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Nowy Rok Szkolny 2007/2018

Dnia 04 września 2017r. odbyło się w naszym Ośrodku
uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego. O godz. 9.00
pani Dyrektor bardzo serdecznie przywitała wszystkich
uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli a także życzyła
powodzenia w nowym roku szkolnym.

Dzień Chłopca

Dnia 30 września 2017r w Kawiarni Internackiej odbył się
Dzień Chłopca. Podczas imprezy dziewczęta złożyły
życzenia oraz wręczyły upominki dla swoich kolegów.
Nad całością czuwała Urszula Wojtczak – nauczyciel
internatu.

Dzień Głuchych i Języka Migowego

Dnia 29 września obchodziliśmy w naszym Ośrodku Dzień Głuchych i Języka
Migowego.  Z tej okazji zaprosiliśmy do nas przedszkolaków, którzy mieli okazję uczyć
się podstaw języka migowego. Odwiedziła nas także nasza absolwentka – p. Izabela
Jakubowska, która opowiedziała naszym uczniom o swoim życiu, jego radościach ale
także i smutkach. Swoją postawą udowadnia ona wszystkim, że pomimo
niepełnosprawności można naprawdę dużo w życiu osiągnąć. Obchody w Ośrodku
koordynują panie Sylwia Frydrysiak-Saczuk, Dorota Gackowska, Magdalena Wiśniewska
oraz Dorota Puchalska. 

                                    Czytanie przy fontannie

W związku z Dniem Głośniego czytania uczniowie klasy II a oraz III klasy gimnazjum
wraz z nauczycielkami: panią Dorotą Puchalską i Agnieszką Sodulską uczestniczyli w
akcji czytelniczej "Czytanie przy fontannie". Wszyscy bardzo miło spędzili czas na
czytaniu książek.

:)

Bezpieczeństwo

Dnia 03 października
odbyło się spotkanie z
policjantką na temat
bezpieczeństwa
komunikacyjnego, w
którym uczestniczyli
uczniowie Szkoły
Podstawowej. Spotkanie
zorganizowała pani Anna
Dziedziczak – pedagog
szkolny.

Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Dnia 4 października 2017r. cały nasz Ośrodek czytał
książki. Akcję zorganizowano w ramach obchodów
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych . Od
rana tj. od godziny 6:00 czytali pracownicy Ośrodka oraz
wychowawcy internatu, od 8:00 rozpoczęto czytanie na
lekcjach szkolnych. Zadaniem każdej klasy było
przeczytanie jak największej ilości stron wybranej
książki. Po zajęciach lekcyjnych czytanie kontynuowano
w internacie aż do późnych godzin wieczornych. Całą
akcję zorganizowała pani Jolanta Kaczmarek –
bibliotekarz i nauczyciel internatu.

:)

Samorząd Szkolny:

Dnia 05 października 2017r. Odbyły się w naszym
Ośrodku wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego,
które zorganizowały panie Katarzyna Stolińska i Anna
Szymczak. Po zliczeniu głosów skład samorządu
przedstawia się następująco:
Przewodnicząca:
- Dominika Kasparek
Zastępca przewodniczącej:
- Kacper Jankowski
Skarbnik:
- Anita Bartnicka
Sekretarz:
- Szymon Szybka
Rzecznik Ucznia:
-Wioletta Marczak

:)
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Wycieczka

Dnia 10.10.2017 uczniowie klas IV, VI szkoły podstawowej, gimnazjum
oraz szkoły zawodowej uczestniczyli w wycieczce do Warszawy.
Zwiedzili oni fabrykę czekolady i wyrobów czytelniczych - E.Wedel oraz
Zamek Królewski. Dodatkowo przespacerowali się uliczkami Starego
Miasta. Wycieczkę zorganizowały panie Joanna Grabska i Dorota
Puchalska. Opiekę nad uczniami sprawowały panie Kamila Kusiak,
Katarzyna Stolińska, Mariola Przybylska, Agnieszka Sodulska,
Magdalena Wiśniewska, pan Grzegorz Błaszczyk.

:)

Spotkanie z Polą

Dnia 10 października 2017r.odbyło się spotkanie z psem terapeutą – Polą
oraz z jej instruktorką panią Katarzyną Erdman. Uczestniczyły w nim
uczniowie klasy I i II szkoły podstawowej, którzy mieli okazję nauczyć się
odpowiedniego zachowania w obecności pasa. Mamy nadzieję, że Pola
będzie nas odwiedzała jeszcze częściej. Spotkanie zorganizowała pani
Sylwia Frydrysiak – Saczuk przy wsparciu pań Doroty Gackowskiej i
Marty Gospoś.

:)

III Integracyjny Turniej Gier Planszowych 

Dnia 20 października 2017r. Odbył się w naszym Ośrodku
Integracyjny Turniej Gier Planszowych. W związku z tym gościliśmy
uczniów i nauczycieli z 10 szkół Powiatu Kutnowskiego: Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie, Szkoły
Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie, Szkoły
Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie, Szkoły
Podstawowej Nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kutnie, Publicznej
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. St. Kostki w Kutnie, Szkoły
Podstawowej im. M. Konopnickiej w Byszewie, Szkoły Podstawowej
im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołębiewku, Szkoły
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie, Szkoły
Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach, Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w
Kutnie i naszej szkoły: Szkoły Podstawowej nr 13 w Kutnie dla Słabo
Słyszących. Patronat honorowy nad turniejem objął Starosta
Powiatu Kutnowskiego -Krzysztof Debich. Uczniowie rywalizowali o
tytuł mistrza w grach: jenga, chińczyk i warcaby. Nad prawidłowym
przebiegiem gier czuwali sędziowie główni: Marta Gospoś, Anna
Dziedziczak i Agnieszka Sodulska oraz ich asystenci- Weronika
Chylewska, Szymon Szybka oraz Dominika Kasparek. Rozgrywkom
towarzyszyły warszaty dla nauczycieli na temat dziecka
autystycznego zorganizowane przez panie Katarzynę Bieguszewską
oraz Sylwię Frydrysiak – Saczuk oraz zabawy dodatkowe: sudoku,
zabawy sznurkowe, twister (przygotowanie: Jolanta Kaczmarek,
Renata Pietrzykowska, Aneta Rzymkowska, Anna Szymczak). 

