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ZWIEDZAMY GROBY...

Dnia 3 listopada 2016r.
uczniowie gimnazjum i
szkoły zawodowej
odwiedzili groby
zasłużonych
mieszkańców Kutna wraz
z panem przewodnikiem
z Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Kutnowskiej.
Wyjście zorganizowała
pani K. Żakowska.

INTEGRACJA

W listopadzie odbyły się
dwa spotkania z
uczniami Zespołu Szkół
Nr 3 im. W. Grabskiego
w Kutnie w ramach
projektu działań
profilaktyki
rówieśniczej. W dniu 9
listopada 2016r.
uczyliśmy naszych
kolegów języka
migowego a później
relaksowaliśmy się
wspólnie przy herbacie i
ciastku. Z kolei dnia  23
listopada 2016r
rezegraliśmy mecz piłki
nożnej, a także
zwiedziliśmy Zespół
Szkół Nr 3 w Kutnie. 

RAZEM DLA POKOJU

W dniach 14-20 listopada w naszym Ośrodku
obchodziliśmy Tydzień Edukacji Globalnej pod
hasłem „ Razem dla pokoju”. Z tej okazji nasza
Drużyna Harcerska wzięła udział w konkursie
promującym działania edukacyjne w swoim lokalnym
środowisku i zajęła w nim III miejsce. Uczniowie
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nagrali film którego
myślą przewodnią było hasło tegorocznego Tygodnia
Edukacji Globalnej „Razem dla Pokoju. Wszystkich 
zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową
naszego Ośrodka. Całą akcję koordynowały panie
Kamila Kusiak i Joanna Grabska.

WYCIECZKA

W dniu 23 listopada 2016r uczniowie z szkoły
podstawowej, gimnazjum oraz zasadniczej szkoły
zawodowej uczestniczyli w wycieczce do Piotrkowa
Trybunalskiego, gdzie zwiedzali fabrykę bombek
„Szkło- Dekor”. Po obejrzeniu całej linii produkcji
bombek udali się do Tomaszowa Mazowieckiego,
gdzie zwiedzali dawną kopalnię piasku kwarcowego
w  „ Grotach Nagórzyckich”. Wycieczkę
zorganizowała pani A. Sodulska, a opiekę nad
uczniami podczas wycieczki sprawowali nauczyciele:
A. Dziedziczak, K. Stolińska, D. Puchalska, S.
Frydrysiak- Szczuk, M. Wiśniewska, G. Błaszczyk. 

:)

NIEPODLEGŁOŚĆ

Dnia 10 listopada 2016r.
 harcerze z drużyny
harcerskiej „ Szare Wilki”
przy wsparciu biblioteki
szkolnej naszego
Ośrodka zorganizowali
Akcję Patriotyczną
związaną ze Świętem
Odzyskania
Niepodległości. Harcerze
przypomnieli nam
 historyczny wątek tego
święta. Nie zabrakło
patriotycznych  pieśni i
wspólnego śpiewania.
Każdy z uczestników
mógł się poczęstować
ciastkiem oraz
otrzymywał patriotyczną
kokardkę. Akcję
zorganizowały panie K.
Kusiak i J. Kaczmarek.

ANDRZEJKI

Dnia 29 listopada 2016r.
w internacie naszego
Ośrodka odbył się już po
raz kolejny wieczór wróżb
Andrzejkowych.
Wszyscy obecni mogli
poznać swoją przyszłość
dzięki wielu wróżbom. Na
zakończenie wieczoru
odbyła się dyskoteka
andrzejkowa. Za
zorganizowanie imprezy
odpowiedzialna była
grupa II pod opieką pań: I.
Fuz i J. Kaczmarek. 

CYBERPRZEMOC

W dniu 18 listopada 2016r
w naszym Ośrodku
odbyła się prelekcja dla
rodziców, która dotyczyła
cyberprzemocy  wśród
dzieci i młodzieży.
Spotkanie poprowadzili
policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w
Kutnie, przybliżając
naszym rodzicom jakie
niebezpieczeństwa
czyhają na nasze dzieci
w internecie. Spotkanie
zorganizowała pani A.
Dziedziczak.

