WAKACYJNA KRZYŻÓWKA

Niech żyją
wakacje!
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- Jacek GOTKOWICZ

W numerze:
1. Aktualności
2. Wizyty w Polsce i innych krajach ERASMUS+
3. Wakacyjne życzenia
4. Wspomnienia z wycieczki szkolnej
5. Zasady bezpieczeństwa podczas wakacji
6. Przedszkolaki gotują
7. Rozstrzygniecie konkursu
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sieradzu

WITAJCIE DRODZY UCZNIOWIE !
Witajcie!!!!!!!!
To ostatnie wydanie naszej gazetki w tym roku
szkolnym.
Wakacje zbliżają się milowymi krokami……
Z tej okazji składamy Wam, najserdeczniejsze życzenia:

Rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego
Rozstrzygnięty został biblijny konkurs plastyczny pt. ,,Droga krzyżowa
Pana Jezusa”.

,,Jaskiniowcy”

Prace wszystkich uczestników były bardzo interesujące, wykonane
różnymi technikami plastycznymi.
Jury przyznało I miejsce – Karolinie Kucharskiej,
II miejsce- Agacie Kaczmarek, II miejsce – Małgorzacie Woźniak.

Dużo słońca podczas wspaniałych
wakacyjnych wyjazdów, odpoczynku i do
zobaczenia we wrześniu!!!!!!!!!!!!!!

Osoby te otrzymały dyplomy i drobne nagrody. Wszyscy biorący
udział w konkursie dostali wyróżnienia oraz słodkie upominki.

Życzy Redakcja

Zapraszamy do współpracy w przyszłym roku
szkolnym, czekamy na Wasze pomysły, piszcie do nas.
Składa zespół redakcyjny gazetki szkolnej
Czekamy i pozdrawiamy!
Redakcja
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Mus jabłkowy w wykonaniu naszych Milusińskich
z przedszkola!!!!!
W przedszkolu Panie wychowawczynie propagują zdrowy styl
życia: ruch na świeżym powietrzu oraz zdrowe odżywianie. Redaktor
naszej gazety została zaproszona na zajęcia, podczas których
maluchy wraz ze swoją wychowawczynią robiły mus z jabłek. 11
Dzieci samodzielnie próbowały obierać jabłka, zapoznały się z
zasadami bezpiecznego posługiwania się wyciskarki do owoców a
także miały okazję same spróbować zrobić mus jabłkowy.
Najsmaczniejszym momentem zajęć była oczywiście
konsumpcja musu. Mniam…mniam…..mniam.

.

W dniu 24 maja 2016 r. miały miejsce obchody Europejskiego Dnia Godności Osoby
z
Niepełnosprawnością Intelektualną
połączone
z
Łódzkim
Regionalnym
Dniem Treningowym Programu Aktywności Motorycznej. Swoje umiejętności w
różnych dyscyplinach sportowych prezentowali nie tylko zawodnicy z Sieradza, ale
również z Wielunia, Wieruszowa, Łodzi, Łasku, Zduńskiej Woli, Piotrkowa
Trybunalskiego, Wieruszowa. Nowością w tym roku były konkurencje na basenie przy ul.
Mickiewicza 14
1 czerwca 2016 r. odbył się Piknik Integracyjny z okazji Dnia Dziecka pod hasłem
Dzień Życzliwości. Gośćmi specjalnymi byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 i
Szkoły Podstawowej nr 9. Organizatorem było SOSW i Stowarzyszenie AB OVO.
Wsparł nas wolontariat ze Szkolnego Koła PCK Gimnazjum nr 3 oraz z CKU z Sieradza.
Podczas pikniku odbyła się prezentacja działań podejmowanych w ramach realizacji
projektu ERASMUS+, występ uczniów SOSW pt.: Moja Polska, konkurs Życzliwusia i
Życzliwusi, zabawy przy muzyce, kącik działań artystycznych, przejażdżki kucykami,
kącik owocowo-warzywny, kącik fryzjerski, malowanie twarzy, kącik zabaw sportowych,
dyskoteka z DJ.
Nasza

