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Drodzy czytelnicy!

Zaczyna się już trzeci rok naszych wspólnych spotkań. Mówimy Wam dzień dobry po wakacyjnej przerwie.
Miejmy nadzieję, że wypoczętych i pełnych zapału do nauki, pracy oraz podejmowania nowych wyzwań -
Uczniów, Rodziców, Nauczycieli oraz wszystkich Pracowników Ośrodka – witamy w nowym roku szkolnym
2017/2018 i zapraszamy do czytania oraz współpracy przy redagowaniu naszej „PLOTKI”.

 

 

Zespół redakcji: 
Redaktor naczelny: R. Gwizdała
Dziennikarze: N. Rutkowska, W. Hausz, J.Stefaniak, A. Urbanek, S. Flig, A. Górniak
Opiekunowie koła dziennikarskiego: H.Gront-Grela, K.Pocztół 
Kącik AAC: W.Gryszko, 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

Dzień dobry, szkoło!
Żegnajcie, lasy zielone,

                       Żegnajcie rzeki błękitne.
                     Już wrzesień idzie przez łąki
                     I wrzosem liliowo kwitnie.
                       Już się zwołują jaskółki,
                    Już bocian rozkłada skrzydła,
                        Żurawie lecą po niebie,
                    Jak na dawnych malowidłach.

                     Żegnajcie, letnie przygody,
                   Czas już powracać do domu.
                   Złocą, czerwienią się liście
                    dębów, jesionów i klonów.

                    Witaj nam, szkoło radosna,
                   grająca dzwonkiem co rano!
                    Dzień dobry, szkoło wesoła.
                      Lesie i łąko, dobranoc.

Tadeusz Kubiak

.

.

Dzień w kolorze śliwkowym
Po czerni jeżyny
Po liściu kaliny

- Jesień, jesień już
Po ciszy na stawie
Po krzyku żurawi
- Jesień, jesień już

Po astrach, po ostach
To widać, to proste że

- Jesień, jesień już
I po tym że wcześniej

Noc ciągnie ze zmierzchem
- Jesień, jesień już
Po pustym już polu
Po pełnej stodole

- Jesień, jesień już
Strachowi na wróble

Już nad czym sie trudzić?
- Jesień, jesień już
I po tym że w górze

Wiatr wróży kałuże, tak
- Jesień, jesień już

I po tym że przecież
Jak zwykle, po lecie
- Jesień, jesień już

Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym!
- Berberysu i głogu ma smak...

Stawia drzewom pieczątki
- Żeby było w porządku

Że już pora
Że trzeba iść spać...

A my tak - po kieliszku, po troszeczku
Popijamy calutki ten dzień

- Próbujemy nalewki
Z dzikiej róży, z porzeczki
Żeby sprawdzić - czy zima

To wypić się da?...
- To się w głowie nie mieści

Że tak szumi szeleści
Tak bliziutko, o krok, prawie tuż

Głębokimi rzekami, pachnącymi szuwarami
Idzie jesień

I prosto w nasz próg...
- Ale co tam! przecież taka jesień złota

Nie jest zła!
- Ale co tam! Przecież taka jesień złota

Niechaj trwa...
Leszek Długosz

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

Chłopcy i dziewczęta
Poznajcie nietypowe wrześniowe święta!

1 września - Dzień Kombatanta
2 września - Dzień Dużego Rozmiaru
3 września - Dzień Błyszczyków i Smakowitych Ust
5 września - Dzień Postaci z Bajek
8 września - Dzień Dobrych Wiadomości i Dzień Marzyciela
9 września - Międzynarodowy Dzień Urody
12 września – Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej
16 września – Dzień Bluesa
19 września - Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk
20 września – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
21 września – Międzynarodowy Dzień Pokoju i Światowy Dzień Orderu Uśmiechu,
22 września - Światowy Dzień Bez Samochodu
23 września - Dzień Spadającego Liścia
24 września - Dzień Grzyba
26 września - Europejski Dzień Ptaków i Międzynarodowy Dzień Języków Obcych
27 września - Światowy Dzień Turystyki
28 września - Światowy Dzień Morza
29 września – Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
30 września – Międzynarodowy Dzień Tłumacza 

