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Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sieradzu

Na koniec popłynęliśmy statkiem po Wiśle. Pełni doznań i wrażeń z pobytu wróciliśmy
do szkoły.

Witajcie!!!!!!!!
W Wasze ręce drodzy uczniowie oddajemy pierwsze wydanie naszej
gazetki w tym roku szkolnym.
Lato już dawno się skończyło, pora na powrót do szkoły!!!!!!!
W tym numerze znajdziecie wiele ciekawych informacji, zobaczycie
wspaniałe zdjęcia z wakacyjnych wypraw naszych kolegów i koleżanek ze
szkoły oraz różnych uroczystości.
Życzymy Wam miłych chwil podczas czytania naszej gazetki.
Zapraszamy do współpracy, czekamy na Wasze pomysły, piszcie do nas.
Ciekawe pomysły,
problemy, które chcecie
poruszyć na łamach
gazetki zgłaszajcie do
redakcji

Nowy rok szkolny przywitaliśmy również korzystając z ostatnich promieni lata. Od
29.08 – 12.09.2013r. grupa ośmiu uczniów objęta zajęciami rewalidacyjno –
wychowawczymi i jeden uczeń objęty nauczaniem przedszkolnym wraz z opiekunami
uczestniczyła w turnusie rehabilitacyjnym w Ośrodku Rehabilitacyjno –
Wczasowym „Contessa” w Dziwnówku. Był to czas rehabilitacji, relaksu i radości.
Każdego dnia uczniowie korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych. Brali także udział w
imprezach uspołeczniających. Spacerując poznawali okolice położonego nad samym
Morzem Bałtyckim wśród sosnowych lasów Dziwnówka.Szum morskich fal i ciepło
kończącego się lata na długo pozostaną w pamięci uczestników turnusu.

Czekamy i pozdrawiamy!
Redakcja
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TO BYŁY DNI....

W mijającym roku kalendarzowym 2013 uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli
w wyjazdach wzbogacających ich wiedzę o Polsce, ale także zadbano o ich zdrowie
oraz sprawność fizyczną podczas turnusów rehabilitacyjnych.
Ten wspaniały czas rozpoczął się już w maju i w dniach 25.05 – 08.06.
2013r. uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjnym
w Jarosławcu. Podczas którego korzystali z wielu atrakcji oraz imprez plenerowych.
Zapewniona była także rehabilitacji, z której wszyscy chętnie korzystaliśmy. Długie
spacery brzegiem morza były okazją do rozmów oraz bliższego poznania się a nawet
nawiązania bliższych przyjaźni między uczestnikami. Dzięki pięknej pogodzie mieliśmy
również możliwość zanurkowania w odkrytych basenach jakie zapewniał nam Ośrodek.
Woda w basenach dochodziła do 30 C, więc była tak ciepła, że każdy miał ochotę
zanurzyć chociaż stopy. Super pogoda , świetne warunki i czas wypełniony od rana do
wieczora przyczyniły się do tego , że pobyt w „Panoramie Morskiej ” będziemy
wspominać jeszcze przez długi czas.
Po powrocie z turnusu nie było zbyt wiele odpoczynku , ponieważ w dniach
11-12 czerwca odbyła się wycieczka edukacyjna do Gniezna – Kruszwicy –
Torunia. Pierwszym punktem programu była wizyta w Muzeum Początków Państwa
Polskiego w Gnieźnie oraz Katedra Gnieźnieńska. Kolejną atrakcją jaką zobaczyliśmy
była „mysia wieża” w Kruszwicy. W Toruniu wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy
starówkę, krzywą wieżę, pomnik i dom słynnego Mikołaja Kopernika. Plan wycieczki był
dość mocno napięty , ale byliśmy również Orbitarium i Planetarium, które
zaprezentowało seans astronomiczny o Układzie Słonecznym, jego planetach i
warunkach na nich panujących. Ten pełen wrażeń czas zakończyliśmy późnym
wieczorem gdzie oglądaliśmy koncert muzyczny fontanny w Toruniu. Następnego dnia
byliśmy z wizytą w Żywym Muzeum Piernika, gdzie nie tylko obejrzeliśmy sposób
wyrobu toruńskiego specjału, ale przede wszystkim sami wzięliśmy udział w procesie
jego powstawania. Uczestniczyliśmy również w spektaklu teatralnym pt „Kopciuszek”
wteatrze„BajPomorski
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W dniach 19 – 29 czerwca 2013 r. 6 DH ,, Nieprzetartego Szlaku” ,,Żywioły”
uczestniczyła w warsztatach ekologicznych w Ośrodku Harcerskim ,,Perkoz” na
Mazurach pod opieką dh I. Komorowskiej i dh M. Szczuko. W czasie pobytu
harcerze uczyli się prognozować pogodę, poznawali życie na polskich
pojezierzach, tropili perkozy, żeglowali i zwiedzali okolice Olsztynka.
W dniu 20 września 2013 r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny aktywnie
uczestniczyli w Akcji Społecznej ,,Sprzątanie Świata”. Jak widać na zdjęciach
mieli co sprzątać. Pamiętajmy aby dbać o czystość wokół nas nie tylko raz w
roku ale każdego dnia ponieważ tylko od nas zależy jak wyglądać będzie świat
wokół nas za kilka lat.

