DEKALOG PRAWDZIWEGO
UCZNIA
1. Używaj czarodziejskich słów: proszę, dziękuję, przepraszam.

2. Dbaj o bliźniego swego jak o siebie samego.
3. Bądź punktualny, bo kto późno przychodzi, ten sam sobie
szkodzi.
4. Chcesz być szanowany, zachowuj się jak dobrze wychowany.
5. Nie daj się wywieźć w pole, nie chodź na wagary, ucz się
pilnie w szkole.
6. Rozwijaj swoje umiejętności muzyczne, plastyczne, sportowe,
a wyjdzieCi to na zdrowie.
7. Chcesz być wyróżniany, przychodź do lekcji przygotowany.
8. Chcesz mieć powodzenie, przyjrzyj się swojej higienie.
9. Wiedzą to starzy, wiedzą to młodzi, że złość piękności
szkodzi.
10. Nie zaczepiaj ,abyś nie był zaczepiany, nie przezywaj, abyś
nie był przezywany.
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Złota, polska jesień…
W numerze:
1.Wywiady
2.Kacik plastyczny
3.Aktualności szkolne
4. z kart historii- ważne święto
5. Andrzejki i wróżby andrzejkowe /dodatek/
6. Pasowanie
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sieradzu

Wywiady…
Moi drodzy!!!
Serdecznie witamy w nowym roku szkolnym.
Wróciliśmy do murów naszej szkoły, w której dzieje
się wiele ciekawych rzeczy.
W tym numerze możecie przeczytać artykuły
związane z świętem niepodległości oraz tradycjami
andrzejkowymi. Ponadto warto wypróbować
przepisy naszych kolegów i koleżanek.
Życzymy miłej lektury.

Jak spędzasz długie jesienne wieczory?
Ł. Wągrowski: Oglądam więcej telewizji, więcej czasu spędzam
w kuchni z siostrą pomagając w gotowaniu.
A. Kaczmarek: Gdy zapada zmrok lubię poczytać książkę,
odpoczywam. Lubię jesienne wieczory bo mam dużo czasu dla
siebie 
A. Skrobała: W długie jesienne wieczory rozmyślam o
przystojnych chłopcach…Poza tym więcej czasu spędzam
przy komputerze śledząc portale społecznościowe, oby mnie
nic nie ominęło 
E. Żurawska: Odpoczywam, oglądam telewizję. Mam tez więcej
czasu na spędzanie przed lustrem szykując się na randki 

Wszystkich chętnych do współpracy
zapraszamy do kontaktu z opiekunami samorządu
szkolnego p. A. Skrobałą i p. B.Madalińską.
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Propozycje na jesienny wieczór, na pewno poprawi Ci humor!
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tualności szkoln

„Portret patrona szkoły Janusza Korczaka”
15 września odbyło się wielkie wydarzenie sportowe. XI OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ
TRENINGOWY PROGRAMU AKTYWNOŚCI MOTORYCZNEJ W SIERADZU
Program MATP dedykowany był osobom, których niepełnosprawność intelektualna
i fizyczna nie pozwala na uczestnictwo w oficjalnych treningach i zawodach
sportowych Olimpiad Specjalnych. Uczestnikami imprezy było 13 ekip z Oddziałów
Regionalnych Olimpiad Specjalnych, w tym 85 zawodników, 85 trenerów
i opiekunów, 85 wolontariuszy.Zawody odbywały się na terenie LO im.
S. Żeromskiego oraz na basenie przy Szkole Podstawowej nr 10. Wszyscy
zawodnicy okazali się zwycięzcami. Zostali nagrodzeni medalami.
Nasz ośrodek uzyskał odznaczenie MIĘDZYNARODOWEGO TYTUŁU
"ZIELONA FLAGA" DLA NASZEJ SZKOŁY
„Zielona Flaga” jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na
całym świecie w ramach programu Eco- Schools. Program ten polega na
podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na
rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej
gospodarki odpadami w szkołach i otoczeniu. Gratulacje
12 października 2017r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbyła
się uroczystość z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej połączona z obchodami
jubileuszu 10-lecia istnienia Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Osób
Niepełnosprawnych Ab Ovo zrzeszającego nauczycieli pracujących w Ośrodku.
Dnia 10 listopada 2017 r. odbył się w naszym ośrodku uroczysty apel z okazji
ŚWIĘTA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGLOŚCI.

