PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY
ODESZLI…
PAMIĘĆ
na granitowych płytach
zapłonęły lampki pamięci
ich drgające płomyki
cienką smugą światła
unoszą w niebo żal
tylko kolorowe chryzantemy
skazane na cmentarność
przypominają że oni
też lubili (...)
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Witamy nowych
uczniów!!!

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, oficjalnie
przywitamy nowych uczniów w naszej szkole oraz zobaczycie, jak można
przygotować prosty i smaczny posiłek z udziałem Waszych Kolegów.
Życzymy Wam miłych chwil podczas czytania naszej gazetki.
Zapraszamy do współpracy, czekamy na Wasze pomysły, piszcie do nas.

Wakacje dobiegły końca. Morze, góry, lasy, łąki, jeziora i pola
pożegnane. Zabrzmiał pierwszy dzwonek. Przejęci, pełni emocji przekroczyli
progi naszej szkoły nowi uczniowie. Serdecznie ich witamy!
Życzymy im wielu sukcesów i radości z bycia uczniem.
W przedszkolu witamy:
Bartosza i Sebastiana Tomczyków,
Michała Panka,
Oliwiera Janiaka,
Barbarę Herbsztain,
Franciszka Stawickiego
W szkole podstawowej:

Czekamy i pozdrawiamy!
Redakcja
Ciekawe pomysły,
problemy, które chcecie
poruszyć na łamach
gazetki zgłaszajcie do
redakcji. Na pewno je
zawrzemy w nowych
numerach gazetki.
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Anastazję Zuzannę Cichecką,
Klaudię Grobelną,
W Szkole Przysposabiającej do Pracy:
Kingę Balcerzak,
Adama Kałużę,
Tomasza Gołąbka,
Damiana Sufleta,
W gimnazjum:
Bartosza Świtałę,
Dawida Ograbka

Damiana Krzysztofiaka

W Zasadniczej Szkole Zawodowej:
Anię Przybyłek,
Agnieszkę Andrzejewską
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A K T U A L N O Ś C I
W dniu 1 października 2014r odbyły się już 17 raz biegi terenowe w
Kamionaczu. Naszą placówkę reprezentowało pięcioro uczniów . Złoty medal
na dystansie 800 m zdobyła Magdalena Szymczak , srebro na 300m zdobyła
Izabela Andrzejewska oraz na 1000 m Szymon Herc. Brązowe medale na
300m w swoich kategoriach zdobyli Tomasz Gołąbek i Klaudia Grobelna.

GRATULUJEMY!
9 października 2014 r. odbyło się spotkanie z policjantem st. sierż. sztab.
Marcinem Maślakiem w ramach realizacji programu "Bezpieczna droga do
szkoły".
9 października 2014 roku odbyło się spotkanie w ramach programu
profilaktycznego "Zielone światło dla życia" uczniów II i III klasy
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr3 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy z
pracownikiem WORD-u oraz funkcjonariuszką Komendy. Tematem zajęć było
zachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz profilaktyka
uzależnień, konsekwencje prawne wynikające z jazdy samochodem pod
wpływem środków odurzających.
W dniu 13 października wszyscy pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sieradzu uczestniczyli w uroczystej Akademii z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.