27 września 2013 r. na świetlicy szkolnej odbyła się impreza integracyjna pod
hasłem ,,W przededniu Dnia Chłopca”. W trakcie imprezy dzieci rozwiązywały
krzyżówkę tematyczną i wesoło bawiły się przy dźwiękach muzyki pod opieką
pana Z. Flanka. Na zakończenie był słodki cukierek dla tancerzy i oczywiście
wszystkich chłopców. Imprezę przygotowała pani M. Szczuko.
W dniu 09 października 2013r. uczniowie SPP wraz z wychowawcami
pojechali na wycieczkę do lasu ,,na grzybobranie”. Pogoda dopisała, humory
i grzyby też. Uczniowie zebrali dużo grzybów. Było mnóstwo radości i wesołej
zabawy. Przy okazji wszyscy przypomnieli sobie zasady właściwego
zachowania się w lesie oraz odróżniania grzybów jadalnych od trujących.
Wycieczkę zorganizowała pani L.Łuszczek.
W dniu 3.10.2013r. odbył się konkurs kulinarny pod nazwą „Potrawy
europejskie” przygotowany przez uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Można było posmakować wiele rozmaitych potraw z różnych zakątków Europy.
Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu przez zespoły uczniów z każdej
klasy minimum dwóch potraw. Konkurs jak co roku cieszy się ogromną
popularnością, gdyż do zawodów przystępują wszyscy uczniowie z każdej
klasy.
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Nasz Ośrodek od sierpnia 2013 do czerwca 2015 realizuje
3 projekty programu Comenius.

REGULAMIN KONKURSU
NA EKOBIŻUTERIĘ
„COŚ Z NICZEGO”
Informacje o konkursie:
Konkurs ma wymiar międzynarodowy i jest częścią realizowanego przez SOSW w
Sieradzu programu Comenius pn. „Coś z niczego”. Adresowany jest do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie
biżuterii ekologicznej z użyciem głównie materiałów naturalnych lub pochodzących
z recyklingu (papier, plastik, tkaniny). Praca może zostać wykonana dowolną
techniką artystyczną (np. szydełkowanie, wypalanie, tkanie, nawlekanie itp. ) z
wykorzystaniem materiałów z recyklingu i/lub naturalnych (np. drewno, kamienie,
wiklina, len, słoma, nasiona, pestki, owoce, muszle itp.).
Rozmiar i rodzaj pracy (np. bransoletka, kolczyki, korale, naszyjniki itd.) są
dowolne.
Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu na ekobiżuterię jest Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Sieradzu. ( ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98 – 200 Sieradz)
Cele konkursu:
- rozbudzanie zamiłowania i szacunku dla przyrody i środowiska,
- promowanie ekologicznego stylu życia,
- upowszechnienie zastosowań proekologicznych,
- wskazanie możliwości praktycznego zastosowania materiałów z recyklingu,
- nabywanie umiejętności cierpliwej i dokładnej pracy z wykorzystaniem zdolności
manualnych,
- zwrócenie uwagi na narastający problem zanieczyszczenia środowiska odpadami,
które nie ulegają rozkładowi naturalnemu
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1. "Coś z niczego-Something from nothing".
Projekt realizuje 9 państw. Koordynator projektu Szkoła Podstawowa
nr 5 w SOSW w Sieradzu; Partnerzy projektu to szkoły z: Bułgarii,
Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier, Włoch.
2. "Zrób inaczej! Zostań zielonym przedsiębiorcą!-Make
a difference! Be a Green Entrepreneur!"
Projekt realizuje 10 państw. Koordynator projektu- szkoła rumuńska;
Partnerzy projektu to szkoły z : Cypru, Finlandii, Hiszpanii, Portugalii,
Turcji, Węgier, Włoch, Grecji, Polski.
3. "Strategia postępowania z dzieckiem z autyzmem".
Projekt realizuje 8 państw.- koordynator projektu to szkoła
niemiecka. Partnerzy projektu to szkoły z Hiszpanii, Luksemburga,
Polski, Rumunii, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii.

Dzięki tym projektom nawiążemy współpracę międzynarodowa
z wieloma szkołami europejskimi. W ramach tych akcji uczniowie
i nauczyciele będą mieć możliwość wzajemnego uczenia się,
integracji i wymiany doświadczeń.
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Warunki uczestnictwa:
Każda ozdoba musi posiadać dokumentację elektroniczną:
1) zdjęcie w formacie JPG lub PDF,
2) krótki opis sposobu wykonania,
3) wykaz potrzebnych materiałów.

