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FERIE ZIMOWE!!!

      Dnia  12 stycznia 2017, tuż przed samymi feriami  odbył się apel dotyczący
bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych. Przypomnieliśmy sobie podstawowe zasady
zachowania na śniegu i lodzie.

                                               
                          
                                           WALENTYNKI

      W dniach 13-14 lutego 2017r. w naszym Ośrodku działała „Poczta Walentynkowa”.
Każdy z nas mógł wrzucić kartkę dla ukochanej osoby.  Dodatkowo w Dniu Zakochanych
mogliśmy podziwiać wystawę filmów i książek o tematyce miłosnej a na tablicy
Samorządu Szkolnego umieszczono zwroty i związki frazeologiczne związane z tym
świętem.
Całą akcję zorganizował Samorząd Szkolny pod kierunkiem pani Jolanty Antoniewicz.

                               

                             DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

     W związku z Dniem Bezpiecznego Internetu w dniach 06- 10 lutego 2017r.
rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa w Internecie. 6 lutego 2017r. odbyło się
spotkanie z Panią Małgorzatą Andrzejczak (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna),
która przybliżyła nam temat uzależnienia od Internetu. W spotkaniu uczestniczyli
uczniowie szkoły podstawowej (klasa V), gimnazjum oraz szkoły zawodowej. Ponadto na
lekcjach informatyki i podczas zajęć komputerowych rozmawialiśmy na temat stron
internetowych, które warto odwiedzać. Stworzyliśmy nawet ranking najlepszych stron,
portali i gier. Mogliśmy także wziąć udział w quizie zorganizowanym przez Bibliotekę
Szkolną pod hasłem „Co Ty wiesz o DBI?”.
Dni Bezpiecznego Internetu zorganizowały nauczycielki Magdalena Wiśniewska i Jolanta
Kaczmarek.

         

          XVIII TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH

     W dniach 13-17 lutego b.r. odbył się XVIII Turniej Gier
Planszowych zorganizowany przez nauczycielki:
A.Dziedziczak, A.Sodulską, M.Gospoś i J.Kaczmarek. W
tym roku mieliśmy okazję zagrać w następujące gry:
jenga, scrabble, bierki, chińczyk i warcaby. Mistrzami gier
planszowych zostali:
Dominika Kasparek – Scrabble 
Szymon Szybka – Chińczyk
Weronika Chylewska – Jenga
Weronika Chylewska – Warcaby
Dominik Tomaszewski – Bierki. 

Dodatkową atrakcją, towarzyszącą Turniejowi, była gra
 „Walentynkowe memory” zorganizowana 14 lutego
2017r., w której udział brały chętne pary.  
Następny Turniej już za rok!!!

             

                   ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO

    W dniu 1 lutego 2017 odbyło się pierwsze spotkanie w
ramach projektu „Żyj smacznie i zdrowo”, który promuje
zdrowy styl życia i smaczne gotowanie. Program
skierowany jest do uczniów gimnazjum. Koordynatorkami
w naszym Ośrodku są nauczycielki Jolanta Kaczmarek i
Katarzyna Żakowska.

:) :)
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           PRZEGLĄD PIOSENKI HARCERSKIEJ I TURYSTYCZNEJ

Dnia 25 lutego 2017r. Drużyna Harcerska „Szare Wilki” uczestniczyła w
XVI Przeglądzie Piosenki Harcerskiej i Turystycznej, który odbył się  w
Kutnowskim Domu Kultury. Drużynę reprezentowali: Przemysław
Dębski, Wioletta Marczak, Marta Łuczak, Martyna Trzaskowska.
 Harcerze wykonali utwór pt: „ Jak dobrze nam zdobywać góry”. Harcerzy
do występu przygotowały nauczycielki Agnieszka Sroka- Świstak,
Joanna Grabska oraz Kamila Kusiak.