ROZMAITOŚCI ZE SZKOLNEJ TWÓRCZOŚCI
Wakacje dawno się skończyły, ale my jeszcze mamy dla Was
niespodziankę. Garść wspomnień Waszych koleżanek i kolegów z
wakacyjnych wojaży. Poczytajcie….
„To były udane wakacje”
Dwa miesiące temu ,dokładnie rzecz biorąc 29-tego czerwca odbyło się
zakończenie roku szkolnego, a co za tym idzie rozpoczęcie wakacji.
Zdecydowanie mogę stwierdzić, że te wakacie były udane. Zwiedzałam wiele
interesujących miejsc, poznałam ciekawych ludzi, a co najważniejsze świetnie się
bawiłam .Na początku myślałam, że przez cały ten okres przerwy od szkoły spędzę w
domu, na szczęście się myliłam. Już trzeciego dnia przyjaciółka oznajmiła mi, że
rozmawiała z mamą i postanowiły, iż zabiorą mnie ze sobą do Holandii, na wieść o
tym zaczęłam skakać z radości i przygotowywać się do wyjazdu. Gdy dotarliśmy na
miejsce nie mogłam uwierzyć oczom, nie podejrzewałam, że tu jest tak pięknie.
Niestety było już późno więc położyliśmy się spać, nazajutrz wybrałam się z
przyjaciółką Karoliną do miasta, wtedy poznałam parę naprawdę ciekawych ludzi, z
którymi świetnie się bawiłam. Pierwszy tydzień zleciał strasznie szybko, a to byłam na
basenach, a to na dyskotece nawet spacerowałam brzegiem morza, lecz później
znajomi musieli wyjechać. Drugi tydzień również zleciał jak z bicza strzelił,
niniejszym byłam nad Jeziorem, które było krystaliczne czyste. Następnego dnia
pojechałam do Bredy-takie większe miasto w tamtejszym kraju, kupiłam wiele
pamiątek dla rodziców, lecz niestety musiałam już wracać do Polski. Reszta wakacji
również była udana, cały ten czas spędziłam z siostrą Klaudią i przyjaciółkami Justyną
i Karoliną .Uważam, że te wakacje były naprawdę bardzo udane i z chęcią
przeżyłabym to jeszcze raz.
Magdalena Szymczak
Tegoroczne wakacje spędziłem u babci na wsi. Pomagałem dziadkom przy
żniwach. Ładowałem snopki na przyczepę. Byłem też u siostry i codziennie
wstawałem wcześnie rano. Chodziłem do obory
gdzie oprzątałem krowy.
Opiekowałem się Majką. Codziennie grałem na komputerze. Nawet pomagałem w
naprawie kombajnu. Wieczorem kąpałem się, jadłem kolację i oglądałem programy
telewizyjne. Tak minęły moje wakacje. 2 września pełen zapału wróciłem

do szkoły. Szkoda, że wakacje trwały tak krótko.
Marcin Jędrasik

.

Dnia 10 października 2014r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Sieradzu zorganizował akcję typu FLASHMOB, propagującą
idee
ekologiczne, poprzez rozdawanie mieszkańcom miasta ulotek z hasłem:
OGRANICZAJ ZANIECZYSZCZENIE ZIEMI
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Tegoroczne wakacje spędziłam u przyjaciółki w Zduńskiej Woli, było super.
Co dzień chodziłyśmy na basen i do budki z hot – dogami, a potem wracałyśmy
najedzone i nie chciałyśmy już nic jeść i jej mama się denerwowała. Byłam u niej
cztery tygodnie. Resztę wakacji byłyśmy u mnie. Bawiłyśmy się w berka, grałyśmy na
komputerze a potem wszyscy oglądaliśmy filmy. Pod koniec wakacji dokładnie,
tydzień przed końcem wakacji ona pojechała, a ja zostałam w domu. Chodziłam do
kuzyna grać w nogę i siatkę, a on przychodził do mnie.

To były udane wakacje. Koniec 
Oliwia Wawrzyniak
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W Y W I A D Y

ROZSTRZYGNIĘCIE
KONKURSU

Zbliża się jesień… Jakie masz jesienne
W październiku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pod hasłem
„Bezpieczna droga do szkoły”. Złożonych prac było bardzo dużo i komisja miała
problem z wyłonieniem zwycięzców. Dlatego też zdecydowano tylko na
wyróżnienie prac.
Poniżej zamieszczamy uczestników wyróżnionych w konkursie wraz ze
swoimi pracami. Ponadto pragniemy zauważyć, iż każdy uczestnik otrzymał
dyplom i atrakcyjną nagrodę. Zapraszamy do oglądania galerii….