placówka

uczestniczyła

w

całorocznej

"Akcji-Segregacji-

EKO-TUR

2015/2016". W projekcie wzięły udział 23 szkoły z terenu województwa łódzkiego.
Nasz ośrodek zajął 3 miejsce W tym dniu wszyscy zwycięzcy, również i My, otrzymali
dyplomy i puchary za aktywny udział w konkursie..W naszej szkole miało to miejsce
podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka. Dziękujemy wszystkim za przyłączenie się do
akcji!
Kolejnym sukcesem naszej uczennicy Klaudii Grobelnej zakończył się finał wojewódzki
XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „W trosce
o nasze bezpieczeństwo”. Celem konkursu było zainteresowanie problemem oraz
konsekwencjami nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Poprzez
sztukę zwrócono uwagę na ważne, niebezpieczne zjawiska i sytuacje, które mogą
zdarzyć się w codziennym życiu oraz na prawidłowe postępowanie już od najmłodszych
lat.Zwycięzcy otrzymali aparaty fotograficzne, tablety i książki. Nagrodę na zajęcie I
miejsca odebrała Klaudia Grobelna ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Sieradzu. Prace laureatów wezmą udział
w ogólnopolskim finale konkursu.
Rozstrzygnięcie nastąpi 16 czerwca w Warszawie.
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Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej
Erasmus +

NAJNOWSZE INFORMACJE Z DZIAŁALNOŚCI
PROJEKTÓW
TOGETHER BETTER – JOIN US! – Razem Lepiej - Przyłącz się
do nas!
Najnowsze informacje ze świata projektów donoszą o dwóch odbytych
wizytach w ramach Projektu „ Razem lepiej – Przyłącz się do nas”.
Pierwsza miała miejsce na Łotwie w dniach: 11.04.2016 - 16.04.2016r.
W związku z tym cztery nauczycielki i dwóch uczniów z SOSW
w Sieradzu gościło w placówce: Rigas Raina 8 vakara (mainu) vidusskola . W
trakcie pięciodniowego pobytu nauczyciele i nasi szkolni koledzy mieli okazję
poznać system edukacji na Łotwie. Przedstawicieli kadry pedagogicznej z
siedmiu krajów (Polski, Estonii, Włoch, Portugalii, Grecji, Belgii, Turcji)
uczestniczyli w warsztatach wspomagających planowanie kariery zawodowej,
odkrywanie talentów, uczniowie natomiast brali udział w zajęciach
sportowych, muzycznych, ruchowych. Partnerzy wymienili doświadczenia
dotyczące diagnozowania u uczniów zdolności i umiejętności, włączania
rodziców w proces planowania przyszłości ich dzieci. Wyjazd na Łotwę okazał
się nie tylko wspaniałym, ale również bardzo pouczającym przeżyciem.

Wakacje nad morzem, jeziorem, rzeką:
 Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie jest
ratownik
 Nie wchodź do wody tam, gdzie kąpiel jest zakazana.
 Nie skacz rozgrzany do wody.
 Nie pływaj bezpośrednio po posiłku.
 Nie wypływaj za daleko od brzegu.
Zasady bezpiecznego przebywania na słońcu
 Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu.
 Noś nakrycia głowy i okulary słoneczne
 Unikaj wysiłku w pełnym słońcu.
 Chroń się w cieniu w godzinach południowych.
Zasady bezpiecznej jazdy na rowerze
 Używaj sprawnego i w pełni wyposażonego roweru.
 W czasie jazdy używaj kasku.
 W miarę możliwości korzystaj z drogi dla rowerów.
 Przestrzegaj przepisów drogowych
 W czasie jazdy zawsze uważaj!
Wakacje w domu
Pamiętaj! Bezwzględnie wystrzegaj się w swoich zabawach w domu:
 gazu – możesz się nim zatruć lub spowodować wybuch,
 prądu elektrycznego – może Cię porazić,
 ognia – możesz spowodować pożar,
 wody – możesz zalać mieszkanie,
 ostrych przedmiotów – grożą zranieniem,
 lekarstw – możesz się nimi zatruć.
WAŻNE TELEFONY !!!
112 – telefon alarmowy służb ratowniczych
997 – telefon alarmowy Policji
998 – telefon alarmowy Straży Pożarnej
999 – telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego
601 100 100 – telefon alarmowy WOPR
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WYCIECZKA SZKOLNA TYKOCIN-AUGUSTÓW-WILNO-BIAŁYSTOK
W dniach 07 – 09 czerwca 2016r.nasi uczniowie wraz z rodzicami
i nauczycielami uczestniczyli w edukacyjnej wycieczce szkolnej. W ciągu
trzech dni zwiedzili Tykocin, Augustów, Wilno i Białystok. W Tykocinie
obejrzeli Synagogę oraz piękny zamek. Płynęli Kanałem Augustowskim przez
malownicze jeziora na wojennym statku Jaćwingów. W drodze do Wilna
razem z przewodnikiem zwiedzali zamek w Trokach i jedli tradycyjne
litewskie kibiny. Będąc w Wilnie odwiedzili historyczny cmentarz na Rossie,
gdzie między innym złożone jest serce Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego
matki. Zwiedzieli także zabytkowy kościół Św. Piotra i Pawła, Ostrą Bramę
a także Starówkę Wileńską. Na Starówce był czas wolny na zakup pamiątek
i pyszne lody. Na zakończenie pobytu w Wilnie podziwiano panoramę miasta
z Wieży Telewizyjnej. Trzeciego dnia w Teatrze Lalek w Białymstoku
wszyscy uczestniczyli w spektaklu ,,Czerwony kapturek". Następnie razem
z przewodnikiem zwiedzili Pałac Branickich, Rynek Kościuszki i Katedrę
Białostocką. Wieczorem, zmęczeni, ale pełni wrażeń i w dobrych humorach
wrócili do Sieradza.