O każdej porze roku trzeba zachować ostrożność przy
poruszaniu się na drogach. Jesienią jest to szczególnie niebezpieczne.
Często pada deszcz, są gęste mgły i spadają z drzew liście. Wszystko to
powoduje że jezdnia jest śliska i mokra. Jadące samochody maja dłuższą
drogę hamowania. Trzeba być ostrożnym i pamiętać o odblaskach. Jeśli ich
nie macie to warto nosić przy sobie latarkę, która zawsze rozświetli wam
drogę. Pamiętajcie, zawsze starajcie się być widoczni na drodze!

Szkolny zespół do spraw bezpieczeństwa

Prace należy dostarczyć opiekunowi szkolnemu wraz z dokumentacją elektroniczną.
Opiekun szkolny dostarcza zgromadzone wyroby koordynatorowi konkursu- Pani
Justynie Jasianek, SOSW ul. Krakowskie Przedmieście 58w Sieradzu.
Każda praca musi zawierać opis: imię i nazwisko autora, adres szkoły (ulica, nr
budynku, kod pocztowy, telefon kontaktowy, e-mail ); imię i nazwisko opiekuna
merytorycznego. Prace bez podpisu nie będą brane pod uwagę w trakcie oceny.
Kryteria oceny pracy:
- pomysłowość i kreatywność,
- stopień trudności wykonania, estetyka,
- zgodność z tematyką,
- różnorodność wykorzystanych materiałów,
- obecność załącznika w postaci dokumentacji elektronicznej.
Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo ich
wykorzystania (w ramach międzynarodowego pokazu biżuterii ekologicznej,
a także festiwali recyklingu).
Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona 22 maja 2014 roku w Sieradzkim
Centrum Kultury podczas Przeglądu Kulturalnego „W krainie baśni, pieśni i tańca”, a
także zamieszczona na stronie internetowej międzynarodowego programu
Comenius: www.sosw-comenius.pl oraz stronie Urzędu Miasta Sieradz.
O dokładnej godzinie rozstrzygnięcia konkursu organizatorzy poinformują
na stronie: : www.sosw-comenius.pl (Something from nothing, zakładka: News)
na tydzień przed ogłoszeniem listy laureatów.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
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Wszelkich informacji na temat zasad i przebiegu konkursu udziela koordynator
Justyna Jasianek
tel…512 572 792
e-mail: justynajasianek@amorki.pl
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To były najlepsze wakacje.
Tegoroczne wakacje rozpoczęły się 29 czerwca 2013 roku.
Na początku wakacji wyjechałam z rodziną nad morze do
miejscowości Krynica Morska. Chodziliśmy na spacery po plaży i po
mieście. Pogoda nam dopisywała. Minął tydzień i już wracaliśmy do

To były udane wakacje!
Tegoroczne wakacje rozpoczęły się 29 czerwca. Spędziłam je
u cioci, która mieszka na wsi pod Kaliszem.

domu. Po powrocie do domu pomagałam cioci i wujowi w pracach
domowych. Jeździłam na rolkach i rowerze. Pod koniec lipca
wyjechałam na kolonie z bratem, koleżankami i kolegami nad morze.
Pojechaliśmy

do

miejscowości

Dźwirzyno.

Było

bardzo

super.

Chodziliśmy do miasta, na plażę, na dyskoteki, ale i także na rowerki

U cioci Maryli miło spędziłam czas. Chodziliśmy na spacery nad

wodne. Jeździliśmy na wycieczki, itd. Byliśmy tam przez dziesięć dni.

staw. Następnie ciocia gotowała obiad, który wspólnie zjadaliśmy. Po

Panie opiekunki były bardzo miłe i sympatyczne. Po powrocie do domu

obiedzie odpoczywaliśmy, a wieczorem sprzątaliśmy dom. Następnie
rozbieraliśmy łóżka i powoli kładliśmy się spać. Pomagałam cioci
w pracach domowych i w gospodarstwie. Tak mijały kolejne dni.
Wakacje szybko minęły. Było cudownie i wspaniale. Szkoda, że
już trzeba wracać do szkoły.

pojechałam do cioci do Sieradza, ciocia bardzo ucieszyła się.
W sierpniu byłam z grupą projektu „Droga do Samodzielności”
w Agroturystyce niedaleko Kluczborka. Było bardzo fajnie. Państwo
opowiadało nam interesujące wiadomości takie jak: jak się robi masło,
mąkę i chleb. Na koniec tej wspaniałej wycieczki przejechaliśmy się
traktorem po lesie. Jak wróciłam do domu, to pojechałam z rodziną na
urodziny do mojej babci. Był mały poczęstunek a potem wróciliśmy do

Magda kl. II gimnazjum

domu.
Tegoroczne wakacje uważam za bardzo udane!
Uczennica kl. III gimnazjum

