PODZIĘKOWANIA

Oddajemy w Wasze ręce ostatni w tym roku szkolnym numer
naszej gazetki. Pragniemy podziękować wszystkim uczniom
i nauczycielom, którzy pomagali przygotowywać poszczególne
wydania dostarczając materiały, ciekawostki, relacje z ważnych
wydarzeń, wywiady. Życzymy Wszystkim uczniom i nauczycielom
udanego odpoczynku w wakacje, pięknej pogody i wspaniałych
wakacyjnych wspomnień.
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W numerze:
1. Aktualności
2. Wiosenne kanapki
3. Gdzie spędzić wakacje w Polsce?
4. Kodeks bezpiecznych wakacji
5. Z życia szkoły…
6. Wywiady i wakacyjna rozrywka
7. Wakacyjne życzenia
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sieradzu

WITAJCIE DRODZY UCZNIOWIE !

Uczniowie klasy III A SPP przygotowali dla was
wiosenne kanapki wykorzystując młode warzywa
– nowalijki.

WIOSENNE KANAPKI

Witajcie!!!!!!!!

skiniowcy”

To ostatnie wydanie naszej gazetki w tym roku szkolnym.
Upragnione dla wszystkich wakacje są coraz bliżej.
W tym numerze naszej gazetki będziecie mogli poczytać
m.in. o wszystkich ciekawych wydarzeniach, które odbyły się
ostatnio na terenie naszej placówki, kulinarnych wyczynach
naszych najstarszych kolegów i koleżanek. Ponadto znajdziecie
również wakacyjne przestrogi dla wszystkich oraz życzenia dla
wszystkich uczniów, nauczycieli i innych pracowników naszej
szkoły.
Z tej okazji składamy Wam, najserdeczniejsze życzenia:
Pięknej pogody, wielu niezapomnianych wrażeń
podczas tegorocznych wakacji oraz szczęśliwego powrotu do
szkoły jesienią.
Życzy Redakcja













ulubione pieczywo
masło
sałata
szynka
żółty ser
rzodkiewka
pomidor
zielony ogórek
szczypiorek
papryka
sól i pieprz

Warzywa umyć, oczyścić z części
twardych i nie jadalnych, pokroić
w plastry. Szczypiorek
posiekać.Pieczywo posmarować
masłem i układać kolejno: sałatę,
szynkę ser, pomidor, ogórek,
rzodkiewka. Posypać
szczypiorkiem i doprawić do
smaku szczyptą soli oraz pieprzu.
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Smacznego!

Zapraszamy do współpracy w przyszłym roku szkolnym,
czekamy na Wasze pomysły, piszcie do nas.
Czekamy i pozdrawiamy!
Redakcja
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WYMARZONE WAKACJE w POLSCE
Gdzie można pojechać ?
Co zwiedzić?
.

NAD BALTYKIEM

W TATRACH

ZABYTKI KRAKOWA
NA MAZURACH

POLSKA WIEŚ

ZAMEK DUNAJEC
W NIEDZICY

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
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SPŁYW DUNAJCEM ZAKOPANE
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WAKACYJNA ROZRYWKA
Na przełomie maja i czerwca odbyły się w naszej placówce
ważne imprezy i uroczystości, o których opowiemy na łamach tej gazetki.

EUROPEJSKI DZIEŃ GODNOŚCI OSOBY Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W
SIERADZU 2018. PRZEMARSZ I PETYCJA
W dniu 11.05.2018r. odbył się Europejski Dzień Godności Osoby
z Niepełnosprawnością Intelektualną. Służy on zwróceniu uwagi na problemy,
potrzeby osób niepełnosprawnych Program obchodów rozpoczął przemarsz
ulicami miasta. Po drodze zatrzymaliśmy się na Placu Wojewódzkim, gdzie
przedstawiciele władz miasta i powiatu m.in. prezydent Sieradza – p. Paweł
Osiewała i starosta – p. Mariusz Bądzior wysłuchali apelu o prawo osób
niepełnosprawnych do normalnego życia, w którym szanowana jest godność
i realizowane potrzeby edukacyjne, zawodowe, kulturalne.Atrakcją był
również seans filmowy pt. „Kaczki z gęsiej paczki”. Piękna pogoda, miła
atmosfera służyły dobrej zabawie.
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HUMOR WAKACYJNY
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Jakie są twoje
wakacyjne

ZAPYTALIŚMY ???

plany?
Agata Kaczmarek: wakacje spędzę w domu,
pomagając mamie. Chciałabym też trochę
zarobić zbierając w lesie grzyby i jagody.
Maciej Świniarski: wolny czas spędzę u babci
na wsi. Zamierzam korzystać Z darów „ lasu” i
zbierać grzybki.

Paulina Ostrycharczyk: będę jeździć nad
rzekę, opalać się na piękny brązowy kolor…
No i oczywiście podrywać chłopaków…

Natalia Stężalska: pojadę do babci,
będę biegać, oglądać seriale zwłaszcza
„ Pierwszą miłość”. Będę pisać wiersze,
którymi podzielę się po wakacjach
z panią Lidzią…

Mariusz Cłapka: liczę na piękną pogodę,
gdyż będę zażywać kąpieli słonecznych w
ogrodzie. Planuję podszkolić się w pływaniu
chodząc na basen…
Łukasz Wągrowski: w wakacje będę jeździł konno szkoląc swoje
umiejętności jeździeckie..odwiedzę także rodzinę, a zwłaszcza
moich ukochanych wujków..
Marcin Jędrasik: pojadę do babci, ale jeszcze nie wiem co będę
robić…
Tomek Sufleta: wakacje spędzę jak zwykle w domu..może
wyjadę też do dziadka… Nie będzie mi się nudzić, gdyż będę
pisał z Pauliną na facebooku…
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XXIX PRZEGLĄD KULTURY W KRAINIE BAŚNI,
PIEŚNI I TAŃCA
24 maja 2018 roku w Sieradzkim Centrum Kultury
odbył się XXIX Przegląd Kultury "W krainie baśni,
pieśni i tańca" tym razem pod hasłem "Szałowo
międzypokoleniowo". Młodsi i starsi niepełnosprawni
artyści, ich nauczyciele, rodzice, opiekunowie mieli
okazję pokazać swoje talenty, ale przede wszystkim
przedstawić swoją interpretację tematu - relacji
między pokoleniami za pomocą różnorodnych form
artystycznych takich jak: piosenka, taniec, scenka,
inscenizacja bajki, pokaz. Około 200 osób z
dziewięciu placówek specjalnych i integracyjnych z
terenu woj. łódzkiego zaprezentowało swoje
dokonania artystyczne, wprawiając w zachwyt jury
przeglądu. Oczywiście - wszyscy otrzymali nagrody,
ponieważ jak co roku poziom prezentacji był
niezwykle wyrównany.

PIKNIK INTEGRACYJNY Z OKAZJI DNIA
DZIECKA
W dniu 29.05.2018r. w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu odbył się
Piknik Integracyjny z okazji Dnia Dziecka pod
hasłem ,,Na Ludowo”. W pikniku wzięli udział
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu
Szkół Katolickich w Sieradzu.
Uczniowie śpiewali ludowe piosenki, częstowali
się typowymi potrawami wiejskiego stołu, bawili
się w kąciku zabaw sportowych, plastycznych,
muzyczno-tanecznych prowadzonych przez
DJ. Atrakcją dla dzieci była możliwość
przejażdżek motocyklowych dzięki uprzejmości
osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu
Motocyklistów Sieradzanie.
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