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Swięta tuż tuż
          Nie ogarniam tego!!!!!!

Ja też nie ogarniam

          O już lepiej.
            Albo nie 

  Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Mamy dla Was prezent. Jest nim       
 pierwszy numer naszej szkolnej gazetki. Życzymy Wam miłej lektury.

Swięta tuż tuż

Za oknem prószy biały śnieg
Taki piękny grudniowy dzień
W około słychać dzieci śmiech
Z Mikołajem spotkamy się.

Święta magiczny czas
Święta i radość w nas
Wszystkim nie ważne skąd
Życzmy Wesołych Świąt.

Swięta tuż tuż

        Wielkimi krokami zbliżają się 
         Święta Bożego Narodzenia.
  Miło nam powitać Was w pierwszym                 
numerze gazetki szkolnej.
       Życzymy przyjemnej lektury.

W numerze:
przegląd jesiennych wydarzeń z życia naszegoOśrodkałamigłówki i zagadkikonkurs

Zbliżają się Święta

   
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. 

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer Gazetki Szkolnej. 
Znajdziecie w niej wspomnienia 

 z wielu jesiennych wydarzeń z życia naszego Ośrodka 
oraz świąteczne łamigłówki. 

Zapraszamy również do wzięcia udziału 
 w  konkursie 

(szczegóły na ostatniej stronie). 

Życzymy Wam miłej lektury.

Swięta tuż tuż
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15 września Międzynarodowy Dzień Kropki. 

Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Tego dnia dla uczniów
naszej szkoły zorganizowano wiele ciekawych aktywności, które
umożliwiły dzieciom odkrywanie talentów, poznawanie swoich
mocnych stron, a przede wszystkim ciekawą, wspólną zabawę.

Uczniowie z tej okazji wykonali plakat promujący imprezę, szukali
kropek w ogrodzie sensorycznym, oglądali film „The Dot”(Kropka).

Uwieńczeniem spotkania było uczestnictwo w pogadance 
na temat talentów i ich zainteresowań.

Pod kierunkiem nauczycieli uczniowie wykonali prace plastyczne, które
można było podziwiać w holu szkoły. Każdy uczestnik otrzymał dyplom

za udział w kreatywnych zajęciach.
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                      RAJD GRANICZNY - JEZIORKI  (24 WRZEŚNIA)

     
      Pamięć o wolnej Polsce i ludziach, którym ją 
 zawdzięczamy warta jest pielęgnowania. 
 Hołd poległym w pierwszych dniach wojny 
 oddali uczniowie naszej szkoły, biorąc udział 
 w VI Rajdzie Granicznym zorganizowanym 
 przez społeczność miejscowości Jeziorki, 
 Miasto i Gminę Kaczory, a także Powiat Pilski.   
       Przedstawiciele klas IV, V, VI i VII SP pod 
 opieką Pań: i. Pajak, R. Sierhej, A. Sadłowskiej, 
 M. Białej i A. Jakubowskiej, wzięli udział 
 w  Apelu  Poległych, a następnie pokonali 
 5,5 km wzdłuż zabytkowych fortyfikacji.               
   Organizatorzy zadbali, by po 
 chwilach zadumy, uczestnicy mogli cieszyć się 
 przygotowanymi  atrakcjami: tajemnicami 
 daktyloskopii, pracą policyjnych psów, 
 możliwością sprawdzenia swych sił 
 w oddawaniu strzałów do tarczy,  udzielania 
 pierwszej pomocy przedmedycznej  czy 
 w konkursie wiedzy historycznej. 
      Sobotni dzień wypełniły wspólne zabawy
 i rozmowy przy przepysznej grochówce.

Rajd Graniczny

         
                                     DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

      W dniu 13 października 2022r odbył się 
 uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji 
 Narodowej. Życzeniom skierowanym do 
 nauczycieli, wychowawców internatu oraz 
 wszystkich pracowników szkoły nie było końca. 

  Drodzy Państwo! Dziękujemy za Wasz trud!

DEN DEN DEN
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            W październiku odbyło się spotkanie profilaktyczne z policjantką z Komendy 
 Powiatowej Policji w Pile. Tematem pogadanki była „ Bezpieczna droga do i ze szkoły”.     
 Policjantka przypomniała zasady bezpiecznego poruszania się po drodze w przypadku kiedy 
 nie ma chodnika lub pobocza, prawidłowego przekraczania jezdni, zachowania w miejscach 
 oczekiwania na przyjazd  autobusów. Podkreśliła także, jak ważne jest noszenie elementów 
 odblaskowych na odzieży czy plecakach zwłaszcza po zmroku. Uczniowie bardzo aktywnie 
 uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa.

Program kynoterapii „ Czy tutaj jest pies?", zagościł w świetlicy
szkolnej i w każdy poniedziałek pojawia się pies terapeutyczny, aby

wraz z uczniami zajęć uczyć się bawić i pokonywać wyzwania. 
Przy realizacji powyższych zadań niezmiennie ćwiczone są zasady

bezpiecznego kontaktu z psem i dbania o jego dobrostan.

KPP

Kynoterapia Kynoterapia KynoterapiaKynoterapia Kynoterapia
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Dnia 19 października w Gębicach odbyły się XXV Jubileuszowe Mistrzostwa
Regionu w Tenisa Stołowego ,,Sprawni Razem”.

Wszyscy nasi zawodnicy spisali się fantastycznie,
a dla zwycięzców czekały medale.