23 września - początek astronomicznej jesieni i Dzień Spadającego Liścia
W 2008 r. zielonogórski podróżnik i fotografik - Jerzy Szewczyk - przyszedł do redakcji Gazety Lubuskiej z
pomysłem, by 23 września nie było pożegnaniem lata, ale radosnym powitaniem nowej pory roku – jesieni.
Święto to jest z całą pewnością sympatyczną okazją do obdarowania kogoś bliskiego bukietem kolorowych liści.
Sam pomysłodawca ujął to tak:"Zapracowane i spocone lato traci nadzieję, że wygra z nabierającą sił nocą.
Przyroda przygotowuje się do nadejścia kolorowej jesieni. Pora na chwilę zadumy nad zasypiającym życiem i
jego nieustannym odradzaniem się. Wyznaczmy tę zadumę na 23 września, gdy pierwszy dzień jesieni
nadchodzi. Świętujmy Dzień Spadającego Liścia. Pójdźmy do lasu, parku, ogrodu. Zbierzmy opadłe liście i
wręczmy naszej rodzinie, przyjaciołom z życzeniami pogodnej jesieni. Niech dzieci przyniosą liście do
przedszkola, szkoły. Wzajemnie się uczą, z jakiego drzewa pochodzą. Media mogą w tym dniu promować
wiersze, poświęcone jesieni, nadawać muzykę związaną z tym tematem. Czyż nie będzie sympatyczniej, gdy
przyniesiemy liście do pracy i je sobie wzajemnie wręczymy z najlepszymi życzeniami? Niech kwiaciarnie nie
wstydzą się ofiarować klientom bukietów z liści. Niech Dzień Spadającego Liścia będzie okazją do bliższego
kontaktu z przyrodą, do uśmiechu i życzliwości. Uczyńmy pierwszy dzień jesieni sympatyczniejszym!”

. .
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                              Wrześniowe impresje

Wakacyjne pejzaże

  

.
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                     Fantazje, wspomnienia, marzenia 
                        mój własny punkt widzenia

Ocalone od zapomnienia – nasze wakacyjne wspomnienia

W lipcu byłam za granicą – w Szwajcarii – u Anity i Moniki. To moje starsze siostry, które tam mieszkają.
Spędzałam czas chodząc po górach i podziwiając piękne widoki. Pływałam też w małym, urokliwym jeziorze z
niezwykle czystą wodą. Rodzina sprawiła mi też niespodziankę, wyprawiając moje 20 – ste urodziny. Było
fantastycznie!!! W sierpniu, to moja siostra Anita wraz ze swoim chłopakiem Rafałem odwiedziła mnie w Polsce.
Byliśmy razem nad morzem. Zwiedziliśmy Gdynię, Sopot i Gdańsk. Dzięki temu, że dopisywała pogoda –
pływałam, opalałam się, zbierałam muszelki, biegałam brzegiem morza, grałam w siatkówkę plażową. Miałam
naprawdę udane wakacje.

Agnieszka Urbanek

 

Moje wakacje były bardzo udane. Wypoczywałem nad morzem w Gąskach. Spacerowałem po plaży, zbierałem
ładne kamienie i muszelki, odpoczywałem. Większą część wakacji spędziłem jednak w domu. Ale nie narzekam,
bo było bardzo fajnie. Oprócz leniuchowania, pomagałem mamie w ogrodzie.

Rafał Gwizdała 

Wakacje spędziłam u mamy i młodszego rodzeństwa w Szczecinku. Pomagałam mamie, bawiłam się z siostrą
Roksaną i bratem Kacprem. Często wychodziliśmy na wycieczki po mieście. Bardzo mi się u mamy podobało.