:)

                                  BAL KARNAWAŁOWY

Dnia 28 lutego 2017r. w naszym Ośrodku odbył się Bal Karnawałowy pod
hasłem „W dżungli”. W godzinach szkolnych w zabawie uczestniczyli
uczniowie klas I-III, pozostali uczniowie rozpoczęli zabawę o godzinie 17.
Pięknej dekoracji i fantastycznej muzyce towarzyszyły zabawy i
konkursy zorganizowane przez nauczycielki: Izabellę Fuz, Jolantę
Kaczmarek i Katarzynę Żakowską.

:)

                              

                            ZDROWO JEM WIĘCEJ WIEM...

Dnia 20 lutego 2017r. gościliśmy w naszym Ośrodku dzieci z grupy II
Przedszkola Miejskiego Nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie. Głównym
celem spotkania, zorganizowanego w ramach Programu Edukacyjnego
„Zdrowo jem więcej wiem”  była integracja z dziećmi słabo słyszącymi z
klas I-III Szkoły Podstawowej oraz promocja zdrowego stylu życia.
Dzieci, wspólnie z uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej (kierunek –
kucharz) przygotowały smaczne kanapki, soki i koktajle. W drugiej części
spotkania zwrócono uwagę na wykorzystanie wody oraz sposoby jej
oszczędzania jak również wykonano postać Wodoludka.
Organizatorkami spotkania były nauczycielki: Joanna Grabska i Kamila
Kusiak. 

:)

                                                  Opracowanie:

                                                        Anita Bartnicka

                                                        Dominika Kasparek

:)

:)

:)
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TWOJA PRZYSZŁOŚĆ ZALEŻY OD CIEBIE...

Kiedy myślimy o przyszłości najczęściej zastanawiamy się jak będzie
wyglądała nasza rodzina, jaki zawód będziemy wykonywali. Większość z
nas ma już jakieś plany, pomysły i tak naprawdę tylko od nas zależy czy uda
nam się je zrealizować. Zapytaliśmy 20 uczniów z naszego Ośrodka jaki
zawód chcieliby wykonywać w przyszłości. Wyniki prezentują się
następująco:
10 osób chciałoby zostać kucharzem
2 osoby chciałyby być mechanikiem
1 osoba marzy o fryzjerstwie
2 osoby chcą zostać rolnikami
1 osoba chce być operatorem filmowym, 1 maszynistą i 1 cukiernikiem.
Pozostaje nam tylko życzyć Wam aby Wasze marzenia się spełniły!!!

                                                               Przygotowanie: Wioletta Marczak

WARTO PRZECZYTAĆ...
W tym numerze proponujemy Wam książki Grzegorza Kasdepke. Jest on
jednym z najbardziej cenionych autorów książek dla dzieci. Książki
napisane przez tego autora  są niesamowite i młodzi czytelnicy bardzo
chętnie po nie sięgają. szczególnie polecamy: Kacperiadę. Opowiadania dla
łobuzów i nie tylko, Detektywa Pozytywkę, Bon czy ton. Savoir vivre dla
dzieci.
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HUMOR
Nauczycielka mówi do ucznia:
- Mam, dla ciebie dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że każdego dnia robisz widoczne postępy.
- A jaka jest zła?
- Są one mniejsze, niż to jak się przesuwamy w programem.

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie. 

Rozmowa kolegów z gimnazjum:
- Chodzę z Zosią, bo ona jest zupełnie inna, niż wszystkie dziewczyny.
- Tak? A co w niej takiego wyjątkowego?
- Ona jako jedyna w ogóle chce ze mną chodzić.

źródło: http://www.dowcipy.jeja.pl/nowe,23,szkolne.html

                                                                                          Przygotowanie: Łukasz Osmólski

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
               
1.Zawsze korzystaj z programu antywirusowego
2. Otwieraj wiadomości tylko od osób, które znasz
3. Ostrożnie pobieraj pliki i strony ze zdjęciami i filmami
4. Nie podawaj w internecie swoich danych osobowych. Pamiętaj, że            
osoba po drugiej stronie monitora nie  zawsze jest tą, za którą się podaje
5. Chroń swoje konto na portalach społecznościowych
6. Stosuj hasła trudne do odgadnięcia
7.  Czytaj wszystkie regulaminy zanim coś zaakceptujesz

                                             Przygotowanie: Patrycja Januszewska
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