Podczas uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela wybrano wśród
nauczycieli i pracowników obsługi naszej szkoły OSOBOWOŚĆI
ROKU 2015, którym wręczono szczególne nagrody –

ZŁOTE PIÓRA.

Złote pióra otrzymali Ci, którzy uzyskali największą ilość głosów wśród
uczniów. W następujących 12 kategoriach zwyciężyli:
MIKROFON ROKU - p. L. Łuszczek.
PŁANĄCA STRZAŁA-p. A. Skrobała
PRZYSZŁOŚC SZKOŁY- p. A. Kłaniecka
ZŁOTY SŁOWIK – p. A. Król
ZŁOTY WIATRAK- p. B. Fogiel-Dobiecka
ZŁOTY MŁOT- p. A. Piechowiak
ŚMIEJACY SIĘ PUZON- p. D. Biernacka
ZŁOTA DAMA- p. dyr. I. Górka
ZŁOTY ROBINSON- p. U. Dalmata
ŚWIĄTYNIA SPOKOJU- p. P. Kaleciński
MISTRZ KIEROWNICY- zdobyli p. M. Cieślak, p. W. Marek
ZŁOTA WAZA- p. J. Kowalczyk
GRATULUJEMY!
Zespół
redakcyjny:
- Oskar dla ucznia naszej szkoły niezwykłego, pozytywnie zakręconego
- SAMORZĄD SZKOLNY
i koleżeńskiego
- Marlena CHUDECKA
- Grażyna KAWKA
Zgłoszenia kandydatów prosimy wrzucać do skrzynki gazety
- Anna WENCWEL
„Jaskiniowcy”,
w bibliotece
szkolnej
- Justyna
JASIANEK
- Izabella ŁUKASIEWICZ
Gala oskarowa
odbędzie
się podczas zabawy andrzejkowej
- Jacek
GOTKOWICZ

W numerze:
1.Aktualności
2. Witamy nowych uczniów
3. Dedykacje dla…i od …
4. Kącik kulinarny
5. Spływ kajakowy
6. Wywiady
7. Gala wręczenia ZŁOTYCH PIÓR
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sieradzu

Wywiady…
Witajcie!!!!!!!!

Zapraszamy na krótkie wypowiedzi naszych uczniów, na
następujące pytania:

W Wasze ręce drodzy uczniowie oddajemy pierwsze wydanie

Inne sposoby spędzania wolnego czasu poza komputerem?

naszej gazetki w tym roku szkolnym.
Lato już dawno się skończył, pora na powrót do szkoły!!!!!!!
W tym numerze znajdziecie wiele ciekawych informacji,
zobaczycie wspaniałe zdjęcia z wypraw naszych kolegów
i koleżanek ze szkoły.
Życzymy Wam miłych chwil podczas czytania naszej gazetki.

Zapraszamy do współpracy, czekamy na Wasze pomysły,
piszcie do nas.

Czekamy i pozdrawiamy!
Redakcja
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- Wyjście na spacer po mieście.
Uczennica D.
- Wyjście z kolegami na pizze.
Uczeń M.
- Można wyjść na kręgle.
Uczeń D.
- Można pograć w piłkę.
Uczeń Marcin
- Można umawiać się na randki.
Uczennica D.
- Można spędzać wolny czas na wycieczkach rowerowych ze znajomymi.
Uczeń M.
- Latem można umówić się na grilla z kumplami.
Uczeń D.


Czy lubisz opiekować się terenami zielonymi wokół szkoły?
- Tak, lubię opiekować się terenami zielonymi , to przyjemna praca.
Uczennica K.
- Lubię pielić i podlewać nowopowstały ogródek , jest ładny i trzeba o niego dbać.
Uczeń M.
- Bardzo lubię zieleń, więc warto o nią dbać.
Uczennica E.


Czy wiesz jak wygląda segregacja w naszej szkole?

- Może dokładnie nie wiem, ale p. Iza wszystko wytłumaczy.
Uczennica K.
- Wiem , jak wygląda segregacja w naszej szkole. Są pojemniki na: papier, plastik i
metal, szkło oraz odpady zielone.
Uczeń D.
- Bardzo ważna jest segregacja , ponieważ w szkole będzie czysto, i dlatego wszyscy
powinniśmy właściwie segregować odpady. To jest ważne dla naszego środowiska.
Uczeń M.
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Aktualnoś

ci szkol

Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne - pełne
zadumy i smutku. I taki jest listopadowy dzień, kiedy to wspominamy
Pracowników, Uczniów naszej szkoły, którzy odeszli i których z nami
już nie ma…

ne

07 października odbył się konkurs kulinarny dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy pod hasłem
„Kolorowe kanapki". Uczniowie w każdej klasie samodzielnie przygotowywali kanapki pełne witamin.
Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą samodzielnością, pomysłowością i dobrą współpracą. Pysznymi
kanapkami częstowano kolegów, rodziców i nauczycieli. Nagroda I miejsca przypadła klasie III C SPP.
Pozostali uczniowie otrzymali nagrody w postaci słodyczy. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!


