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Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sieradzu

BEZPIECZNE WAKACJE !!!
Wielkimi krokami zbliża się do nas lato a wraz z ni upragnione przez
wszystkich wakacje. Aby tegoroczne wakacje były dla wszystkich udane
przygotowaliśmy dla Was kilka przestróg.

Witajcie!!!!!!!!

1. Chroń głowę przed słońcem, noś czapkę lub chustkę;
2. Kiedy się opalasz smaruj ciało kremem z filtrem;

To ostatnie wydanie naszej gazetki w tym roku szkolnym.
Wakacje zbliżają się milowymi krokami……
Z tej okazji składamy Wam, najserdeczniejsze życzenia:
Pięknej pogody, wspaniałych wakacyjnych wyjazdów,
i do zobaczenia we wrześniu!!!!!!!!!!!!!!
Życzy Redakcja

Zapraszamy do współpracy w przyszłym roku szkolnym, czekamy
na Wasze pomysły, piszcie do nas.

Czekamy i pozdrawiamy!
Redakcja

3. Kąp się tylko w miejscach strzeżonych;
4. Nigdy nie skacz na główkę do wody;
5. W czasie wędrówki po lesie wszystkie grzyby
sprawdzaj w atlasie;
6. Kiedy spotkasz w lesie zwierzę nie zbliżaj się do
niego – oglądaj z daleka;
7. Uważaj na różne owady i kleszcze!
8. Nie rozpalaj ognisk w lesie!!
9. Nie drażnij pszczół ani innych owadów.
10. Nie baw się w pobliżu jezdni, to nie jest miejsce do zabawy!
11. Zawsze mów rodzicom dokąd wychodzisz.
12. Nie mów nigdy, że nikogo nie ma w domu.
13. Nie orwieraj drzwi nieznajomemu.
14. Nie przyjmuj od obcych prezentów i pod żadnym pozorem nie idź z
nimi tam gdzie cię zapraszają!
15. Jeżdżąc na rowerze, dobrze jest zakłdać kask rowerowy. Chroni on
głowę w razie upadku.
16. Podczas burzy nigdy nie chroń się pod wysokimi drzewami.
Gdy grozi ci niebezpieczeństwo dzwoń
112 numer alarmowy
do
wszystkich służb ratunkowych;
policja 997
straż pożarna 998
pogotowie ratunkowe 999!
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Jeśli zapamiętacie te przestrogi na pewno będziecie

A K T U A L N O Ś C I

Kalendarz imprez
W najbliższym czasie odbędą się następujące imprezy……..



16 kwietnia 2015r. uczennice S P P w składzie: Magdalena Mech,
Aleksandra Stodulska i Edyta Zakrzewska, wzięły udział w „XII
Spotkaniu Mistrzów Sztuki Kulinarnej” w Działoszynie. W tym roku
konkurs odbywał się pod hasłem „Zielono mi”



17 kwietnia 2015 r. uczniowie zespołów terapeutycznych szkoły
podstawowej uczestniczyli w spotkani ze stomatologiem w ramach
realizowanego programu profilaktyki zębów i jamy ustnej
"Biały
ząbek”



W dniach 20 -25 kwietnia 2015 odbyła się przedostatnia wizyta
w ramach projektu unijnego Comenius ,,I am cross-what now?”
(Strategie postępowania z dzieckiem z autyzmem) do Lleidy
(Hiszpania). Z naszej placówki pojechały tam dwie nauczycielki (Maria
Wika, Marlena Oleszczyk ). Praca merytoryczna nad projektem
obejmowała obszar analizy ewaluacji w zakresie nowopoznanych i
zastosowanych
w
poszczególnych
krajach
partnerskich
specjalistycznych metod pracy z dzieckiem z autyzmem.



29 kwietnia 2015 roku odbyło się w świetlicy szkolnej, podsumowanie
programu
profilaktyczno-socjoterapeutycznego
"
UNIKAM
ZAGROŻEŃ". W ramach spotkania, uczniowie rozwiązywali testy,
krzyżówki, projektowali plakaty oraz układali hasła propagujące zdrowy
styl życia.



W dniach 8-10 maja 2015 w Konin-Licheń-Ślesin
odbył się X
Ogólnopolski Dzień Treningowy Programu Treningu Aktywności
Motorycznej Olimpiad Specjalnych. Wzięło w nim udział pięcioro
reprezentantów woj. łódzkiego w tym 2 uczniów zajęć rewalidacyjnowychowawczych SOSW w Sieradzu. Zawodnicy spisali się doskonale!

 Dzień Mamy 21.05.2015 (internat)
26.05.2015 (przedszkole)
 Kraina Baśni, Pieśni i Tańca
28.05.2015 (cała placówka)
 Dzień Dziecka
02.06.2015 (cała placówka)
 Powitanie Lata
24.06.2015 (cała placówka)
Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych
przedszkolaków, uczniówi nauczycieli do aktywnego
uczestnictwa w imprezach
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WYWIADY
Lato kojarzy mi się…
Uczniowie:
A. Skrobała- Z wypoczynkiem, piękną pogodą, opalaniem się w
bikini,,,
P. Sztama- Lato to woda- kąpiel w morzu, wycieczki rowerowe,
ale przede wszystkim lato to randki przy zachodzie słońca 
E. Golacińska- Dla mnie lato to morze, słońce plaża …
K. Olczyk- Wakacje to głównie odpoczynek od szkoły 
I. Andrzejewska- Lato to odpoczynek, a także praca. W tym
roku kończę swoją edukację, więc pora wziąć się do roboty
A. Bartczak – Lato kojarzy mi się z wakacjami, a więc plażą,
słońcem i opalaniem się…
T. Gołąbek- Wakacje to dobry czas na grę w nogę z kolegami,
a także wycieczki rowerowe