Wiola Hausz

Moje wakacje wspominam bardzo miło. Tydzień spędziłam nad jeziorem. Była piękna pogoda, więc kąpałam się
nawet pięć razy dziennie. A najbardziej podobało mi się, jak byliśmy całą rodziną na spływie pontonowym. Potem
pojechałam z rodzicami na basen do Poznania na cały dzień. Byłam też nad morzem w Krynicy Morskiej, gdzie
najchętniej budowałam zamki z piasku, kąpałam się, skakałam przez fale i zbierałam muszle spacerując
brzegiem morza. To były wspaniałe wakacje!!!

Nikola Rutkowska

 

. .
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                   Pytań kilka – rozmowy chwilka
Wywiad z Panią Aleksandrą Kotecką - wicedyrektorką

ds. opieki i wychowania SOSW nr 3 w Bydgoszczy

R.: Od ilu lat pracuje Pani w naszym Ośrodku? Czy
jest to pierwsza praca i dlaczego się Pani na nią
zdecydowała?
W tym roku minie 25 lat odkąd zaczęłam pracować w
Ośrodku. Jest to moja pierwsza i jak na razie  jedyna
praca. Jestem z tego faktu bardzo zadowolona, bo
bardzo lubię moją pracę i nie wyobrażam sobie innej,
chociaż to przypadek zadecydował, że tu pracuję. I jak
tu nie wierzyć w przypadki !!!!!!!!
R.: Poprzedni rok szkolny różnił się na pewno od
pozostałych w Pani karierze zawodowej, ponieważ
przyjęła Pani funkcję wicedyrektora do spraw
opieki  i wychowania w naszym Ośrodku. Jak Pani
ocenia swoją pracę po roku pełnienia nowych
obowiązków?
Był to rok pełen nowych wyzwań i czasami było
ciężko. Tęskniłam też za pracą w mojej grupie,
chociaż nadal w niej pracuję, ale o wiele mniej. W tym
roku już lepiej potrafię organizować swoją pracę, więc
jest o wiele lepiej.
R.: Co sprawia Pani największą przyjemność w
pracy z dziećmi i młodzieżą?
Bardzo lubię kontakt z dziećmi. Są one dla mnie dawką
pozytywnej energii , radości  i entuzjazmu. Dzieci nie
obrażają się, a jeżeli to na krótko. Wystarczy uśmiech i
przytulenie żeby załagodzić ich złe nastroje. Dzieci są
dla mnie lekiem na całe zło - cytując słowa piosenki.

.

R.: Czy pamięta Pani najmilsze zdarzenie z czasów
dzieciństwa?
Miałam bardzo udane dzieciństwo, więc mam wiele
miłych wspomnień . Jedno, które mi przychodzi do
głowy to jak miałam 7-8 lat i wstałam rano do szkoły to
przy swoim łóżku znalazłam wózek z piękną lalką w
środku. Lalka ta była wyjątkowa, bo płakała i zamykała
oczy jak się ją przechylało. Żadna z moich koleżanek
nie miała takiej lalki. Na podwórku czułam się jak
królowa.
R.: Czy chętnie chodziła Pani do szkoły? Jakie
przedmioty szkolne należały do Pani ulubionych, a
jakie do znienawidzonych?
Bardzo chętnie chodziłam do szkoły. Bardzo lubiłam
język polski ( przez wiele lat pisałam pamiętnik) i
biologię. Niestety słabo sobie radziłam z matematyką i
fizyką, i pewnie dlatego tych przedmiotów nie lubiłam.
R.: W jaki sposób lubi Pani spędzać czas wolny od
obowiązków zawodowych?
Bardzo lubię słuchać muzyki. Wycisza mnie i
uspokaja. Lubię też spędzać czas  z przyjaciółmi, a
ostatnio z moją wnuczką - Zosią.
R.: Co jest Pani największą pasją?
Ludzie są dla mnie ogromnie ciekawi . Ich zachowania,
emocje i uczucia.
R.: Jakie jest Pani największe marzenie?
A to zostawię dla siebie , bo boję się, że jak powiem to
się nie spełni.
R.: Proszę wymienić trzy rzeczy, które zabrałaby
Pani ze sobą na bezludną wyspę?
Zapalniczkę, poduszkę i coś co by mi grało.