Igrzyska

 We wrześniu 
 wystartowała kolejna 
 edycja Igrzysk Bez 
 Barier. Oczywiście 
 nie mogło zabraknąć 
 naszej szkoły i 
 naszych wspaniałych 
 sportowców.
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  TYDZIEŃ PAPIESKI
             24 - 28 PAŹDZIERNIKA

       
       W czasie  Tygodnia  Papieskiego 
 uczniowie wraz z nauczycielami     
 przygotowali albumy, herby 
 i chorągiewki papieskie. Podczas 
 lekcji historii uczniowie uczestniczyli 
 w zajęciach muzealnych prosto 
 z Wadowic. 
        Odbył się również Konkurs   
 Wiedzy o Janie Pawle II. 
 - 1 m-ce-zajęła kl. 6 SP 
 - 2 m-ce- zajęła kl. 5 SP, 
 - 3 m-ce- zajęła kl. 7 SP.
       Punktem kulminacyjnym było 
 przedstawienie pt. „Wyszedłeś   
 z Wadowic, powitał Cię Rzym”,
 w wykonaniu uczniów naszego 
 Ośrodka.

     
        W dniu 7 listopada 
 obchodziliśmy w Ośrodku 
 imieniny naszych Świętych. 
 Z tej okazji odbył się bał 
 podczas, którego 
 nagrodzono najciekawiej 
 przebranych uczniów. 
 Został rozstrzygnięty 
 również  konkurs "Mój 
 Święty": 
 I miejsce  Oskar Łucki,         
 II Sandra Frankowska,
 III Sebastian Czobit. 
       GRATULACJE!!!

    
     BAL ŚWIĘTYCH 

Bal Świętych
Bal Świętych

Bal Świętych

Bal Świętych

Tydzień papieski

Tydzień papieski
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                                  " Pod biało czerwonym niebem"
                             OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

     

         Narodowe Święto
Niepodległości   obchodzone 11
listopada to ważne 
 i piękne święto każdego Polaka. 
 W trosce o pamięć dla tego 
 historycznego wydarzenia oraz 
 kształtując patriotyczne postawy 
 młodego pokolenia w naszym 
 Ośrodku zorganizowano szereg 
 działań upamiętniających                 
 104 rocznicę, kiedy Polska po latach 
 niewoli stała się wolnym 
 niepodległym państwem.
        Uczniowie klas 
 przysposabiających do pracy brali 
 udział w warsztatach patriotycznych, 
 w klasach 4-7 szkoły podstawowej 
 odbyły się warsztaty historyczne,
 w ramach lekcji muzyki 
 przygotowano  repertuar pieśni 
 patriotycznych do występu. Cała 
 szkoła została pięknie udekorowana.
        W dniu 10 listopada 
zgromadzeni   na boisku szkolnym
wzięliśmy udział   w akcji „SZKOŁA
DO HYMNU”.   Uczniowie
zaprezentowali montaż   słowno-
muzyczny „Pociąg do   wolności”.
Następnie w POCHODZIE   DLA
NIEPODLEGŁEJ udaliśmy się do 
 szkoły, gdzie w holu przygotowano 
 STÓŁ DLA NIEPODLEGŁEJ,  a na
nim   pojawiły się potrawy w barwach 
 narodowych przygotowanych przez 
 wszystkie klasy.

Dzień Niepodległości
Dzień Niepodległości

Dzień Niepodległości

Dzień Niepodległości

Dzień Niepodległości Dzień Niepodległości
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                               POZNAJ POLSKĘ!  21-23 listopada

             W ramach realizowanego projektu MEiN "Poznaj Polskę!", uczniowie naszego Ośrodka wraz z opiekunami wyjechali do Warszawy. 
 Stolica powitała ich pięknym jesiennym słońcem.
            Trzydniowa wycieczka była bardzo ciekawa. Uczniowie mieli okazję zobaczyć wiele najbardziej reprezentacyjnych miejsc m. in. rynek   
 Starego Miasta, Plac Zamkowy z kolumną Zygmunta III Wazy, Zamek Królewski, Barbakan, Pałac Prezydencki, Ogród Saski wraz z grobem 
 Nieznanego Żołnierza, Łazienki.
             Dużą atrakcją było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Nauki Kopernik , Zamku Królewskiego oraz wizyta 
  w Pałacu  Prezydenckim.

Warszawa Warszawa Warszawa

Warszawa
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ŁAMIGŁÓWKI

k

Gdy śpiewasz je razem z całą rodziną Radośniej i cieplej święta Wam
płyną. 

O czym mowa?

W święta ciepłe i grudniowe,
Gdy wszystko do uroczystej kolacji jest już gotowe, wisi okrągła, kolorowa

i szklana,
od choinkowych lampek rozgrzana. 

Co to takiego?

Ma dwa piękne rogi i nie boi się śnieżnej drogi. Ciągnie ciężkie od
prezentów sanki 

i są o nim często świąteczne kolorowanki. Kto to taki?

Z mroźnego lasu przywieziona,
w srebrzyste bombki ustrojona,
a kiedy płomień świec zaświeci,
cieszy dorosłych, cieszy dzieci.

Święta tuż tuż

album

Święta tuż tuż
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  STOPKA  REDAKCYJNA
  

  REDAKTOR NACZELNY: 
                Karolina Styczeń Możdżeń

  CZŁONEK REDAKCJI:
                Anna Pietrzak
  
                            

Do wygrania oprócz prestiżu i radości płynącej z faktu
współtworzenia naszej gazetki będzie uścisk redaktora oraz

dyplom wraz z słodkim upominkiem.

UWAGA KONKURS !!!
Dziś mamy dla Was wyzwanie!

Do 20 stycznia czekamy na ciekawe propozycje na nazwę naszej
gazetki. 

Swoje propozycje opatrzone nazwą klasy prosimy wrzucać do
kolorowego pudła znajdującego się na korytarzu przy sekretariacie

(każda klasa wraz z wychowawcą podaje jedną nazwę).
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