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Dnia 01.03.2018r. odbyło się spotkanie dla uczniów z
klasy IIIg i III ZSZ z paniami Iloną Melką i Agnieszką
Milczarek z Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie.
Spotkanie zorganizowały panie: A. Dziedziczak, 
S. Frydrysiak- Saczuk.

Rodzina - lubię to!

Dnia 2 marca 2018r. w
naszym Ośrodku odbyło
się spotkanie
podsumowujące zajęcia
profilaktyczne  pt: „
Rodzina- lubię to”. W
ramach spotkania
obejrzeliśmy 2 filmy
edukacyjne o życiu
różnych rodzin, a także
każda klasa przedstawiła
plakat związany z
rodziną, a najmłodsi (kl. I i
II) własnoręcznie
wykonane domki
rodzinne. Akcja została
zorganizowana przez
panie A. Dziedziczak, S.
Frydrysiak- Saczuk  w
ramach nurtu profilaktyki
pozytywnej. 

Dzień Kobiet

Dnia 7. 03. 2018r. w kawiarni internackiej odbył się Dzień
Kobiet. Wszystkie Panie zostały obdarowane
upominkiem oraz kwiatkiem. Podczas wieczoru graliśmy
w butelkę i odpowiadaliśmy na wylosowane pytania. Nie
zabrakło słodkiego poczęstunku. Za zorganizowanie
spotkania była odpowiedzialna pani Urszula Wojtczak.

Dni Autyzmu

W dniach 10 - 12. 04. 2018r. w naszym Ośrodku
obchodziliśmy Dni Autyzmu. W ramach tych obchodów
zorganizowane zostały różne przedsięwzięcia: nasi
uczniowie uczestniczyli w warsztatach, podczas których
młodsi uczniowie poznali Marię, dziewczynkę z
autyzmem. Natomiast starsi uczniowie naszego Ośrodka
zastanawiali się jak poszczególne rodzaje
niepełnosprawności, w tym autyzm, wpływają na
funkcjonowanie ludzi i w jaki sposób można im pomagać.
 Drugiego dnia odbyły się warsztaty „Stacyjki zmysłów”
dla zaproszonych przedszkolaków. Podczas zajęć dzieci
miały możliwość spostrzegać świat za pomocą zmysłów.
 Maluchy rozwiązywały zagadki słuchowe, odgadywały
za pomocą dotyku różne przedmioty, faktury, a także
rozpoznawały różne smaki. Ostatniego dnia odbyło się
seminarium dla zaproszonych nauczycieli  i pedagogów,
podczas  którego była okazja do  wymiany spostrzeżeń i
doświadczeń w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
Za zorganizowanie Dni Autyzmu odpowiedzialne były
panie: D. Gackowska, A. Dziedziczak, K. Bieguszewska,
S. Frydrysiak- Saczuk. 

Warsztaty wielkanocne

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi,
dnia 28. 03. 2018r. dla uczniów klas I i II szkoły
podstawowej zorganizowano  warsztaty świąteczne.
Podczas zajęć dzieci wraz z rodzicami i dziadkami
wspólnie wykonywały piękne pisanki jak również
 aktywnie bawiły się przy chuście animacyjnej  czy
skokach w dal. Warsztaty zorganizowały panie: 
S. Frydrysiak – Saczuk , M. Gospoś, D. Gackowska. 

:)

Konkurs plastyczny na najładniejszą kartkę wielkanocną

Dnia 23.03.2018r. w naszym Ośrodku odbyło się
rozstrzygnięcie konkursu  plastycznego na 
„Najładniejszą kartkę Wielkanocną”. Jak co roku
wszystkie prace były bardzo ładne i ciekawie wykonane,
a oto zwycięzcy konkursu:
Nagrody główne otrzymali: Karolina Berlińska, Żaneta
Terlecka, Dominika Kasparek
Wyróżnienia: Krystian Dolecki, Mateusz Śnieć, Krzysztof
Bazaniak, Adrian Polichnowski, Filip Kamiński.