 

.

.
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   Z życia Ośrodka - czyli     
    PLOTKA OdŚRODKA 

R.: Proszę uzupełnić spis rzeczy ulubionych:
Pora roku: Jesień
Dzień tygodnia: Piątek
Święto: Boże Narodzenie
Zwierzę: Pies
Kwiat: Stokrotka
Potrawa: Gołąbki
Strój: Spodnie i bluzki koszulowe
Kolor:  Niebieski
Książka: Trylogia -  Millenium
Autor (ka): Joanna Chmielewska
Film: Stowarzyszenie umarłych poetów
Aktor (ka): Charlize Theron
Zespół muzyczny: Dżem
Wokalista (ka): Adele
Piosenka:  Someone like you

Serdecznie dziękujemy za udzielenie wywiadu!

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/18

Uroczyste wniesieni sztandaru Ośrodka i odśpiewanie
hymnu państwowego zainicjowało rozpoczęcie
nowego roku szkolnego. 
 

Narodowe czytanie "Wesela" S. Wyspiańskiego
 Już po raz piąty nasz ośrodek włączył się w akcje
Narodowego czytania. Tym razem przybliżaliśmy
uczniom "Wesele" S. Wyspiańskiego.

.

.

XVIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Drużyn
Żeńskich i Zunifikowanych Olimpiad Specjalnych

 Na rozegranym XVIII Ogólnopolskim Turnieju Piłki
Nożnej olimpiad Specjalnych z Klubu Olimpiad
Specjalnych „Tacy Sami” brała udział także drużyna
naszych dziewcząt oraz drużyna zunifikowana. Ze
względu na posiadane umiejętności zostaliśmy
rozstawieni w najsilniejszej grupie rozgrywek, w której
to zdobyliśmy trzecie miejsce. Brązowe medale z
Bydgoszczy potwierdziły, że warto było wkładać dużo
wysiłku na treningach, aby utrzymać reprezentacyjną
formę.
  

 
Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

 W dniach 11-15 września 2017 r Stowarzyszenie na
Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie
zorganizowało XV edycję Międzynarodowego
Przeglądu Teatrów Wspaniałych. Uczniowie SOSW nr
3 – aktorzy Teatru Muzycznego ARLEKIN mieli
zaszczyt uczestniczyć w tegorocznej, jubileuszowej
edycji. Na deskach tczewskiego Centrum Kultury i
Sztuki zaprezentowało się 35 zespołów czyli blisko
350 niepełnosprawnych artystów.
 

Bezpieczne kolory

To był bardzo KOLOROWY TYDZIEŃ….wszystko za
sprawą wspaniałej współpracy całego Ośrodka.
Wszyscy nauczyciele i nie tylko, przyłożyli starań by
przeprowadzić szereg zadań w ramach projektu
BEZPIECZNA+, realizowanego w dniach 25-
29.09.2017. 

.

.
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                   Weekendowe podróże po Polsce

Próbując złapać ostatnie promyki wakacyjnego słońca, orzeźwiający powiew wiatru, niepokój letniej burzy,
uspokajający szum morskich fal… czy kto tam co jeszcze chce – wybierzmy się na północ naszego kraju, nad
Bałtyk, na Hel!

Hel to zadziwiający półwysep
Hel to zadziwiający, malowniczy półwysep, bez którego trudno sobie wyobrazić mapę Polski. Mierzeja Helska
jest jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku.

Półwysep Helski – cud natury
Amerykański serwis The World Geography w swoim rankingu najbardziej zdumiewających półwyspów świata
umieścił Półwysep Helski na 6. miejscu. Okazuje się, że ten piaszczysty wał, długi na 34 km, to unikat na skalę
światową.