Dla tych
Którzy odeszli
W nieznany świat,
Płomień na wietrze
Kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
Pod cmentarnym murem
I niebo jesienne
U góry.

W dniu 7 października odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z policjantem p. M. Maślakiem pod
hasłem "Bezpieczna droga do szkoły". Celem spotkania było utrwalanie zasad bezpieczeństwa
podczas drogi do szkoły, pobyty w domu oraz poza nim. Rozmawialiśmy również o zagrożeniach w sieci,
podczas spotkań z nieznajomymi osobami. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny "Bezpieczna droga
do szkoły". Wszystkim nagrodzonym gratulujemy

„Nie można zostawić świata takim jakim jest”. Nasza szkoła przystąpiła do działań
Ogólnopolskiego Kręgu Korczakowskiego. Już od trzech lat cyklicznie jest organizowana
uroczystośc szkolna z okazji Dnia Patrona naszej szkoły- Janusza Korczaka. W tym roku odbędzie
się ona 4 listopada. Zapraszamy do działań i wdrażania myśli pedagogicznych naszego patrona

Nasza placówka otrzymał 1500 zł nagrody w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Ekobelfry”, w kategorii „Ekoszkoła” i podkategorii
„Szkoły specjalne i ośrodki szkolno-wychowawcze”, za rok szkolny 2014/2015.

W dniu 30 września 2015r. odbył się Kutnie Regionalny Mityng Lekkoatletyczny.
W zawodach wystartowało około 100 zawodników. Ekipa z Sieradza liczyła 6 zawodników i 2 trenerów.
Zawodnicy reprezentowali nasza szkołę w biegu na 100 m, pchnięciu kulą kobiet i mężczyzn, skoku w
dal z rozbiegu oraz sztafecie 4x100m. Łącznie zdobyliśmy 10 medali, w tym 2 złote, 6 srebrnych
i 2 brązowe, oraz zajęliśmy 3 miejsce w sztafecie.
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SPŁYW KAJAKOWY
w ramach projektu „Nadziei Olimpijskich”

W dniu 10 września 2015 roku
odbył się spływ kajakowy rzeką Wartą,
na trasie Tyczyn-Sieradz (trasa liczyła
około 22 km.).
W spływie udział wzięło 14 niżej
wymienionych osób, w tym 10 byłych i
obecnych uczniów naszego ośrodka
oraz 4 nauczycieli.
W szczególny sposób chcielibyśmy powitać
przedszkolaków i uczniów, którzy w tym roku
szkolnym rozpoczęli naukę w naszej placówce.
Jesteśmy przekonani, że zawsze będziecie
miło i ciepło mówić o czasie spędzonym w murach
Naszej szkoły.

Uczniowie:
1. Oliwia Wawrzyniak.
2. Sylwia Ubych.
3. Krystian Zgadzaj.
4. Damian Ubych.
5. Paweł Ligner
6. Szymon Herc
7. Mateusz Klimczak.
8. Grzegorz Szymański
9. Dawid Ograbek
10. Łukasz Kwapiszewski

Nauczyciele:
1.
2.
3.
4.

Zbigniew Flanek.
Jacek Gotkowicz.
Marcin Hołubowicz.
Rafał Kuchnicki

NATALIA
AMELIA
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DOMINIKA

Pogoda dopisała, wszyscy zadowoleni i bardzo zmęczeni wrócili do
Sieradza, gdzie przywitał uczestników spływu pan Piotr Kaleciński
oraz Restauracja Dworek Modrzewiowy smacznym obiadem.
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Leczo z cukinią i kiełbasą
Jesień – to pora wesoła. To czas zbioru owoców i warzyw. Z
zebranych jesiennych skarbów możemy przygotować smaczne i
kolorowe potrawy. Nasi uczniowie w trakcie zajęć szkolnych
również potrafią wyczarować prawdziwe dzieła sztuki kulinarnej.
Poniżej przedstawiamy kilka wybranych przepisów, które możecie
spróbować sami przyrządzić . Potrawy są łatwe do wykonania, a
jednocześnie bardzo smaczne i zdrowe. Zachęcamy do rozwijania
swoich umiejętności kulinarnych, jak również zdrowego
odżywiania się .
Składniki: 50 dkg kiełbasy, 3 cebule, 1 duża cukinia lub 2 małe, 3
papryki, 4 pomidory, ½ łyżeczki ostrej i słodkiej papryki, sól, pieprz, olej
do smażenia, ½ szklanki wody.