Za zorganizowanie konkursu odpowiedzialne były Panie:
K. Bieguszewska, A. Rzymkowska, K. Stolińska.
Nagrody ufundowała Rada Rodziców.

:)

Konkurs, konkurs!!!

Dnia 18 kwietnia 2018r.
uczniowie naszego
Ośrodka odebrali nagrody
w ramach III edycji
konkursu plastycznego
„Mój Świat”. Konkurs ten
zorganizowany był dla
uczniów ze spectrum
autyzmu. Warto
podkreślić, iż I miejsce
zajął Bartosz Stankiewicz
z klasy I, III miejsce Filip
Kamiński z klasy II
(kategoria I- III), II miejsce
otrzymał także Marek
Bujalski (klasa II
gimnazjum oraz Daria
Gołębowska klasa VI)

:)

:)
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Przygotowanie: Szymon Szybka

Żyj smacznie i zdrowo

Dnia 27.04 18r. w naszym Ośrodku odbyło się podsumowanie
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „ Żyj smacznie i zdrowo”-
edycja VIII. W ramach tego podsumowania uczniowie kl. VI i II i III g
zorganizowali  Wydarzenie Społeczne dla całej społeczności Ośrodka.
Tegoroczne wydarzenie przebiegało pod hasłem: „ Zdrowa , ciekawa i
smaczna przerwa”.  Uczestnicy programu przygotowali: zestaw ćwiczeń
gimnastycznych, grali w karcianą grę edukacyjno- strategiczną  „ Yedzo ”
a także pomagali przygotować smaczną sałatkę owocową lub warzywną
w barze sałatkowym. Za koordynację programu odpowiedzialne są panie:
Jolanta Kaczmarek i  Katarzyna Żakowska. 

:)

Dzień Języków Obcych

Dnia 23 kwietnia  2018r. odbył się w naszym Ośrodku IV Szkolny Dzień
Języków Obcych. Nasi uczniowie uczestniczyli w apelu, podczas którego
poznali różne kultury europejskie. Podsumowany został także konkurs z
języka angielskiego i zabawa językowa. Spotkanie zorganizowały panie
Anna Szymczak i Katarzyna Stolińska.

Porcja Pozytywnej Energii

W kwietniu uczniowie edukacji wczesnoszkolnej przystąpili do
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Porcja Pozytywnej Energii”
(edycja V). Nasi najmłodsi zastanawiali się jakie produkty są dobre dla
naszego zdrowia, co warto jeść a czego należy unikać. Mieli także okazję
spróbować marchewek i jabłek w różnych postaciach (surowe, gotowane,
pieczone). Uczniowie przygotowali wystawkę – kosze pełne owoców i
warzyw, które sami przynieśli ze swoich domów. Dodatkowo wykonali
prace plastyczne – ułożyli literki M z plasterków marchewki. Kolejnym
krokiem będzie poznanie układu trawiennego oraz przygotowanie
smacznych i zdrowych potraw. Koordynatorkami programu są panie
Dorota Gackowska i Marta Gospoś.

:)
Ogólnopolski Konkurs Znajomości Języka Angielskiego

Miło nam napisać, iż możemy pochwalić się kolejnym sukcesem. Nasza
koleżanka z II  klasy gimnazjum – Dominika Kasparek zajęła III miejsce w
XV Ogólnopolskim Konkursie Znajomości Języka Angielskiego w
Poznaniu. Do konkursu, zarówno Dominikę jak i Paulinę Kacprzak,
przygotowała pani Anna Szymczak, która wraz z panią Agnieszką
Sodulską sprawowała opiekę nad uczennicami podczas konkursu.

:)

Spotkanie z Polą

Podczas kwietniowego spotkania z psem terapeutą – Polą nasi uczniowie
układali sekwencje z filcowych elementów oraz rozwijali swoją
spostrzegawczość. Spotkanie jak zwykle przebiegało w życzliwej
atmosferze. 