Hel – krótka historia
Jak powstała charakterystyczna „kosa” Helu? Mierzeja Helska jest najmłodszą częścią naszego wybrzeża – liczy sobie, jak szacują naukowcy, od 6000 do 8000
tysięcy lat. Wszystko zaczęło się od siły prądów i fal morskich, które – z racji zachodnich wiatrów – za przylądkiem Rozewie kumulowały masy piasku z klifów
nadbrzeżnych. Z morza zaczęły wyłaniać się piaskowe wysepki, tworzące z czasem piaszczysty wał. Dziś to ciągły półwysep, ale dzięki mapom z XVII i
XVIII wieku wiemy, że stan wyspowy pojawiał się okresowo jeszcze wtedy. 

Dzisiaj Półwysep Helski w swoim najszerszym miejscu – a więc w samej miejscowości Hel – liczy sobie 3 km.
Najwęższy jest zaś między miejscowościami Chałupy i Kuźnica, gdzie odległość „od morza do morza” to jedynie
150 m.
Ludy kaszubskie zamieszkiwały Hel już 500 lat przed naszą erą. Przez wieki zajmowali się
głównie rybołówstwem, handlem i żeglugą. W średniowieczu całe Pomorze wchodziło w skład młodego państwa
polskiego, później zmagać się musiało z Krzyżakami i Prusami. W XIX wieku część Półwyspu Helskiego
znajdowało się w obrębie Wolnego Miasta Gdańsk. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.
rozpoczął się złoty wiek Mierzei Helskiej.

Polskie elity chętnie przyjeżdżały na wakacje do helskich kurortów, które rozwijały się od początku XX wieku –
Juraty i Jastarni. Bawili tu pisarze, muzycy, politycy... Kres tym pięknym czasom położył wybuch II wojny
światowej. Hel odegrał bardzo ważną rolę w kampanii wrześniowej – żołnierze bronili się tu aż do 2 października
1939 r.

. .
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Po zakończeniu II wojny światowej Hel powoli wracał do łask. Dziś znów jest jednym z ulubionych miejsc
urlopowych Polaków – i nie ma się czemu dziwić...

 

Klimat i przyroda Półwyspu Helskiego

Z racji swojego morskiego klimatu warunki do odpoczynku, jakie oferuje Mierzeja Helska, są idealne. Latem upał
jest tu znacznie mniej odczuwalny niż w innych częściach kraju, jesienie są ciepłe, zimy łagodne, zaś roczna
suma opadów okazuje się niewielka. Warto jednak pamiętać, że od morza często wieją silne wiatry. 
Krajobrazy i przyroda Helu dają wytchnienie wszystkim zmęczonym miejskim, zabieganym życiem. Centrum
wyspy porasta sosnowy bór, co – w połączeniu z pełnym jodu powietrzem morskim – pozwala odetchnąć pełną
piersią. To naturalna inhalacja.  W wakacje w leśnym runie znaleźć można dorodne borówki, a jeśli przyjedziemy
na Hel jesienią, naszym oczom ukażą się rozległe, fioletowe wrzosowiska. Malownicze wydmy zaś porośnięte są
bujnymi trawami i drobnymi roślinami charakterystycznymi dla wybrzeża.

Hel szczególnie upodobały sobie też wędrowne ptaki, które chętnie robią sobie tutaj przystanek w drodze na
południe (jesienią) i na północ (wiosną). W przybrzeżnych wodach Półwyspu Helskiego, przy sporym szczęściu,
spotkać można morświny i foki. Te ostatnie żyją także w nowoczesnym fokarium w miasteczku Hel. Warto je
odwiedzić, szczególnie w porze karmienia – czując świeże rybki, foki wykonują prześmieszne sztuczki. To
świetna atrakcja dla dzieci, ale i starsi będą zachwyceni.

Kto wypoczywa na Helu?

