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Wydanie specjalne
03/21

Drodzy Czytelnicy! Oddajemy 
w Wasze ręce wyjątkowy
Specjalny Numer "Widziadełka"

Sylwetka Absolwenta
Paweł Bryła

Dzięki Pawłowi
będziemy
wiedzieli, jak
może wyglądać
życie
absolwenta
Szkoły 
Przysposabiają-
cej do Pracy

Kto to jest
ABSOLWENT?

Dziękujemy
Pawłowi za to, że
podzielił się z nami
swoimi obecnymi
zajęciami.
Dziękujemy jego
Mamie za to, że po
mogła mu wysłać
zdjęcia i ich opisy
przez Messengera.
Teraz poczujemy
się trochę tak, jak-
byśmy towarzyszyli
Pawłowi w jego
wyprawach oraz
przy różnych
pracach domowych

To jest uczeń, który
już ukończył naukę
w szkole. Były
uczeń. Taki, który
otrzymał świadec-
two ukończenia
szkoły. Już nauczył
się wszystkiego,
czego mógł się tu
nauczyć i już więcej
nie musi przy-
chodzić na lekcje.
To jest na pewno
bardzo fajne, że się
już nie ma szkol-
nych obowiązków.

Rozumiemy, że
każdy musi rozpo-
cząć po szkole
nowy etap w swoim
życiu. 
Ale i tak żałujemy,
że Was z nami nie
ma na co dzień,
nasi Absolwenci!
Bo my tęsknimy za
Wami.
Wspominamy Was
często i jesteśmy
ciekawi, co tam u
Was słychać…

Wszyscy, którzy się
trochę martwią, że
ich czas w tej
szkole również
dobiega końca,
mogą się trochę
zainspirować, jak
można spędzać
czas wolny od
szkolnej nauki.

Paweł przedstawia
życie absolwenta
szkoły w
Erminowie. 
Tu na zdjęciach:
Paweł w lesie. 
Ale uwaga! 
Twierdzi, że
NAUKA NIE
POSZŁA W LAS 
i zdobyte
umiejętności
przydają się
każdego dnia!
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Dużo czasu Paweł spędza teraz w domu, jak to w czasie
pandemii. A tu o każdej porze roku może być przyjemnie!

Kawka na tarasie Będą powidła

W takim towarzystwie
niestraszny nam mróz

Choinkę też umiem ubrać
razem z rodzicami

. .
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Podlewam kwiatki

I papryka do słoików Lane kluski - pyszne

Paweł lubi prace w domu i w ogrodzie. 
Chętnie gotuje i robi przetwory na zimę

Kopytka pokroić...
też mogę 
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Paweł korzysta z uroków wypoczynku na łonie natury.
Docenia piękno przyrody, dostrzega fascynujące szczegóły

Nad zalewem, łowię ryby 
z kolegami z WTZ

Widoczek ze spaceru 
po Puszczy Kampinoskiej

.

Zwiedzamy nasze Mazowsze. 
Takie wierzby rosochate 

napotkaliśmy w drodze do lasu na spacer
Taka wierzba z bliska 

- trochę straszna

.
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Wycieczki i zwiedzanie ciekawych miejsc 
to również atrakcyjna rozrywka absolwenta

Ważne miejsce Pychotka, to lubię
baaaardzo...

Latem nad morzem -
spaceruję ja...

.

.

... i mewa też

.

.
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Paweł! Dziękujemy Ci bardzo, że przybyłeś do nas na
długie, porządne odwiedziny w "Widziadełku"

Zawsze będziemy
o Tobie pamiętać!

.

Najbezpieczniejsze
w czasach
pandemii
odwiedziny: 

na cyfrowych
łamach
"Widziadełka"

Koloruję i nie wyłażę poza kontury- nauczyłem się w szkole

Absolwent, ale jednak wciąż się uczy! Kolorować wprawdzie już umie, ale
spójrzcie na zdjęcie obok: wziął się za naukę tkactwa!

Chociaż uczniem jesteś -
byłym, to naszym kolegą
jesteś i będziesz -
obecnym!

Pozdrawiamy Cię serdecznie
i przesyłamy pozdrowienia
również dla Twoich
Rodziców.

Dziękujemy!!!

Koronawirus więc WTZ pracę przywiózł do
domu
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