Zachęcamy do udziału w konkursach!
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W kwietniu w ramach realizacji programu „Od Bałtyku
do Tatr”ogłosiliśmy konkurs plastyczny pod hasłem
„Poznań oczami dziecka”. Był on nawiązaniem do
tematu wycieczki turystyczno – krajoznawczej, na którą
część
z Was pojedzie już w czerwcu.
Konkurs został rozstrzygnięty a nagrody wręczone.
My natomiast chcemy pokazać Wam przepiękne prace
wykonane przez Waszych kolegów i koleżanki.
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CO SŁYCHAĆ W PROGRAMACH COMENIUS!!!
W
ostatnich
miesiącach
odbyło
się
kilka
wizyt
międzynarodowych związanych z programem COMENIUS.
Już na początku roku 2015 nasi nauczyciele wyjechali do
Bułgarii z projektu którego jesteśmy koordynatorem „Coś
z niczego”. Podczas spotkania zaprezentowano program kulturalny,
który składał się z typowych pieśni i tańców regionalnych. W gronie
partnerów omówiono realizację zadań projektu: kontakty uczniów
szkół poprzez Skype’a, przygotowanie produktów na bazie
materiałówz recyklingu, związanych z tradycyjnymi świętami
w poszczególnych krajach, przedyskutowano sposób realizacji
kolejnych zadań .
Następnie w dniach 17-20 marca 2015 r. odbyła się wizyta
partnerska w Polsce.
Nasza placówka gościła 22 nauczycieli z państw partnerskich.
Delegacje reprezentowały siedem szkół z Grecji, Hiszpanii, Portugalii,
Rumunii, Węgier, Włoch i Turcji. Tym razem przyjechali też uczniowie
z Portugali. Młodzież naszej szkoły była bardzo zainteresowana
bezpośrednim spotkaniem z uczniami portugalskimi, których znała
od prawie dwóch lat z wideokonferencji. Goście zwiedzili wiele
ciekawych miejsc w Sieradzu, uczestniczyli w przygotowanych
imprezach szkolnych, odwiedzili i uczestniczyli w audycji w „ Naszym
Radiu”. Na zakończenie pobytu podziwiali uroki pięknego Krakowa,
którym również byli zachwyceni.
Kolejne wymiany, to wyjazd nauczycieli na Węgry w dniach 23
– 27. 03. 2015 r, z projektu „ Zrób inaczej”
„ Zostań zielonym
Przedsiębiorcą” podczas którego nauczyciele wraz z uczniami
z zaprzyjaźnionej szkoły węgierskiej budowali ekologiczne miasto,
wspólnie uczestniczyli w biegu ulicami miasta i tradycyjnie zasadzili
drzewo, pod które każde z państw przywiozło swoją ziemię. Miłym
akcentem ze strony organizatorów była także wycieczka do stolicy
Węgier – Budapesztu.
Ostatni z odbytych już wyjazdów wymiany partnerskiej
z kolejnego już projektu Comeniusa „ Strategie postępowania
z dzieckiem z autyzmem „ odbył się Hiszpanii w dniach 20 – 25.04.
2015 r.. Tam również podsumowano dotychczasową pracę dotyczącą
metod i form pracy z dzieckiem autystycznym.
Projekty realizowane przez naszą Szkołę dobiegają końca, ale
przyjaźnie i znajomości jakie w ciągu tych 2 lat narodziły się między
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nami zostaną na zawsze w pamięci.

Życzenia i dedykacje
„Droga Kochana Mamo niech Ci pachną kwiaty dziś w
wazonie i słońce na niebie błękitnym niech uśmiecha się
do Ciebie, niech łąki się zielenią, bo dziś święto twoje, co
roku błyszczy w kalendarzu.”
Składa Twoja córka
Magdalena (III G)
„Dziś 26 maja święto naszych wszystkich mam więc Wam
damy bukiet róż i będziemy śpiewać Wam sto lat i
składamy dziś życzenia pomyślności i radości
niech Wam świeci słońce cały rok.”
Społeczność szkolna
„Kochana Mamo dziś Twoje święto, więc składam
najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia,
pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń, żeby
każdy dzień Twojego życia był wspaniały tak jak Ty.”
Składa Adam.

Rozmaitości ze szkolnej twórczości
Mamo
Mamo dla Ciebie śpiewam
i piszę wiersze
mamo to za Tobą tęsknię
to na Ciebie tak czekam
Mamo nie mogę się doczekać
Ania P.
Mój wymarzony dzień…
Mój wymarzony dzień chciałabym spędzić
z tatą i mamą. Pojechalibyśmy razem nad morze.
Tam wsiedlibyśmy na ogromny statek, który
poniósł by nas w nieznane. Podziwialibyśmy
przepiękne krajobrazy, zwiedzali odległe kraje,
jedli egzotyczne potrawy. Bardzo fajnie i miło
spędzilibyśmy czas na rozmowach.
Na koniec wrócilibyśmy do domu.
Uczennica z ZSZ
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