
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Zespół Szkół Specjalnych w
Erminowie
Erminów 1
96-514, Rybno

Numer 2 12/19

Czekamy na Święta Bożego
Narodzenia! Już prawie pachnie
choinką, już nadlatują Anieli...

Byliśmy w Fabryce
Bombek w Piotrkowie

Kiermasz świąteczny
w Hotelu Chopin

W fabryce bombek

Rękodzieło

Nasz chórek

Świąteczne
kiermasze, jarmarki
adwentowe, już tu
kolędy z głośników,
tam ozdoby,
zapach makowca i
piernika...Czujemy,
widzimy, że
nadchodzą Święta.
Upragnione, bo
przychodzi na świat
Boża Dziecina.
Pamiętamy o tym,
bo w szkole trwają
próby jasełkowe,
już zbudowana

uboga stajenka, już
w niej wołek i
osiołek siedzi, już
szaty Trzech Króli
wiszą pięknie
odprasowane. Ale
upragnione też
dlatego, że dadzą
nam Czas, abyśmy
mogli spędzić go 
z naszymi bliskimi,
z mamą, tatą, 
z rodziną. No i
oczywiście -
prezenty! Nie
będziemy ukrywali,

że ciekawość tego,
co znajdziemy pod
choinką, też pcha
nas mocno 
w stronę Świąt. 
A może jeszcze
spadnie śnieg,
może zrobi się na
świecie puszyście
i biało? 

Życzymy wszystkim
zdrowych 
i wesołych Świąt
Bożego
Narodzenia!

Nasi redaktorzy, Iza
i Bartek, byli w
fabryce bombek.
Zdjęcie po lewej
pochodzi właśnie
stamtąd - prawda,
że piękne? A po
prawej widać, jak
się starają
własnoręcznie
wytworzyć równie
wspaniałe
bombkowe dzieła.
Czuli się trochę jak
pomocnicy
Świętego Mikołaja
w Laponii.

I.

R.

R.
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Nadchodzą Święta
Bożego Narodzenia -
znana i nieznana historia
choinki i jasełek

Dekoracje

Zwyczaj ubierania choinki przywędrował do nas wraz
z niemieckimi osadnikami w XIX wieku. Wieszano u
sufitu drzewko choinkowe, zwane podłaźniczką lub
bożym drzewkiem. Zdobiono je orzechami,
pierniczkami i rajskimi jabłuszkami. 

Z czasem podłaźniczkę zastąpiono pająkami
wykonanymi ze słomy i kolorowej bibuły, które
dekorowały wiejską izbę przez cały rok. 

W czasach teraźniejszych stroimy świerk lub jodłę
bombkami, łańcuchami i kolorowymi lampkami.
Modne są też choinki sztuczne wykonane z plastiku.
Są one praktyczne, ale nie zastąpią choinki pachnącej
lasem.

Historia świątecznego widowiska to jeden ze
zwyczajów początku Bożego Narodzenia. Pierwsze w
historii jasełka miał wystawić św. Franciszek z Asyżu,
w skalnej grocie w miejscowości Greccio, we
Włoszech. Aktorami wówczas były żywe zwierzęta.

Uczniowie klasy 3 Pau - Kacper, Kacper, Adrian i
Robert

W naszej szkole tradycyjnie przygotowujemy
przedstawienie jasełkowe, które zawsze uświetnia
wspólne spotkanie wigilijne. Co roku jest inne, ale
niezmiennie wzrusza i wprowadza nas i naszych
gości w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia

Gościmy w szkole harcerzy ze Światełkiem
Betlejemskim, a także wielu naszych przyjaciół 
z różnych instytucji oraz władz miasta i powiatu
sochaczewskiego

R.
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Nasze redaktorki wzięły udział w konkursie literackim
pod hasłem "Przemoc, której nie widać",
organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie. Pod Parasolem Ochronnym autorstwa
Alberta prezentujemy pracę Izy i wyróżnioną - Natalii

Dość hejtu i wyszydzania!

Boli mnie dokuczanie
słowem, które rani moją duszę.
A ja przecież  muszę i chcę żyć  radośnie  
i szczęśliwie.

Czy nie mam do tego prawa?
Po co ta cała internetowa zabawa,
która rani, ubliża, daje złe propozycje:
„chodź na piwo”, „spotkajmy się u mnie”,
„zapraszam na melanż, późnym popołudniem”.

Nękają mnie dziwne telefony i esemesy,
a wolałabym rozmowę, spokój,
ciepłe skarpety i dresy.

Wielka zazdrość niesie zło,
sączy jadowite słowa.
Ranią mnie oszczerstwa i wyśmiewanie
tylko za to
jak wyglądam, z kim się zadaję, z kim mi jest dobrze.

Hejt w Internecie i w realu boli bardzo!
Zróbmy coś póki czas, bo  siła dobra w nas!

Izabela Chłystek 

 „Przemoc,
której nie
widać”  to
temat 
kolejnego
konkursu
literackiego.
To tylko  hasło,
ale dla mnie
coś więcej. 
Chciałabym
podzielić się
swoimi
wspomnieniami 
z dzieciństwa. 
Jak wszystkie
dzieci
chodziłam do
szkoły. 
Jednak czułam
się tam źle. 
Nie bawiłam
się  z
rówieśnikami,
zawsze byłam
sama.  Nawet

moja kuzynka 
mnie  unikała. 
Miałam
wrażenie, że
każdy traktuje
mnie jak
powietrze.
Kiedyś na 
lekcji 
wychowania 
fizycznego 
moja grupa
przegrała
mecz, a mój
kuzyn 
powiedział, że
to przeze
mnie.  Bardzo
mnie to
zabolało, tym
bardziej,  że
to  powiedział
 ktoś z mojej
rodziny.
 Nie
korzystałam 

z zajęć 
dodatkowych, 
na przykład 
nie chodziłam
na lekcje
tańca, chociaż
bardzo
chciałam. 
Powodem była
moja choroba. 
Miałam 
problem z
nauką  z
języka 
angielskiego. 
Nie byłam w
stanie 
nauczyć się
słówek. Było
ich bardzo
dużo. 
Denerwowałam
się z tego
powodu i
czułam 
bardzo źle. 