plany?
P. Lidia Łuszczek- Zastosować dietę cud przed zimą, żeby być „
cudowną” 
P. Justyna Jasianek - Zamierzam w te jesienne wieczory, jak już
„ogarnę” cały dom i dzieci poczytać ciekawe książki, które czekają już
parę miesięcy na półce.
P. Iza Łukasiewicz- Jesienne długie wieczory spędzę
w gronie rodzinnym, wspólnie obejrzymy zaległe filmy,
i będę robić jesienne przetwory 
Martin Bogulski- Jeździć rowerem, biegać, aby się kości nie zastały 
Damian Krzysztofiak- Jesień to dobry czas na rower, komputer, a w
wolnej chwili pomóc tacie na budowie.

Jak spędzisz Dzień Wszystkich Świętych ?
P. Lidia Łuszczek – Te dni spędzę rodzinnie z najbliższym przy
grobach bliskich…
P. Justyna Jasianek – Tradycyjnie wyjazd na cmentarz, rodzinny
obiad, myślami będę z nieżyjącymi bliskimi z moich rodzinnych
stron…
P. Iza Łukasiewicz- Ten wyjątkowy czas spędzę na grobach
bliskich oraz z najbliższą rodziną.
Martin Bogulski- Odwiedzę groby moich bliskich na cmentarzu
w Kłodzku.
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Damian Krzysztofiak- Odwiedzę moją babcię na cmentarzu w Łodzi.
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ZMNIEJSZENIE I POTRZEBA OGRANICZENIA
ZANIECZYSZCZEŃ
DROP THE BLUE PLANET
Cała społeczność uczniowską wypracowała następujące wnioski dotyczące
ograniczenia zanieczyszczeń:
1. Zgniatam puste butelki, kartony i inne opakowania. Wysiłek praktycznie żaden, a
dzięki temu: rzadziej muszę wynosić śmieci, a moje śmieci zajmują mniej miejsca
na wysypisku.
2. Segreguję śmieci. Na większości polskich osiedli, przynajmniej w dużych miastach
są już osobne pojemniki na szkło, makulaturę i plastik. Warto przeczytać co może,
a co nie powinno zostać wyrzucone do takiego pojemnika, bo są pewne wyjątki.
3. Walczę z plagą torebek plastikowych poprzez używanie ekologicznych toreb na
zakupy , które stają się ostatnio całkiem “trendy”.
4. Zakręcam wodę myjąc zęby.
5. Gaszę silnik na przejeździe kolejowym i w podobnych sytuacjach.
6. Chodzę pieszo, albo jeżdżę rowerem, jest szybciej, ekonomiczniej i ekologicznie.
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2013-2015

NOWY ROK PRACY Z COMENIUSEM
Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, a wraz z nim drugi rok pracy w projektach
COMENIUS.
Warto przypomnieć , iż nasza Szkoła uczestniczy w trzech programach unijnych :

1. „COŚ Z NICZEGO” -„Something from nothing”
2. „ ZRÓB INACZEJ ! ZOSTAŃ ZIELONYM PRZEDSIĘBIORCĄ” - „Make a difference!
Be a Green Entrepreneur!”
3. „STRATEGIA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM” - „I am a
cross”
Celem projektów jest międzynarodowa współpraca szkół. W ramach tej akcji
uczniowie i nauczyciela mają możliwość wzajemnego uczenia się, integracji i
wymiany doświadczeń.
W dniach 28.09. – 03. 10. 2014 roku odbyło się spotkanie partnerów
z programu „ ZRÓB INACZEJ ! ZOSTAŃ ZIELONYM PRZEDSIĘBIORCĄ” w Finlandii.
Podczas spotkania nauczyciela podsumowali pierwszy rok projektu i oceniono
działania jakie już zostały zrealizowane . Przedstawiono również kalendarz na drugi rok
pracy.
Wspólnie posadzono „ Zielone Drzewko Przyjaźni” jako symbol współpracy między
naszymi narodami.
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