AKCJA-SEGREGACJA EKO-TUR
ZAKOŃCZONA
Nasza placówka uczestniczyła w całorocznej "AkcjiSegregacji- EKO-TUR 2015/2016" pod patronatem
medialnym Telewizji Polskiej w Łodzi.
W projekcie wzięły udział 23 szkoły z terenu
województwa łódzkiego. Łącznie zebraliśmy ponad 35 ton
makulatury a co za tym idzie udało się nam ocalić 595
drzew, 910 208 litrów wody, zaoszczędzić 140 032 kWh
energii elektrycznej oraz 51 672 l. ropy naftowej niezbędnej
do produkcji papieru bezpośrednio z surowca drzewnego.
W dniu 1 czerwca ogłoszono wyniki. Wśród
finalistów znalazł się również nasz Ośrodek. Zajęliśmy
Trzecie zaszczytne miejsce.

W tym dniu wszyscy zwycięzcy, również i My,
otrzymali dyplomy i puchary za aktywny udział w
konkursie. W naszej szkole miało to miejsce podczas
pikniku z okazji Dnia Dziecka.
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Dziękujemy wszystkim za przyłączenie się do akcji!!!
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Wakcyjne

życzenia
Uczeń Przemek Owczarek:
Przez całe wakacje będę
pracował zrywając jabłka.
Mam nadzieję, że przywiozę
trochę jabłek we wrześniu do
zjedzenia w klasie

Drodzy Nauczyciele!!
Z okazji końca roku szkolnego życzę wszystkim kochanym nauczycielom miłych,
gorących i uśmiechniętych oraz spokojnych wakacji.
Marcin
Drodzy koledzy i koleżanki życzę Wam dużo zdrówka i szczęścia z okazji zbliżających
się wakacji, bezpieczeństwa na nich oraz dużo pieniędzy.
Marcin

Dużo uśmiechu na twarzy i radości, dużo pomyślności i wypoczynku
w domu. Chcę również pozdrowić Babcię i Dziadka, życzyć im dużo wypoczynku i oby
mieli siłę pracować przy żniwach.
Michał

Kochani koledzy i koleżanki!!!!!

Uczeń Mateusz Klimczak:
Praca, praca, jeszcze raz
praca. Pojadę też w góry
z bratem do Zakopanego.
eń: Mateusz Klimczak :

Chciałbym Wam życzyć bezpiecznych wakacji, radości jak najlepszych wrażeń po
wakacjach i ogólnie wszystkiego najlepszego!!
Łukasz

Praca, praca, jeszcze raz
praca. Pojadę też w góry
z bratem do Zakopanego.

Życzę miłych, fajnych i bezpiecznych wakacji. Przyjemnych wyjazdów i dużo słońca,
a przede wszystkim zdrowia i miłej zabawy!
Ania

Uczennica Amelia Świniarska:
W wakacje raczej spędzę w
domu pomagając tacie. A jak mi
się to znudzi zatęsknię za
szkołą
Uczennica Alicja Skrobała:
Będę pracować w firmie z
bielizną męską.
Liczę na przystojnych i
ciekawych klientów

Uczeń Damian Krzysztofiak: Wyjeżdżam z rodzicami do
Niemiec. Pomogę tacie w pracy i może spotkam fajną
dziewczynę i przeżyję wakacyjną miłość

Życzenia dla Dyrekcji i Nauczycieli!!!!
Drodzy Kochani nauczyciele i Dyrekcja Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego serdecznie składam Wam życzenia wakacyjne. Życzę dużo uśmiechu
na twarzy, radości i wspaniałego wypoczynku przez dwa letnie miesiące.
Magda
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