ADAŚ

FLORIAN

GRACJAN

Sposób wykonania: Kiełbasę, cukinię, cebulę, paprykę i obrane ze skórki
pomidory kroimy w kostkę. Najpierw podsmażamy kiełbasę, później
dodajemy po kolei cebulę, paprykę. Całość smażymy 5 minut.

KRZYSIU

MARIOLA

NADIA

Podsmażone składniki przekładamy do garnka, zasypujemy słodką i
ostrą papryką, podlewamy wodą. Dusimy na małym ogniu 5 minut i
dodajemy pokrojoną cukinię. Po 10 minutach dodajemy pokrojone
pomidory, przyprawiamy do smaku i dusimy do momentu kiedy papryka
i cukinia będą miękkie. Najlepiej podawać z pieczywem.
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Życzymy SMACZNEGO!!!

OLIWIA

WIKTORIA

5

Dla wszystkich nauczycieli,
pracowników
Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego
w Sieradzu najserdeczniejsze
życzenia z okazji Dnia Komisji
Edukacji Narodowej

Dla
Pani
Jadzi
Nalepy
z okazji imienin dużo zdrowia,
samych słonecznych dni

składają uczniowie

składa grono pedagogiczne

Zdrowia, szczęścia,
pomyślności super życia i
miłości
dla p. Justyny Jasianek
z okazji zbliżających się
urodzin i imienin
życzą uczniowie klasy Ii SPP

Życzenia dla wszystkich,
którzy tego sobie życzą.
Wasz kolega

Dla Moniki Szewczyk oraz Magdy
Szymczak
z okazji zbliżających się urodzin
spełnienia marzeń i dużo miłości
życzą koleżanki z III klasy ZSZ
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SZKOŁA DO ZADAŃ SPECJALNYCH –
NADAL „ PROJEKTUJEMY”

"RAZEM LEPIEJ - PRZYŁĄCZ SIĘ DO
NAS" - nowy projekt w ramach
programu ERASMUS +

REALIZACJA PROJEKTU PT.: "SHARE PLAY" W RAMACH

PROGRAMU ERASMUS+
W naszej szkole od września 2014 do sierpnia 2016 realizowany jest nowy
projekt europejski pt. SHARE PLAY w ramach programu Erasmus+. Koordynatorem
projektu jest Norwegia. Kraje uczestniczące to : Portugalia, Łotwa, Estonia, Turcja,
Niemcy, Rumunia i my - Polska.
Uczestnicy projektu, w trakcie wspólnych działań, będą się uczyć szacunku dla
demokracji, praw człowieka, poszanowania "inności", empatii, integracji, współpracy, w
grupie, współdziałania w grupie międzynarodowej, poznają kulturę i tradycję krajów
partnerskich, będą komunikować się za pomocą komunikatorów internetowych

W najbliższym czasie zorganizowane zostaną gry zespołowe , w których głównymi
uczestnikami będą nasi koledzy i koleżanki ze szkoły. Wykonamy również zabawki
z recyklingu, odbędą się również różne turnieje : warcabowy, szachowy, domino oraz
turniej video- gier.
Natomiast w przyszłym roku odbędzie się u nas wizyta państw partnerujących
w Projekcie i możliwości poznania wielu wspaniałych osób, które z nami współpracują.

Ale to nie koniec , w bieżącym roku szkolnym jesteśmy
w kolejnym projekcie, w którym Polska jest koordynatorem.

Od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2017 roku nasza Szkoła realizuje
międzynarodowy projekt „RAZEM LEPIEJ - PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS” , współfinansowany
w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +. Polska szkoła jest autorem i
koordynatorem programu, którego partnerami są: Szwecja, Grecja, Belgia, Łotwa,
Włochy, Hiszpania, Turcja, Portugalia, Estonia.

Hasła przyświecające realizacji projektu to : ZABAWA, POMOC, PRZYJAŹŃ, RADOŚĆ,
ZROZUMIENIE. Głównym zadaniem Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu.
W najbliższym czasie odbędzie się wizyta organizacyjna w Grecji. Spotkanie
poprowadzi nasz niezastąpiony nauczyciel p. Ania Kłaniecka.
Przypominamy również , że nadal odbywa się rekrutacja uczniów , którzy
mogą zakwalifikować się do wyjazdów zagranicznych . Warto się starać , to naprawdę
atrakcyjne i wartościowe wyjazdy, dzięki którym możemy poznać kulturę , obyczaje
i zwyczaje państw w Unii Europejskiej.

DZIAŁAJMY RAZEM A BĘDZIE ŁATWIEJ !!!