WAŻYMY SIĘ...

Dnia 2 grudnia 2016r. w
ramach akcji „Dzień z
matematyką” odbyły się
zajęcia warsztatowe pod
hasłem „Ważymy się”,
podczas których
uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum
wykonali wiele pomiarów.
 Warsztaty zorganizował
zespół nauczycieli
przedmiotów
matematyczno-
przyrodniczych w
Ośrodku.

CHOINKI JEDYNKI

W tym roku po raz pierwszy wzięliśmy udział  w akcji
charytatywnej „ Choinki Jedynki”. Wszyscy chętni
uczniowie z naszego Ośrodka wykonali prace plastyczne
na temat: „Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia”, które
następnie zostały wysłane do Warszawy. Akcji
towarzyszył konkurs plastyczny programu I Polskiego
Radia , którego honorowym patronem jest pani Agata
Kornhauser- Duda. Najciekawsze prace zostały
zlicytowane na antenie Radiowej Jedynki i wsparły
podopiecznych Fundacji Anny Dymnej „ Mimo wszystko”
i Fundacji im. Brata Alberta. Koordynacją akcji zajęła się
p. A. Sodulska. 

:)
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KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Dnia 14 grudnia 2016r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
na „ Najładniejszą Kartkę Bożonarodzeniową”. Jak co roku uczniowie
naszego Ośrodka wykazali się pomysłowością i starannością przy
wykonywaniu kartek. A oto wyniki:
Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej:
 I miejsce Patryk Paluchowski
 II miejsce  Martyna  Trzaskowska
 III miejsce Karol Plewa
Uczniowie  Szkoły Podstawowej:
 I miejsce Kacper Jankowski
 II miejsce Dawid Kowalewski
 III miejsce Damian Brewiński
 Uczniowie  Gimnazjum
 I miejsce Kacper Stanecki
 II miejsce Szymon Szybka
 III miejsce Marta Łuczak
 Uczniowie Szkoły Zawodowej
 I miejsce Adam Baranowski
 II miejsce Łukasz Osmólski
 III miejsce  Wioletta Marczak
 Wyróżnienia
Jakub Gajewicz
Hubert Przygodzki
Damian  Kubrak
 

ZJAZD MIKOŁAJÓW I MIKOŁAJEK

Tradycyjnie w czasie przedświątecznym
odbył się już siódmy  Zjazd Mikołajów i
Mikołajek czyli spotkanie integracyjne
wychowanków z grupy II oraz uczniów z
Zespołu Szkół w Byszewie. W tym roku
spotkanie Mikołajów i Mikołajek odbyło się
w Szkole w Byszewie, uczniowie dobrze się
bawili, a także obdarowywali się
samodzielnie wykonanymi upominkami. Za
zorganizowanie spotkania odpowiedzialne
były panie: J. Kaczmarek oraz I. Zawadzka.

 

:)

"ŻYJESZ DLA SIEBIE, ZADBAJ O ZDROWIE"

Dnia 13 grudnia 2016r. nasi  uczniowie z ZSZ: Adrian Mroziewicz,
Łukasz Osmólski i Krystian Dolecki reprezentowali nasz Ośrodek w 
„Pokazie Gotowania Zdrowych Powiatowych Potraw Regionalnych”.
Pokaz odbył się w Restauracji ELIDA w Kutnie, a zorganizowany był
w ramach realizacji projektu „Żyjesz dla siebie i innych- zadbaj 
o zdrowie”. O pierwsze miejsce walczyło pięć drużyn z powiatu
kutnowskiego, a ich zadaniem było przygotować potrawę według
przepisu Gościa Specjalnego- Jakuba Kuronia. Nasi uczniowie
przygotowali indyka z owocami za co zdobyli II miejsce.  Uczniów do
konkursu przygotowywała pani K. Kusiak.
 

