisłą do
Warszawy. Choć wzburzała fale, mąciła wodę i plątała rybakom sieci, wszyscy ją kochali, ponieważ ładnie
śpiewała. Ale pewien kupiec uwięził syrenę, bo chciał zarabiać na jej głosie. Uwolnił ją syn rybaka. Z
wdzięczności za to Syrenka obiecała bronić miasta w potrzebie. Dlatego ma miecz i tarczę. 
  

Spacerując po Warszawie nie sposób ominąć pewnych miejsc, zabytków, budowli.
Zamek Królewski, którego historia sięga XV wieku – dawna rezydencja polskich królów. 
Kolumna Zygmunta III Wazy z XVII w. – najstarszy świecki pomnik miasta stojący na placu Zamkowym. 
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Katedra św. Jana Chrzciciela– tu koronowano dwóch królów Polski: Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Tu także zaprzysiężono Konstytucję 3 maja. 

W kościele św. Krzyża, który został zniszczony w czasie II wojny światowej, umieszczono urny z sercami
kompozytora Fryderyka Chopina i pisarza Władysława Reymonta, laureata literackiej Nagrody Nobla. 
   

Łazienki to słynne warszawskie ogrody z pałacem na wyspie, pomnikami, stawami, alejami. Na wysokiej skarpie
zbudowano pałacyk Belweder, gdzie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości mieszkał Naczelnik Państwa
Józef Piłsudski.

Jedną z najsłynniejszych polskich rezydencji jest pałac króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie wraz z
otaczającym go pięknym parkiem. 

Muzeum Powstania Warszawskiego z wysoką na 10 pięter wieżą z kotwicą – znakiem Polski Walczącej.
Walczących w powstaniu warszawiaków przybliżają zwiedzającym tysiące fotografii i eksponatów.

Cmentarz Powązkowski jest większy od papieskiego państwa – Watykanu. Spoczywa na nim wielu znanych
Polaków. Na Powązkach znajduje się również Cmentarz Wojskowy, na którym spoczywają między innymi
żołnierze walczący o wolność i niepodległość ojczyzny. 

  

.

.
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Stop wulgaryzmom!

W trosce o czystość języka nasz Ośrodek
zorganizował konkurs na plakat zachęcający do
używania pięknej, pozbawionej wulgaryzmów mowy
ojczystej.

 

 

Krystian Łyk złotym medalistą
na zawodach ogólnopolskich

Miło nam poinformować, że nasz uczeń Krystian
Łyk wywalczył złoty medal na VIII Ogólnopolskim
Mityngu Pływackim Olimpiad Specjalnych w
Katowicach (3-6.11.2016r.). Oprócz pierwszego
miejsca na dystansie 50m stylem klasycznym, brał
udział także w "złotej" sztafecie 4 x 25m stylem
dowolnym.
Gratulacje dla trenerki p. Doroty Firmowskiej oraz
mamy Krystiana, która również była w Katowicach,
wspierając Program Rodzinny Olimpiad Specjalnych
Polska.

  
  

.

.

Przedstawienie zaduszkowe
"Istnieć"

Nasi uczniowie wspierani przez dwójkę absolwentów
pod kierunkiem pani Małgosi Kapuśniak
zaprezentowali, zmuszający do refleksji nad naszym
postępowaniem, spektakl pod tytułem "Istnieć"

11 listopada - lekcja patriotyzmu
przygotowana przez Szkolny
Oddział TMMB

W związku ze zbliżającymi się obchodami Święta
Niepodległości Szkolny  Oddział Towarzystwa
Miłośników Miasta Bydgoszczy przygotował rajd
pieszy szlakiem najważniejszych bydgoskich
pomników poświęconych pamięci żołnierzy, ofiar II
wojny światowej oraz tragicznych losów bydgoszczan
w tym okresie. Grupa naszych uczniów dowiedziała
się między innymi, jakie były losy ostatniego
przedwojennego prezydenta Bydgoszczy Leona 
Barciszewskiego oraz poznała bliżej postać Mariana
Rejewskiego - matematyka i kryptologa, który wraz z
zespołem polskich uczonych, jako pierwszy złamał
kod Enigmy będącej najważniejszą maszyną
szyfrującą używaną przez hitlerowskie Niemcy.

