
Ucho Ośrodka
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Specjalny Ośrodek Szkolno
Wychowawczy Nr 2 w Kutnie
ul. Kościuszki 24A
99-300, Kutno

Numer 11 12/17

:)

Na ten Nowy 2018 Rok
 życzymy samych radosnych chwil,

 potęgi miłości, 
mnóstwa cudownych i wzniosłych chwil…

                                    

                                                             
                    Redakcja

Święto Niepodległości

          Tegoroczne Święto Niepodległości obchodziliśmy bardzo uroczyście. W internacie
ogłoszono kolejny Konkurs dla Młodych Patriotów. Dnia 9 listopada 2017r. odbyło się jego
podsumowanie. Zadaniem w  konkursie było wykonanie godła Polski. Zwycięzcami zostali:
grupa II ( kategoria: grupa) oraz Karol Plewa (kategoria: praca indywidualna). Za
zorganizowanie konkursu odpowiedzialne były panie: Marta Gospoś i Katarzyna Żakowska.
Dnia 10 listopada, w związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości,  w naszym
Ośrodku odbył się apel, który przygotowały panie Katarzyna Stolińska i Anna Szymczak.
Podczas uroczystości uczniowie odtworzyli przygotowaną prezentację multimedialną i
wykonali piękny taniec z flagą. Mieliśmy także okazję uczestniczyć w warsztatach
przygotowanych przez drużynę harcerską "Szare Wilki". 
Z kolei 11 listopada 2017r. delegacja naszego Ośrodka złożyła kwiaty pod pomnikiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie.

        

            Andrzejki

Dnia 28 listopada 2017
roku o godz.19 w naszym

internacie odbyły się
Andrzejki. Podczas tego

wieczoru wspólnie
bawiliśmy się na
dyskotece. Za

zorganizowanie imprezy
odpowiedzialna była pani

Izabella Fuz.

:)
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Dogoterapia

W dniach  21 listopada i 19 grudnia 2017r. po raz kolejny odbyły się
spotkania z panią Kasią i jej psem - terapeutą. Tym razem dzieci mogły
zobaczyć jak Pola odszukuje karmę ukrytą pod kubeczkami, wykonywały
różne zwierzęce pozy itp. Za zorganizowanie spotkania odpowiedzialne
były panie Sylwia Frydrysiak - Saczuk i Dorota Gackowska.

                  

                    Wycieczka do Teatru Wielkiego w Łodzi

Dnia  9 grudnia 2017 roku odbyła się wycieczka do  Teatru Wielkiego w
Łodzi na przedstawienie baletowe pt. „Dziadek do orzechów” . Opiekę nad
uczestnikami wycieczki  sprawowały panie: Elżbieta Szczesiak,
Katarzyna Bieguszewska, Dorota Gackowska, Marta Gospoś, Joanna
Grabska, Katarzyna Stolińska. Wszyscy uczniowie otrzymali świąteczne
upominki od Mikołaja.

             Konkurs, konkurs....

          Dnia 12 grudnia 2017r. w naszym Ośrodku został rozstrzygnięty
konkurs plastyczny na „Najładniejszą Kartkę Bożonarodzeniową”. 
Oto zwycięzcy: 
Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej:
 Filip Kamiński
Uczniowie  Szkoły Podstawowej:
 Kacper Jankowski
Uczniowie  Gimnazjum
 Szymon Szybka
Uczniowie Szkoły Zawodowej:
 Krystian Dolecki
Wyróżnienia:
Karol Plewa
Żaneta Terlecka
Weronika Chylewska
Marta Łuczak
Adam Baranowski

Spotkanie Wigilijne
              Dnia 22 grudnia 2017r. odbyło się w naszym Ośrodku Spotkanie
Wigilijne. Gościliśmy wszystkich naszych uczniów wraz z rodzinami,
absolwentów, emerytowanych pracowników naszego Ośrodka, księdza
Sylwestra Łajszczaka oraz harcerzy. Po przedstawieniu jasełkowym,
które rozpoczęło nasze uroczyste spotkanie (przygotowanie panie:
Mirosława Komorowska, Aneta Rzymkowska, Agnieszka Sodulska,
podkład muzyczny – pani Agnieszka Sroka – Świstak) głos zabrała pani
Dyrektor Marzena Kurpiewska, która złożyła wszystkim najlepsze
życzenia świąteczne a także przyjęła od harcerzy betlejemskie światełko
pokoju. Następnie przystąpiliśmy do łamania się opłatkiem i składania
sobie życzeń. Na zakończenie mogliśmy skosztować słodkości
przygotowane przez naszych uczniów i ich rodziców (organizacja bufetu
– pani Urszula Wojtczak). Na wszystkich uczniów naszego Ośrodka
czekał Mikołaj z prezentami. To był niesamowity dzień.

Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych

W tym roku czworo uczniów z naszego Ośrodka – Wioletta Marczak,
Dominika Kasparek, Kacper Jankowski i Oliwer Różański - przygotowało
pracę na Międzynarodową Wystawę Szopek Bożonarodzeniowych.
Uczniów przygotowała pani Agnieszka Sodulska.

                     

                              Koncert Kolęd i Pastorałek

Dnia 17 grudnia 2017r. Zespół  Wokalny z naszego Ośrodka wystąpił
podczas Koncertu Kolęd i Pastorałek, który odbył się w Kutnowskim
Domu Kultury. Uczniów przygotowała pani Agnieszka Sroka – Świstak.

                                                          

                                                                          Przygotowanie:
                                                                          Szymon Szybka
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Palcem po mapie – Kazimierz Dolny
     Kolejnym miastem Polsce, które chciałabym polecić do zwiedzenia jest Kazimierz Dolny. Kazimierz Dolny swoją
nazwę zawdzięcza Kazimierzowi Sprawiedliwemu, który w XII wieku założył tu swoją osadę. To cudowne miasto, w
województwie lubelskim przyciąga każdego roku tysiące turystów.

Będąc w Kazimierzu warto zobaczyć:
kazimierski rynek
Kościół farny
zamek
Górę Trzech Krzyży
cmentarz żydowski
wąwozy lessowe
ścianę płaczu

Będąc w tym mieście warto także zdecydować się na wycieczkę promem do Janowca i obejrzenie Kazimierza
Dolnego od strony Wisły. Widoki są niezapomniane. Natomiast jeśli ktoś interesuje się filmem, Kazimierz Dolny
zaprasza na przełomie lipca i sierpnia na Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, podczas którego prezentowane są
cenne filmy polskie i zagraniczne. To niewielkie miasteczko potrafi „zaczarować” swoim klimatem każdego i z
pewnością jeśli zwiedziło się je raz będzie się do niego wracało po więcej…

                                                   
                                                                                                                                                                     Przygotowanie:
                                                                                                                                                                     Wioletta Marczak

   

Wydarzenia sportowe

·  Wraz z nowym rokiem pracę w Polskim Związku Piłki Nożnej
rozpocznie Jacek Magiera. Były trener Legii Warszawa przejmie
stanowisko zastępcy dyrektora sportowego ds. rozwoju piłki
młodzieżowej. Trzymamy kciuki!
·  Dnia 18 listopada 2017r. rozpoczęliśmy nowy – 39 sezon Pucharu
Świata mężczyzn w skokach narciarskich. W terminarzu przewidziano 23
konkursy indywidualne oraz 8 konkursów drużynowych. W sezonie
2017/2018 po raz pierwszy wprowadzono przepisy testowane podczas
Letniego Grand Prix, zgodnie z którymi wszyscy zawodnicy mają
obowiązek startowania w kwalifikacjach i zajęcia w nich miejsca wśród 50
najlepszych skoczków (40 w przypadku konkursu lotów narciarskich).
Skoczkowie zajmujący miejsce w czołowej dziesiątce klasyfikacji
generalnej Pucharu Świata utracili w ten sposób zapewniony dotychczas
start w zawodach głównych.

 
                                                                             Źródło: www.wikipedia.pl
                                                                      Przygotowanie: Jan Lebioda

Humor 
Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dzisiaj na chemii?
-Materiały wybuchowe
-Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła....

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

Na lekcji biologii pani pyta uczniów:
- Proszę wymienić pięć drapieżników.
- Jeden lew i cztery tygrysy....

Źródło: http://www.dowcipy24.pl

                                                                                    Przygotowanie:
                                                                                    Witold Stankiewicz

http://www.wikipedia.pl/
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Przykładowe kartki wykonane przez naszych
uczniów na konkurs plastyczny

"Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa"

Mikołaj wykonany 
przez uczniów klasy I

Choinka naszych pierwszaków 

:)

Nasze prace

:)

:)

Worek z marzeniami uczniów klasy II

:)

:)

:)

:)
:)
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