KONKURS DLA MŁODYCH PATRIOTÓW

Dnia 12 grudnia 2016r. odbył się, w internacie,  kolejny już
„Konkurs Dla Młodych Patriotów” , w tym roku pod hasłem: „Jak
żyli moi rodzice i dziadkowie, czyli czasy PRL w Polsce”.
Podczas tegorocznego konkursu uczniowie mogli oglądać
wystawę z czasów PRL, a także dowiedzieć się wielu
ciekawych informacji na temat tamtych czasów. Uczestniczyli
także w quizie, którego wyniki przedstawiają się następująco:
1)  Zwycięzcą w kategorii szkoła podstawowa został Daniel Cieślak
2)  Zwycięzcą w kategorii gimnazjum została Anita Bartnicka
3)  Zwycięzcą w kategorii szkoła zawodowa została Wioletta Marczak
4)  Zwycięzca wśród nauczycieli w kategorii „cytaty polskich komedii
czasów PRL” została pani Jolanta Kaczmarek.
Konkurs zorganizowały panie: M. Gospoś, K. Żakowska. 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

W dniu 14 grudnia 2016r w naszym Ośrodku odbyło się
podsumowanie Projektu Profilaktyki Rówieśniczej. Spotkanie
rozpoczęło się od części artystycznej czyli pantomimy
przygotowanej przez uczniów z ZS Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie
i uczniów z SOSW Nr 2 w Kutnie. Podczas tego spotkania młodzież
przedstawiła gościom efekty swoich spotkań, a także podziękowała
dyrektorom obu szkół za wsparcie w realizacji projektu. Na
zakończenie spotkania wszyscy wspólnie mieli okazję porozmawiać,
wymienić się doświadczeniami  przy kawie i ciastku. Za
zorganizowanie spotkania odpowiedzialna była Grupa I pod 
kierunkiem p. K. Żakowskiej. 

Dnia 7 grudnia 2016r. w naszym Ośrodku
odbyło się „ Spotkanie Mikołajkowe” uczniów
ZSZ naszego Ośrodka,  a także cukierników z
SOSW Nr 1 w Kutnie. Podczas tego spotkania
młodzież wspólnie piekła pierniczki i
ciasteczka, a ozdabianiem tych smakołyków
zajęli  się uczniowie I klasy szkoły
podstawowej, a także uczniowie z klasy II
gimnazjum.

Opracowanie:
Dominika Kasparek
Anita Bartnicka

Wszystkiego
dobrego w Nowym
2017 Roku 
życzy Redakcja

WARSZTATY

Dnia 5 grudnia
2016r. harcerze z
drużyny „Szare
Wilki” wzięli udział
w warsztatach
świątecznych
prowadzonych
przez panią A.
Bielawską –
wychowawcę
Bursy Nr 1 
w Kutnie. Harcerze
wykonywali
bombki z kaszy,
ryżu czy kaszy
manny, 
a następnie
własnoręcznie
zdobili swoje
bombki. Warsztaty
zorganizowała pani
K. Kusiak. 

:)
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               MOJA PRZYSZŁOŚĆ ZALEŻY TYLKO ODE MNIE…
                            JAK NAPISAĆ DOBRE CV?
    
Prawidłowo zbudowane, wzorowe CV powinno zawierać:

Dane osobowe
Doświadczenie zawodowe
Wykształcenie
Dodatkowe umiejętności
klauzula o ochronie danych osobowych

Oprócz w/w elementów możesz dodać także:
Zdjęcia
Cele zawodowe
Dodatkowe osiągnięcia
Umiejętności językowe
Kursów i szkolenia / certyfikaty
Zainteresowania

Jeśli masz problem z napisaniem Cv poszukaj gotowych wzorów Internecie, na pewno Ci pomogą!
 
  Przygotowanie:
  Wiletta Marczak

                                  Z KOMPUTEREM ZA PAN BRAT
                                        CZYM JEST WORLD?

               Program komputerowy  MICROSOFT WORLD- najpopularniejszy program służący do pisania tekstów, wstawiania  rysunków, ale także  i tabel.
Używany jest na co dzień ponieważ ma proste zastosowanie można pisać listy, dokumenty, wklejać coś, wycinać, przenosić, zaznaczać. Występują tu
wszystkie znaki interpunkcyjne, rozmiar czcionki tekstu może być różny o różnej grubości, wielkości czy szerokości. Tekst można zapisać w kolorze i
czerni, a więc służy wszystkim w codziennym życiu już od wielu lat. 

