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Przedstawienie jasełkowe

      Dnia 10 stycznia 2018r. 
w naszym Ośrodku odbyło się
przedstawienie jasełkowe dla
zaproszonych gości: dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki w Kutnie,
dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr
16 „Calineczka” oraz z
Przedszkola Miejskiego nr 15
„Bajka”. Spotkanie zorganizowały
panie A. Sodulska i A.
Rzymkowska.

Z wizytą w Domu Pomocy Społecznej

     Dnia 12 stycznia 2018r. uczniowie z
naszego Ośrodka udali się do Domu
Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr
Albertynek w Kutnie i tam wystawili
przedstawienie jasełkowe pt. „Maryjo
czy już wiesz”. Za zorganizowanie
wyjście odpowiedzialne były panie: 
A. Sodulska, A.Rzymkowska,
E.Szczesiak. 

Wystawa szopek

Dnia  13 stycznia 2018r. zakończyła się IX
Międzynarodowa Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych w

Uciechowicach. A oto nasi uczniowie, którzy otrzymali
wyróżnienia w Wystawie:

Oliwer Różański- kl. IV Szkoła Podstawowa
Kacper Jankowski- kl. VI Szkoła Podstawowa

Dominika Kasparek- kl. II Gimnazjum
Wioletta Marczak- kl. III Zasadnicza Szkoła Zawodowa

   Spotkanie z Polą

       Dnia 16 stycznia 2018r po raz kolejny odbyło się
spotkanie z psem Polą. W spotkaniu uczestniczyli
uczniowie szkoły podstawowej. Tym razem dzieci
miały okazję zobaczyć akcesoria, niezbędne przy
pielęgnacji naszych pupili oraz podczas zabawy z
psem.

Mistrz geometrii

       Dnia 25 I 2018r. w naszym Ośrodku odbył się III
Konkurs Matematyczny pt; „Mistrz Geomerii”. Za
zorganizowanie konkursu odpowiedzialne były panie:
R. Pietrzykowska, E. Szczesiak, M. Wiśniewska. 
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Niech żyje bal!!!
         Dnia 25 stycznia 2018r. odbył się w naszym Ośrodku
Bal Karnawałowy pod hasłem „Kraina lodu”. Bal ten
poprzedziły różne wydarzenia. Dnia 23 stycznia 2018r.
odbyły się  warsztaty plastyczne dla naszych wychowanków.
Tym razem, pod czujnym okiem pani Anety Rzymkowskiej
powstawały piękne śnieżynki z papieru, które stanowiły
element dekoracyjny podczas balu karnawałowego. Pani
Aneta zorganizowała także zajęcia hafciarsko – krawieckie,
podczas których wychowankowie internatu mieli możliwość
przygotować sobie strój na bal. Można było  także obejrzeć
losy Anny i Elzy z bajki „Kraina lodu”. A na balu wszyscy
bawili się znakomicie. Za zorganizowanie imprezy
odpowiedzialne były panie Izabella Fuz i Aneta
Rzymkowska.

XIX Turniej Gier Planszowych

         W dniach  19 – 23 lutego 2018r.  w naszym Ośrodku
odbył się XIX Turniej Gier Planszowych.
W tym roku przybrał on nieco inną formułę. Uczniowie 
rywalizowali nie tylko w internacie, ale przez cały dzień –
podczas przerw międzylekcyjnych czy godzin
wychowawczych.
Wyłoniono mistrzów w następujących grach: jenga,
warcaby, scrabble, chińczyk, bierki.
Wyniki przedstawiają się następująco:
Mistrz gry jenga – Kaper Stanecki
Mistrz gry chińczyk – Kacper Jankowski
Mistrz gry bierki – Kacper Stanecki
Mistrz gry warcaby – Kacper Jankowski
Mistrz gry scrabble – Dominika Kasparek.
Dodatkowo, w środę – 21 lutego 2018r. Rozegrano Mini –
Trurniej Gier Planszowych dla uczniów klas I- III. (gry: jenga,
domino, chińczyk). W czwartek z kolei odbył się „Wieczór z
puzzlami” (organizacja: pani Katazyna Żakowska).  To był
bardzo udany tydzień. Organizatorkami Turnieju były panie:
Anna Dziedziczak, Marta Gospoś, Jolanta Kaczmarek i
Agnieszka Sodulska.

Dzień Bezpiecznego Internetu

          Dnia 13 lutego 2018r. uczestniczyliśmy
w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu. W
naszym Ośrodku odbyły się zajęcia
warsztatowe dla wszystkich szkół podczas,
których chętni uczniowie przygotowali
prezentację multimedialną o historii internetu,
portalach społecznościowych, rodzajach usług
internetowych, a także o zasadach ich
wykorzystania. Również dla rodziców została
przygotowana broszura informacyjna nt. hejtu i
przemocy.  Nasi uczniowie mogli także
uczestniczyć w kursach e-learningowych. 

Walentynki

          Dnia 14 lutego 2018r.  obchodziliśmy w
Ośrodku Walentynki. Z tej okazji działała u nas
poczta walentynkowa. Za jej zorganizowanie
odpowiedzialny był Samorząd Szkolny. Każdy,
tego dnia, mógł otrzymać karteczkę z
wyznaniem sympatii bądź miłości.