10

3

Z kart historii…
11 listopada – Święto Odzyskania Niepodległości
W 1975 roku Polska utraciła wolność. Nie było jej na mapach przez 123
lata. Trzej sąsiedzi- Rosja, Austria i Prusy- podzielili ziemie polskie między
siebie.Polacy byli w niewoli, ale walczycli o wolnośc Ojczyzny.Organizowali
powstania. Potajemnie uczyli polskie dzieci języka polskiego Podczas I wojny
światowej Legiony Polskie, którymi dowodził komendant Józef Pilsudski,
wywalczyły Polsce niepodległość. Od 11 listopada 1918 roku nasza oiczyzna
znów jest wolna!

Zwyczaje andrzejkowe
Najbardziej znanym zwyczajem andrzejkowym jest wróżenie.
Kiedyś, w dzień świętego Andrzeja, wróżyły sobie jedynie niezamężne
dziewczęta. Wróżby traktowano poważnie, wierzono, że jeśli są dobrze
wykonane na pewno się spełnią. Dziś to tylko przyjemny dodatek do
andrzejkowej imprezy.

Oto staropolskie zwyczaje andrzejkowe:

Jest to bardzo ważne świeto dla Polaków, dlatego jest to dzień wolny od
pracy. W szkole zorganizowano uroczysty apel, by uczcić pamięć tych, którzy
przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Śpiewaliśmy pieśni
patriotyczne, przygotowaliśmy prezentację. Wszyscy byli bardzo zaangażowani
w przygotowanie akademii oraz śpiew patriotyczny. Nawet najmłodsi poczuli
się patriotami i przepięknie włączyli się w śpiew.
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jeżeli dziewczyna w wigilię św. Andrzeja nic nie jadła, we śnie
miał się jej ukazać przyszły mąż;



jeśli ucięta w andrzejki gałązka wiśni zakwitła w wigilię Bożego
Narodzenia, wtedy panna mogła liczyć na szybkie zamążpójście;



strona, z której w andrzejki szczekał pies, miała byś tą, z której
przyjdzie narzeczony;



popularne było również wiązanie gąsiorowi oczu i wpuszczanie go
do kręgu dziewcząt, którą dziewczynę uszczypnął jako pierwszą,
ta najszybciej miała wyjść za mąż.

9

Tradycyjna sałatka jarzynowa z majonezem

Kalendarz wydarzeń

Sałatka jarzynowa to klasyka polskiej kuchni. Z
pewnością jest jednym z najbardziej znanych domowych
przepisów. Dlatego też uczniowie klasy III A SPP postanowili ją
dla was przygotować, zwłaszcza, że jesień jest doskonałą do tego
porą ze względu na dostępność produktów oraz ich niską cenę.

W najbliższym czasie czekają nas następujące
wydarzenia……..

SKŁADNIKI: 3 marchewki, ½ selera, 2 pietruszki, 2 ziemniaki,
4 jajka, biała część pora, 1 jabłko, 2 średniej wielkości ogórki
kiszone, 1 puszka zielonego groszku, majonez, sól, pieprz do
smaku.
1. Marchew, pietruszkę, seler, ziemniaki obierz i ugotuj do
miękkości w osolonej wodzie. Ugotowane warzywa
pozostaw do wystudzenia. Jajka ugotuj na twardo.
2. Ogórki, jabłko i por pokrój w drobną kostkę.
3. Warzywa i jajka również pokrój w drobną kostkę. Dodaj
do pozostałych składników. Na koniec dodaj odlany z
zalewy zielony groszek.
4. Sałatkę wymieszaj z majonezem. Dopraw solą i pieprzem
do smaku.

 Wycieczka do Fabryki Bombek
(13.11.2017)
 Pasowanie na ucznia SOSW (17.11.2017)
 Andrzejki w klasach (29.11.2016)
 Wigilia w Internacie (.
 Wigilia Przedszkolna(.
 Wigilia Szkolna(.

Życzymy smacznego!!!
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Witamy w progach naszej szkoły. Uczniowie do pasowania
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