.

          Z życia Ośrodka - czyli PLOTKA OdŚRODKA

.

.

.
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11 listopada - Narodowe Święto
Niepodległości

Nasza wspólnota szkolna dołączyła do ogólnopolskich
obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Udekorowaliśmy symbolami
narodowymi hol dolny szkół, wykonaliśmy w klasach
biało-czerwone kotyliony, a 10 listopada 2016 roku
uroczystym apelem rozpoczęliśmy ogólnonarodowe
świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości.
Montaż słowno – muzyczny przygotowany przez
uczniów klas gimnazjalnych i przysposobienia do
pracy przypomniał wszystkim jak ważne jest mówienie
o wolności, polskości i patriotyzmie. Poprzez obraz i
dźwięk przybliżyliśmy również naszym uczniom
postać wielkiego patrioty, organizatora oddziałów
strzeleckich, Naczelnika Państwa Polskiego – Józefa
Piłsudskiego. Zaprosiliśmy całą naszą społeczność
szkolną do radosnego świętowania 11 LISTOPADA –
częstując wszystkich rogalami barcińskimi i
zachęcając do udziału w miejskich obchodach Święta
Niepodległości Polski.

„Spotkanie z H. Sienkiewiczem”
W 100 rocznice śmierci H. Sienkiewicza młodzież z
klas przysposabiających do pracy wzięła udział w
Szkolnym Konkursie pt. „Spotkanie z H.
Sienkiewiczem”. Zmagania konkursowe poprzedziła
prezentacja multimedialna poświęcona postaci pisarza
oraz jego twórczości. W konkursie uczestniczyli
przedstawiciele z wszystkich klas
przysposabiających. Podsumowaniem konkursu było
wspólne wykonanie gazetki tematycznej. Wyniki
konkursu: 1 miejsce – kl. III bp, 2 miejsce kl. III cp i III
ap, miejsce 3 kl. I ap

.

.

Międzynarodowe Andrzejki
Dnia 17.11.2016, w naszym Ośrodku odbyła się
impreza Andrzejkowa przygotowana przy współpracy
z wolontariuszami z fundacji „Wiatrak”. Nasi goście to
młodzież z wielu krajów europejskich takich jak
Portugalia, Hiszpania, Niemcy, Bułgaria, Rumunia oraz
Włochy. Nasze dzieci miały okazję bawić się w różne
tradycyjne zabawy, które są popularne w rodzimych
krajach naszych gości. Międzynarodowa atmosfera
uruchomiła dużo uśmiechów na twarzach naszych
dzieci i pobudziła je do kreatywnych sposobów
porozumiewania się z młodzieżą mówiącą w różnych
językach. O oprawę muzyczną, jak co roku, zadbał
prawdziwy DJ, pan Andrzej.

Rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego „Mój ulubiony
bohater książki”

23 listopada odbyło się rozstrzygnięcie
REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MÓJ ULUBIONY BOHATER KSIĄŻKI”. Celem
konkursu było popularyzowanie czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży. Na konkurs wpłynęło 113 prac
plastycznych wykonanych przez: uczniów
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Pile, Zespołu Szkół w Koronowie, Zespołu Szkół nr 30
w Bydgoszczy, Szkoły podstawowej nr 34 w
Bydgoszczy oraz uczniów naszego ośrodka. Wszyscy
autorzy wykazali się niezwykłą kreatywnością i
zaangażowaniem. Na spotkanie przybyli autorzy prac
wraz z nauczycielami, miło nam było gościć
reprezentantów Zespołu Szkól nr 30 i Zespołu Szkól w
Koronowie. Imprezę uświetniły swoją obecnością
Panie dyrektor: Alicja Kruzel i Dorota Buzała, które
wręczyły nagrody zwycięzcom.

.

.