Żyj smacznie i zdrowo

      Dnia 26 lutego 2018r. ruszyła kolejna edycja  programu
edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”. Podczas spotkania
nasi uczniowie dowiedzieli się o tym jakie zadania czekają
na nich w bieżącej edycji, a także wspólnie zagrali w grę
edukacyjną związaną z omawianymi tematami. Tym razem
program jest skierowany do klas V- VII Szkoły Podstawowej
i uczniów gimnazjum. Koordynacją  programu zajmują się
panie: J. Kaczmarek i K. Żakowska. 

                                                          

                                            Przygotowanie:

                                                           Szymon Szybka
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Palcem po mapie
                 

       Kolejnym miastem, które warto zwiedzić w naszym kraju jest Wrocław. To czwarte pod względem liczby ludności miasto w Polsce, piąte zaś
pod względem powierzchni. Jadąc do Wrocławia warto zwiedzić następujące miejsca:

Rynek – ma niemal 3,8 hektara, znajduje się tu ratusz z 66 metrową wieżą. Cały rynek otacza z czterech stron 60 kamienic.
Ostrów Tumski – to najstarsza część Wrocławia. Idealne miejsce na spacery dla turystów. Popularnym miejscem spotkań jest Most Tumski, na
którym zakochani wieszają kłódki, symbolizujące ich miłość.
Zoo i Afrykarium. To cudowne miejsce, które przenosi nas w podwodny świat.. Można spacerować specjalne do tego przygotowanym tunelem, a nad
głowami przepływają nam płaszczki i rekiny. To niesamowite wrażenie.
Hala Stulecia - ma rozpiętość 65 m, a bryła budynku jest wysoka na 42 m. Przed Halą znajdują się piękne fontanny. Latem można tam obejrzeć
wspaniały pokaz multimedialny.
Panorama Racławicka - to wielkie malowidło, którego pomysłodawcą był Jan Styka (przy współpracy z Wojciechem Kossakiem). Upamiętnia ono
Insurekcję Kościuszkowską i zwycięską bitwę pod Racławicami ( 4 kwietnia 1794r).
Krasnale – znajdują się na całym terenie Wrocławia. Mawia się, iż jest ich ok. 100, ale tak naprawdę co chwila stawiane są nowe. Krasnale mają
swoje nazwy np. Życzliwek, Wytrwałek, Wykształciuch. Podobno jeśli dotknie się czapki krasnala będzie się miało szczęście.

                                                                                      
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                      Przygotowanie: 
                                                                                                                                                                       Wioletta Marczak

XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie
               W dniach 9 – 25 lutego 2018r. odbyły się XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu. Uczestnicy
rywalizowali w 15 dyscyplinach sportowych:
·  Biathlon
·  Biegi narciarskie
·  Bobsleje
·  Curling
·  Hokej na lodzie
·  Kombinacja norweska
·  Łyżwiarstwo figurowe
·  Łyżwiarstwo szybkie
·  Narciarstwo alpejskie
·  Narciarstwo dowolne
·  Saneczkarstwo
·  Short track
·  Skeleton
·  Skoki narciarskie
·  Snowboarding
Igrzyska dostarczały nam wielu emocji zwłaszcza gdy skakali nasi skoczkowie. Złoty medal w konkursie
indywidualnym zdobył Kamil Stoch, cała drużyna natomiast wróciła do Polski z brązowym medalem. Niestety, to
jedyne medale jakie udało nam się zdobyć na tych igrzyskach. Miejmy nadzieję, że następnym razem będzie lepiej.

Przygotowanie: Jan Lebioda
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Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Pamiętaj!!!!
·  NIE SPĘDZAJ W INTERNECIE WIĘCEJ CZASU NIŻ JEST TO ZALECANE DLA OSÓB W TWOIM WIEKU

·  INFORMACJE PODANE W INTERNECIE NIE ZAWSZE SĄ PRAWDZIWE!

·  NIE PODAWAJ W SIECI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH! NIE WYSYŁAJ NIEZNAJOMYM SWOICH ZDJĘĆ!

·  CHROŃ SWÓJ KOMPUTER, ZAINSTALUJ PROGRAM ANTYWIRUSOWY!

·  KORZYSTAJ Z BEZPIECZNYCH HASEŁ DOSTĘPU!

·  ZAWSZE PROŚ OSOBĘ DOROSŁĄ O POMOC!

HUMOR

- Nasza nauczycielka mówi sama do siebie. Wasza też?
- Nie, nasza myśli, żę ją słuchamy :) :) :)

Na lekcji języka polskiego:
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok. :) :) :)
 
- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów? - dziwi się
polonistka, oddając pracę domową uczniowi
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. Pomagali mi mama i tata. :) :) :)

                                                                                                                                               źródło: http:// humor-z-zeszytow.dowcipy.pl
                                                                                                                                                Przygotoanie: Witold Stankiewicz

Redakcja. Redaktor naczelny: Marta Gospoś, Katarzyna Żakowska 
Dziennikarze: Jan Lebioda, Wioletta Marczak, Witold Stankiewicz, Szymon Szybka
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