:)

:)

:)
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KALENDARZ SPORTOWY
Marzec
1-4  marca 2018. Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce w Birmingham
9-18 marca 2018 - Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie w Pjongczang
19-25 marca 2018 - Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym
23- 25 marca 2018 - Grand Prix Australii Formuła 1
Kwiecień
6 - 8 kwietnia 2018r. - Grand Prix Bahrajnu Formuła 1
15 kwietnia 2018r. - Grand Prix Chin Formuła 1
23 - Finał Ligi Młodzieżowej UEFA w Nyonie
22-28 - mistrzostwa świata w hokeju na lodzie dywizji I z udziałem reprezentacji Polski
29 - Grand Prix Azerbejdżanu Formuła 1
29.04-06.05 - Drużynowe mistrzostwa Europy w tenisie stołowym

                                                                                                                                                                       Przygotowanie: Jan Lebioda

Podróże po Polsce
        Kolejnym miastem, które warto zobaczyć w Polsce jest KRAKÓW.
Zadajemy sobie pytanie co można zwiedzić w KRAKOWIE?. Odpowiedź jest prosta – wszystko -
od zabytków, które trzeba zobaczyć przez najbardziej typowe knajpki i restauracje.
- Rynek Główny w Krakowie - znajdziesz tu znane na całą Polskę Sukiennice, Kościół Mariacki,
wieżę ratuszową, Kościół św. Wojciecha i liczne zabytkowe kamienice.
- Kościół Mariacki to jeden z najbardziej rozpoznawalnych kościołów w Polsce. We wnętrzu
odnajdziemy wspaniały ołtarz dzieła Wita, dwa ruchome skrzydła ołtarza prezentują sceny z życia
Chrystusa i Marii. Całość wykonana jest w drewnie dębowym które ma obecnie ponad 1000 lat!
- Katedra Wawelska - na uwagę zasługuje  bogactwo zdobień i licznie zgromadzone dzieła
sztuki.
- Zamek na Wawelu leży na Wzgórzu Wawelskim przy lewym brzegu Wisły. Warto także zajrzeć
do Smoczej Jamy, w której niegdyś podobno żył smok.
- Podziemia Rynku - ulokowane 4 metry pod ziemią muzeum przybliża ponad 1000 lat historii
Krakowa.
- Barbakan zwany też potocznie Rondlem to potężna budowla, o niezwykle oryginalnej
konstrukcji, obecnie barbakan jest oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
- Kazimierz - jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w Krakowie, centrum życia kulturalnego
Krakowa.
      Kraków to cudowne miasto, które tętni życiem i ma niesamowity klimat. Jeśli ktoś przyjedzie tu
pierwszy raz z pewnością będzie wracał do tego magicznego miejsca.
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Skład Redakcji: Redaktor naczelny: Marta Gospoś i Katarzyna Żakowska
 Dziennikarze: Jan Lebioda, Wioletta Marczak, Witold Stankiewicz,
Szymon Szybka

Zagrożenia w cyberprzestrzeni

  Jednym z zagrożeń, jakie czekają na nas w cyberprzestrzeni jest
kradzież tożsamości. To nic innego jak sytuacja, gdy ktoś bezprawnie
wejdzie w posiadanie naszych danych osobowych i wykorzysta je
wbrew naszej woli. Ten ktoś mając nasze dane może np. utworzyć
nasz fałszywy profil, umieszczać w naszym imieniu obraźliwe
komentarze czy też zrobić za nas zakupy.
Jak się tego ustrzec? Oto kilka wskazówek:
·  Nie wyrzucajcie na śmietnik dokumentów czy nośników informacji
·  Niszczcie dokumenty najlepiej w niszczarkach
·  Nie podawajcie w internecie zbyt wielu informacji na swój temat
·  Nie zamieszczaj w internecie zdjęć, które pokazują jak mieszkacie i
co posiadacie
·  Zachowaj rozwagę przy wypełnianiu różnych ankiet

Humor:

Na lekcji geografii nauczyciel pyta Michała:
- Gdzie leży Kuba?
Na to Michał:
- Kuba leży w domu, ma grypę :)

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi do taty:
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy
- Dlaczego???
- Nie musisz kupować książek na przyszły rok - zostaję w tej samej klasie. :)

                                                                                                                                                                              Przygotowanie: Witold Stankiewicz
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