Przede wszystkim na Hel bardzo chętnie przyjeżdżają ludzie aktywni. Cały Półwysep Helski można – jadąc
brzegiem morza – przemierzyć rowerem. Dominują tu jednak miłośnicy sportów wodnych: Zatoka Pucka to dla
nich wymarzone miejsce. Świetne warunki wodne, wiatrowe oraz cała infrastruktura sprzyjają aktywnym, dla
których kitesurfing czy windsurfing to ulubione sposoby spędzania wolnego czasu. 
Największą atrakcją dla najmłodszych są oczywiście czyściutkie, piaszczyste plaże i morze. Warto zwiedzić
Muzeum Rybołówstwa, czy wdrapać się na latarnię morską w Helu. Wakacje letnie zapewniają też wiele atrakcji
kulturalnych i różnorodnych imprez, jak choćby Międzynarodowy Letni Festiwal Kultury i Sztuki w Helu, sztuki
teatralne pod szyldem "Teatr w Remizie", Dzień Ryby, czy D-Day Hel  - imprezy którą organizuje Fundacja
Zabytków Techniki Militarnej Gmina Hel oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznej z całego kraju.
Warto poznać bliżej całe bogactwo możliwości, jakie daje turystom Półwysep Helski. Z pewnością każdy znajdzie
tu coś dla siebie. 

 /Źródło: www.hel.pl/artykul_hel-to-zadziwiający-polwysep.php/   
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               Kącik AAC

                 W sieci

Witamy wszystkich czytelników po wakacyjnej
przerwie. Dziś mamy dla was zagadkę - spróbujcie
rozszyfrować, co dzieci robiły latem ? Powodzenia

 

.

.

     Chcesz znać prawdę
               o sobie ? 
  Księga imion Ci
podpowie

Jacek

Pochodzenia imienia
Jacek jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa
hyakinthos (kwiat hiactynt)

Odmiany i zdrobnienia imienia Jacek : Jacuś
Imieniny Jacka
Jacek imieniny obchodzi 10 lutego, 16 marca,3,17
lipca, 17 sierpnia, 9,11 września, 29 października, 6
listopada.
Najbardziej popularną datą obchodzenia imienin Jacka
jest 17 sierpnia.

Znaczenie imienia Jacek
Jacek sprawdzi się w takich zawodach, w których nie
jest wymagana dyscyplina, gdzie nie ma ścisłego
nadzoru oraz gdzie nie obowiązuje normowany czas
pracy. W jego pracy musi też wiele się dziać, dlatego z
przyjemnością zostanie lotnikiem, sportowcem,
piosenkarzem lub politykiem. Posiada również
niezwykły potencjał taneczny- może odnieść sukces
sceniczny lub literacki.

Znani imiennicy 
Jacek Cygan - autor tekstów
Jacek Federowicz - plastyk, satyryk
Jacek Kaczmarski - poeta, pieśniarz
Jacek Malczewski (1854-1929) - malarz
Jacek Wójcicki - piosenkarz kabaretowy

Przysłowia i powiedzenia.
Jeżeli na Jacka nie panuje plucha, to pewnie zima
będzie sucha.
Na święty Jacek z nowej pszenicy placek.

/Źródło:www.ksiegaimion.com/
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        Uczta dla brzucha -     
            kącik łasucha

          Śmiechu warte         
            kącik z żartem   

Początek roku szkolnego. Mama pyta swego synka:
- Kaziu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o
niczym nie wiem.

***

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
- Jasiu, co powiesz o jaskółkach?
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko
rozpoczyna się rok szkolny!

***

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie
chętnie wracają do szkoły po wakacjach."?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, panie profesorze!

 

.

Na pożegnanie lata i powitanie jesieni proponujemy
prosty i szybki przepis na ciasto ze śliwkami.

Placek śliwkowy

Składniki:

4 jajka
1,5 szklanki mąki
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
1 szklanka cukru
4 łyżki oleju
śliwki węgierki

Sposób przygotowania:

Białka ubić, dodawać kolejno cukier, żółtka, mąkę z
proszkiem do pieczenia, na końcu olej dalej ubijając.
Ciasto wyłożyć na blachę. Następnie ułożyć śliwki.
Piec 45 minut w temperaturze 180 stopni. Ciasto
można udekorować cukrem pudrem.

Smacznego :)

.

.

.


	Hel to zadziwiający półwysep