Uruchamianie programu -  Aby uruchomić program MS WORD należy z paska Startu wybrać Programy a następnie Microsoft Office i wreszcie
Microsoft Word
 Operacje na tekście i dokumencie:

ü  Aby zaznaczyć  wybrany fragment tekstu, należy umieścić wskaźnik myszy przed znakiem, od którego rozpoczyna się fragment tekstu, trzymając
wciśnięty lewy przycisk myszy przeciągnąć wskaźnik do końca wybranego fragmentu i zwolnić przycisk myszy.
ü  Aby zaznaczyć wybrany fragment tekstu korzystając z klawiatury, należy umieścić kursor w miejscu, od którego rozpoczyna się fragment tekstu i
trzymając wciśnięty klawisz Shift naciskać klawisz ze strzałką skierowaną w prawo dotąd, aż kursor znajdzie się na końcu wybranego fragmentu.
ü  Jeśli chcemy zaznaczyć tekst od wybranego miejsca do końca dokumentu, należy umieścić kursor w miejscu, w którym ma się zacząć zaznaczany
tekst, a następnie jednocześnie nacisnąć klawisze Ctrl, Shift i End.  Podobnie, jeśli chcemy zaznaczyć tekst od miejsca, w którym umieściliśmy kursor do
początku dokumentu, używamy kombinacji klawiszy Ctrl, Shift i Home.
ü  Aby zaznaczyć jeden wyraz w tekście, wystarczy dwukrotnie kliknąć  w niego lewym przyciskiem myszy.  Aby zaznaczyć cały akapit, należy
dwukrotnie kliknąć w lewy margines obok tego akapitu.  Aby zaznaczyć cały dokument, należy trzykrotnie kliknąć lewy margines dokumentu lub kliknąć
raz jednocześnie trzymając naciśnięty na klawiaturze klawisz Ctrl. Ten sam efekt uzyskamy, jeśli jednocześnie naciśniemy dwa klawisze: Ctrl i A.
W następnym numerze gazety napiszemy Wam jak  kopiować, wklejać i usuwać tekst.

Przygotowanie: Patrycja Januszewska
Źródło: projekt „Informacja dla obywateli – cybernawigatorzyw bibliotekach”
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HUMOR :)
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?!

 

                        PO CZYJE KSIĄŻKI WATRO SIĘGNĄĆ...
Ewa Nowak (ur. 21 grudnia 1966 w Warszawie), polska pisarka i publicystka.
Napisała wiele powieści dla dzieci i młodzieży, w których podpowiada jak radzić sobie w miłości, w przyjaźni, w domu...
Polecam szczególnie serię miętową, w skład której wchodzą następujące książki:

Wszystko, tylko nie mięta (Warszawa 2002, 2005, 2012)
Diupa (Warszawa 2002, 2005, 2012)
Krzywe 10 (Warszawa 2003, 2014)
Lawenda w chodakach (Warszawa 2004, 2012)
Drugi (Warszawa 2005, 2013)
Michał Jakiśtam (Warszawa 2006, 2013)
Ogon Kici (Warszawa 2006, 2013)
Kiedyś na pewno (Warszawa 2007, 2013)
Rezerwat niebieskich ptaków (Warszawa 2008, 2013)
Bardzo biała wrona (Warszawa 2009, 2013)
Niewzruszenie (Warszawa 2010, 2014)
Dane wrażliwe (Warszawa 2011, 2014)
Drzazga (Warszawa 2012)
Mój Adam (Warszawa 2013)
Dwie Marysie (Warszawa 2014)
Niebieskie migdały (Warszawa 2014)
Pierwsze koty (Warszawa 2015)

Gwarantuję Wam, że jak sięgniecie po pierwszą książkę pani Ewy Nowak nie będziecie mogli się od nich oderwać...

Przygotowanie: Martyna Wysocka
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