                                                                 
                                                                   Przygotowanie: 

                                                                  Jan Lebioda, Szymon Szybka

                                         Dzień Edukacji Narodowej
                                            Pasowanie na Ucznia

Dzień 13 października 2017r. Był niezwykle ważnym dniem dla naszych
uczniów z klas I i II. Wówczas to,podczas uroczystości zorganizowanej w
związku z Dniem Edukacji Narodowej, uczniowie zostali mianowani na
pełnoprawnych uczniów naszej szkoły. Przed pocztem sztandarowym
ślubowali być dobrymi uczniami, dbać o dobre imię szkoły, szanować
swoich nauczycieli, uczyć się tego co piękne i mądre, kochać swoją
ojczyznę. Po ślubowaniu pani Dyrektor dokonała symbolicznego
pasowania na ucznia. Do pasowania naszych najmłodszych uczniów
przygotowały panie Marta Gospoś i Dorota Gackowska –nauczycielki
klas I i II.
Po uroczystym ślubowaniu odbyła się część artystyczna z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Uczniowie, pod kierunkiem pań Anny Szymczak i
Katarzyny Stolińskiej,miłym słowem oraz piosenką podziękowali
wszystkim pracownikom Ośrodka za ich ciężką pracę. 

:)

:)

:)
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Palcem po mapie… czyli jakie miejsca warto zobaczyć w Polsce

Każdy z nas lubi podróże. Uwielbiamy poznawać nowe miejsca, tradycje, podziwiać naturę,
poznawać nowych ludzi. W tym dziale podpowiem Wam, co można zwiedzić
w Polsce. Gdzie warto się na chwilę zatrzymać i zrelaksować. W pierwszej części naszego
cyklu chciałabym Was zaprosić w polskie góry, a dokładnie w Tatry. Tatry są górami
wznoszącymi się na granicy Polski i Słowacji. Zajmują one obszar 795 km kwadratowych,
przy czym na Tatry Polskie przypada jedynie 174 km kwadratowych. Najwyższym szczytem
są Rysy (2499m.). W Tatrach możemy podziwiać wspaniałe wysokogórskie krajobrazy,
jeziora, piękne doliny a także bardzo bogatą szatę roślinną. Będąc w tym miejscu warto
zobaczyć: Kasprowy Wierch, Gubałówkę, Giewont, Nosal, Wielką Krokiew, Muzeum
Tatrzańskie, Dolinę Kościeliską, Morskie Oko, Dolinę Pięciu Stawów. Po długich górskich
wyprawach warto zrelaksować się w knajpkach gdzie przy góralskiej muzyce można
skosztować typowych regionalnych specjałów takich jak baranina czy choćby oscypek.

                                                                                                
Przygotowanie: Wioletta Marczak

Humor z zeszytów szkolnych :)

1.  Grzech pierworodny otrzymujemy od Adama i Ewy. Wszystkie inne
grzechy musimy sami popełnić.

2. Zginął pies z czarnym ogonem, do którego była przywiązana chora
osoba.

3. Tej jesieni widziałem klucz odlatujących żyraf.

4. Pot spływał po nim od stóp do głów.

5. Kiedy ojciec wracał z koniem do domu, to chłopcy pchali mu do pyska
skórki od chleba.

źródło: http://www.dowcipy.jeja.pl/nowe,7,humor-z-zeszytow.html

SPORT

      Niewątpliwie największym wydarzeniem sportowym ostatnich tygodni
były eliminacje do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, podczas których
polska drużyna zajęła pierwsze miejsce w swojej grupie. Dnia 4 września
2017r. Polska drużyna rozegrała mecz z Kazachstanem, który zakończył
się dla nas zwycięstwem ( 3:0). Z kolei 8 października 2017 roku na PGE
Narodowym Reprezentacja Polski zagrała rewanżowy mecz z drużyną
Czarnogóry. Ten mecz przejdzie na długie lata do historii polskiej piłki! Na
7 minut przed zakończeniem meczu na tablicy widniał wynik 2:2.
Ostatecznie jednak Polacy odzyskali kontrolę nad piłką i mecz zakończył
się wynikiem 4:2 i ogromną radością wszystkich piłkarzy i kibiców!!!
Dzięki temu Polacy awansowali do Mistrzostw Świata, które odbędą się w
2018r. W Moskwie! Czekamy z niecierpliwością i trzymamy mocno
kciuki!

                                                                    Przygotowanie: Jan Lebioda
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Nadeszła jesień.... galeria prac naszych najmłodszych uczniów

Kasztanowe ludziki wykonane 
przez wychowanków świetlicy z grupy Ia

:)

Parasolki na deszczową pogodę
uczniów klasy I

Owoce wykonane przez uczniów klasy II Jeżyki naszych pierwszaków

Kasztanowe ludziki wykonane przez świetliczaków 

:)

:) :)

:)
:)

:) :)
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