Tylko raz
wzięłam udział
w akademii
szkolnej  z
okazji Dnia
Matki. 
Niestety, nie
potrafiłam
opanować
wzruszenia i
rozpłakałam
się.  Już
więcej w
żadnym
przedstawieniu
nie
wystąpiłam.
 W obecnej
szkole jest
spokojniej i
lepiej.  Czuję
się tu  dobrze, 
pomagam
innym, często
młodszym i
słabszym.

Na lekcjach
chętnie
pracuję  i
zabieram
głos.  Pani
chwali mnie za
samodzielne
myślenie i 
mądre
spostrzeżenia.
 Działam w
wolontariacie,
zostałam
nawet
laureatką
konkursu 
„Ośmiu
Wspaniałych”.

Dobrze jest
znaleźć swoje
miejsce na 
ziemi,
miejsce,  gdzie
jesteśmy
akceptowani  i
ważni.   

 Doświadczenia 
z poprzedniej
szkoły
nauczyły mnie,
że  należy 
każdego
szanować  bez
względu  na
to,  jak
wygląda i co
potrafi. 
 Niezauważanie
kogoś,
lekceważenie
go, pomijanie  i
traktowanie jak
powietrze 
bardzo boli. 
Może nawet
bardziej od
jawnej
nienawiści. 

Natalia
Ludwiczak 
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Barwy narodowe w pracy plastycznej
na Święto Niepodległości to
obowiązkowy element zajęć
świetlicowych w naszej szkole

A jeszcze przed
świętami było tak 

Śniadanie daje
moc!

W aquaparku
FALA w Łodzi 

Jesienią
obchodziliśmy
w szkole Dzień
Edukacji
Narodowej, 
Tydzień
Zdrowia,  
i oczywiście
Narodowe
Święto
Niepodległości

D

W naszej szkole
odbyła się akcja
„Zdrowe
śniadanie”.
Było mleko 
z płatkami,
różnorodne
kanapki, były
owoce 
i warzywa

do chrupania.
Śniadanie było
kolorowe,
smaczne, 
a najważniejsze
– pełne witamin!
Kacper
Michalak, 3 Pau

Zjeżdżałem z
kolegą ze
zjeżdżalni, która
była najniższa z
najwyższych,
poczułem wiatr
we włosach.
Wyjechałem

z tuby i tak we
mnie woda
chlapnęła, że
aż się napiłem.
Byłem też na
karuzeli
wodnej,
próbowałem

iść pod prąd,
ale woda była
zbyt silna.
Później
poszedłem na
wodny prysznic,
a potem zjeść
zapiekankę.

Żal mi się
zrobiło, gdy
trzeba było
wyjeżdżać i
pomyślałem, jak
fajnie się
bawiłem. 

Kacper
Grabowski, 
kl. 6 auL 

Śniadanie

Mniam!

Stołówka

1-2 Pa

R.

R.

R.
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"Szkolne przygody Gangu
Słodziaków" 

Udział w programie
Wychowanie przez czytanie

Nasze koło teatralne otrzymało wyróżnienie na
Ogólnopolskiej Scenie Prezentacji Artystycznych OSPAR

Spotkanie czytelnicze w
warszawskim kinie Atlantic 

U nas w szkole
jesień minęła
patriotycznie,
kulturalnie,
artystycznie!
Prezentujemy
wybrane
przykłady
naszej
działalności

Nasi
redaktorzy
czytają
młodszym!
Przygotowali
zajęcia i
zabawy w
Magicznym
Zakątku
Słodziaków

Czytamy razem

Iza

Klasy 5-6-7auL
oraz 7L brały
udział w
ogólnopolskim
programie.
Spotykali się w
bibliotece
szkolnej,

żeby wspólnie
czytać książkę
"Gorzka
czekolada, czyli
opowiadania o
ważnych
sprawach" oraz
rozmawiać o
wartościach.

Jak Polacy świętowali
Niepodległość - 
opowiada Kacper Michalak 
z klasy 3 Pau

Każdy Polak
kochający
Ojczyznę
wiesza przed
domem biało-
czerwoną flagę,
jedzie na mszę.
Jeśli może 
i chce, bierze
udział w
marszach

lub biegach,
jeśli nie, to stara
się oglądać
transmisję
Święta
Niepodległości.
Powinien też
odśpiewać
hymn narodowy

.

Szkolne Koło
Teatralne
wyjechało do
Warszawy, aby
reprezentować
ZSS w
Erminowie na
ogólnopolskiej
scenie OSPAR!
Gratulujemy
naszym
aktorom
udanego

występu 
i otrzymania
wyróżnienia!
Gratulacje dla:
Kasi, Izy,
Bartka,
Mateusza,
Mateusza i
Tomka, za ich
wspaniałą
inscenizację
pieśni
Moniuszki!

Red.

Red.

.
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Gotuj z Piotrkiem! 

Kulinarny komiks 
Piotra Radomskiego
tylko w "Widziadełku"!

2 3

6 7

P.R. P.R.
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