.
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"Potyczki taneczne"
24 listopada odbył się przegląd polskich tańców
ludowych „Potyczki Taneczne” w Zespole Szkół Nr 14
przy ulicy Kcyńskiej. Celem konkursu było Rozwijanie
u dzieci i młodzieży zainteresowań polską sztuką i
kulturą ludową. Podnoszenie kultury muzycznej dzieci i
młodzieży. Zapoznanie z folklorem różnych regionów
naszego kraju.Rozwijanie sprawności ruchowej,
percepcji słuchowej i wzrokowej. Rozwijanie
umiejętności komunikacji interpersonalnej. Zespół
Dikanda przygotował i zaprezentował „Poloneza ze
skrzydłami ISIS”. Dzielnie i z uśmiechem na twarzach
Nasz Ośrodek reprezentowały: Natalia Koslowska,
Weronika Walczak, Natalia Piszcz, Oliwia Zwiewka,
Małgorzata Pietrakowska, Agnieszka Beta oraz
Paulina Walczak .

Sukces naszej drużyny tenisa
stołowego w Chełmnie

W dniach 26-27 listopada, uczestniczyliśmy w jak co
roku od 15 lat , Kujawsko - Pomorskim Turnieju Tenisa
Stołowego Olimpiad Specjalnych w Chełmnie. Jest to
najbardziej oczekiwany, oblegany i tym samym
prestiżowy turniej. Nasi reprezentanci starają się
zawsze dobrze przygotować na treningach do tych
zawodów, wiedząc, że poziom zawodników, często
kilkunastu ekip z całego województwa, ciągle się
podnosi. W tym roku nasi uczniowie i absolwenci
również wrócili "z tarczą". Gratulujemy!

 
    

.

.

W Muzeum Mydła
  

fART
Grupa Orkiestromaniaków brała udział w
ogólnopolskim festiwalu "fART" organizowanym przez
CKK "Wiatrak". Szkolę reprezentowali Agnieszka
Grocholska, Natalia Koslowska, Weronika walczak,
Klaudia Leśniewska, Nikola Rutkowska, Oliwia
Zwiewka, Michał Bagniewski, Sebastian Pieprzyk,
Piotr Sołtysiak, Rafał Gwizdała, Stanisław Brzyski,
Mateusz Beger, Mateusz Wierzbiński, Jakub Miklas,
Przemek Bączkowski i i Filip Szyperski. Po raz piąty
prezentowaliśmy swoje umiejętności muzyczne
wykonując partyturę na instrumenty perkusyjne do
utworu Gorana Bregovica. Inspiracją dla uczestników
festiwalu były słowa Świętej Matki Teresy z Kalkuty,
patronki "Wiatraka", "I ciebie i mnie stworzono do
wielkich rzeczy".

"Witaminki dla księżniczki
Marcelinki"

Dnia 29 listopada odbyło się przedstawienie
kukiełkowe pt. " Witaminki dla księżniczki Marcelinki"
w ramach cyklicznych spotkań " Nauczyciele czytają
dzieciom". 

.

.

.
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       Uczta dla brzucha -      
            kącik łasucha

         Śmiechu warte -
          kącik z żartem

Podczas jesiennej słoty, kiedy za oknem deszcz   i
wiatr, dobrze „zaszyć się” w domowym ciepełku i przy
dobrej ciepłej, włoskiej potrawie pomyśleć o pięknej,
słonecznej pogodzie.  W tym miesiącu proponujemy
  

WŁOSKI SOS DO MAKARONU

Składniki:
50 dag mięsa mielonego
2 marchewki
2 pietruszki
seler
cebula
2 ząbki czosnku
2 łyżki koncentratu pomidorowego
puszka pomidorów
suszona bazylia
słodka papryka
sól, pieprz, cukier
oliwa z oliwek
makaron spaghetti

Sposób przygotowania:
1.  Marchew, seler, pietruszkę oczyść, zetrzyj na tarce
o dużych oczkach. Posiekaj drobno cebulę i czosnek.
2.  Mięso wyłóż na patelnię z rozgrzaną oliwą i
mieszając smaż na średnim ogniu, aż przybierze
grudkowatą konsystencję. Dodaj przygotowane
warzywa. Przypraw solą  i pieprzem. Duś pod
przykryciem ok. 15 minut.
3.  Do mięsa dodaj koncentrat  rozdrobniony w
szklance wody oraz pomidory z puszki. Całość
przypraw ziołami i cukrem. Duś jeszcze ok. 20 minut.
Na koniec w razie potrzeby, dopraw przyprawami.
4.  Ugotuj makaron, osącz. Wyłóż sos na makaron,
dodaj starty ser. Podawaj na gorąco.

Smacznego!

.

Pani pyta Jasia:
- Jakie masz hobby?
- A co to jest?
- Hobby to coś, co lubisz najbardziej.
- Aaa, to zupa grzybowa.

***
- Jasiu, dlaczego tata odrabia twoje zadania z
matematyki?
- Bo mama jest ostatnio bardzo zajęta.

***
Na lekcji polskiego:
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok!

***
Ojciec pyta syna:
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też
szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt go do
tej pory nie znalazł...

***
- Powtórzmy tabliczkę mnożenia - mówi ojciec do
Jasia - na pewno wiesz, że dwa razy dwa jest cztery, a
ile to będzie sześć razy siedem? 
- Tato, dlaczego Ty zawsze rezerwujesz dla siebie
łatwiejsze przykłady?!

.

.

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

Skorpion opis znaku 
Zgłębiam, drążę, ujawniam. Moje motto to skupienie,
głębia, zaborczość, wnikliwość, intensywność.

Cechy charakteru
Skorpiony są znane ze swoich intensywnych odczuć,
determinacji i silnego zaangażowania we wszystko co
robią. Wydaje się, że mają ogromną siłę woli, gdyż z
reguły wiedzą czego chcą i potrafią nawet bardzo długo
czekać na właściwy moment, by to uzyskać. Rzadko
się poddają i są niezwykle wytrzymałe. Mają
skłonność do popadania w skrajności i obce są im
stany pośrednie. Nie lubią powierzchowności i
przeciętności. Są obdarzone bardzo dużą siłą
psychiczną, którą w zależności od stopnia rozwoju
mogą wykorzystywać do wielkich celów lub w sposób
destrukcyjny – np. gdy pozwolą, by kierowała nimi
zazdrość i podejrzliwość.

Główne zalety
Skorpiony odważnie zgłębiają tajemnice i poruszają
kwestie, których inni się obawiają. Są wnikliwe,
analityczne i nieustępliwe. Mają ogromną zdolność
psychicznej regeneracji, dzięki której potrafią podnieść
się po niepowodzeniach, które innych dawno by
załamały.

Główne wady
Skorpiony długo pamiętają urazy i potrafią wziąć za nie
odwet nawet po bardzo długim czasie, gdy inni dawno
już zapomnieli o całej sprawie. Powinny uważać, by
motywacją ich działań nie stała się chęć zawładnięcia
innymi i uzależnienia ich od siebie

Przyjazne znaki
Rak, Ryby, Panna, Koziorożec

.

O jesieni słów kilka opowie nam dzisiaj Weronika.

Jaka jest pora roku?        Jesień
  

Co można robić jesienią?  - Zbierać owoce, grzyby.
   

Jaką pogodę mamy jesienią?  - Czasem świeci słońce,
czasem pada deszcz, a nawet śnieg.
  

Co można robić, żeby być zdrowym jesienią?

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.


	Stop wulgaryzmom!
	Przedstawienie zaduszkowe "Istnieć"
	Krystian Łyk złotym medalistą na zawodach ogólnopolskich
	11 listopada - lekcja patriotyzmu przygotowana przez Szkolny Oddział TMMB
	11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
	Międzynarodowe Andrzejki
	Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Mój ulubiony bohater książki”
	„Spotkanie z H. Sienkiewiczem”
	W Muzeum Mydła
	"Potyczki taneczne"
	fART
	Sukces naszej drużyny tenisa stołowego w Chełmnie
	"Witaminki dla księżniczki Marcelinki"

