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Na słoneczne dni proponujemy Wam mili czytelnicy
wykonać daszek przeciwsłoneczny. Wystarczy
odrobina chęci, nożyczki, gumka elastyczna i gotowe.
Szablon daszku zamieszczamy jako dodatek do gazetki.

Uczennice ZTI
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Lato, lato powiedz przecie,
ile jezior jest na świecie?
Ile lasów? Ile mórz?
Lato, lato przyjdź tu już!
Pakujmy walizki!
Wyjedźmy na wczasy!
Pomyślmy, gdzie byliśmy
ostatnimi czasy.
Teraz jedźmy zwiedzać
nowe góry, lasy!
Niech ten wakacyjny czas
minie nam radośnie,
aby móc znów za rok,
powitać lato po wiośnie.

W numerze:
1. Kącik twórczości
2. Opowiadania naszych kolegów
3. Wakacyjne rady i przestrogi
4. Kącik męski
5. Dobre maniery w naszej szkole
6. Sprawozdania ze szkolnych wycieczek
7. Zdrowie, uroda, ekologia…
8. Wakacyjne wywiady
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sieradzu

WITAJCIE DRODZY UCZNIOWIE !
Witamy po raz ostatni w tym roku szkolnym!!!!
Do Waszych rąk oddajemy wakacyjny numer
naszej szkolnej gazetki ,,Jaskiniowcy”, na łamach,
której pojawiły się nowości.
Prosimy, abyście sami ocenili, czy zmiany
Wam się podobają czy nie, wszelkie sugestie
i opinie na ten temat prosimy wrzucać do skrzynki na
listy znajdującej się na korytarzu.
Z okazji zbliżających się wakacji pragniemy
złożyć najserdeczniejsze życzenia spokoju,
wypoczynku, udanych letnich wypraw oraz pięknej
słonecznej pogody.
Do zobaczenia we wrześniu!!!
Zespół redakcyjny

Dobre maniery
w naszej szkole
Czy w szkole można chodzid za rękę z chłopakiem?
ODP…TAK, jest to oznaką uczud i dopuszczalne jest takie zachowanie
w szkole.

Czy w szkole można dawad sobie buzi, przytulad
,,Jaskiniowcy”
się, całowad?
Odp…NIE. Nie jest niczym złym np. przytulanie się, ale nie w szkole,
ponieważ szkoła jest miejscem nauki.
Naukę form towarzyskich rozpoczynamy od stosowania słów: proszę,
dziękuję, przepraszam, dzieo dobry.
Obecnie dużą wagę przywiązuje się do zasad dobrego zachowania. Zasady
podają przepisy mówiące o tym, jak człowiek powinien się zachowad, aby żyd
szczęśliwie i przyjemnie z innymi. Dotyczą one właściwego zachowania się
w szkole, pracy, w domu, w każdym miejscu, w każdej sytuacji.
Formy dobrego zachowania nie przychodzą jednak od razu. Dochodzi się do
nich powoli, zaczynając od lat najmłodszych, lat szkolnych. Kto jako dziecko
przyswoił sobie wzory właściwego zachowania, nie musi obawiad się pobytu
w dobrych restauracjach, na przyjęciach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi.
Pierwszą instytucją, która uczy zasad dobrego zachowania jest rodzina.

Składa zespół redakcyjny gazetki szkolnej
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Ale też dużą rolę w uczeniu savoir- vivre'u odgrywa szkoła, która przecież
nie tylko kształci, ale i wychowuje. To ona, wpajając dzieciom zasady
właściwego zachowania, pomaga im w zdobyciu dobrych manier, które są
konieczne na co dzieo, stanowią bowiem wyraz szacunku, taktu
i rozumienia potrzeb innych.
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Kącik twórczości
uczniów SOSW
w Sieradzu

Kącik męski
Zbudowanie latawca jest bardzo proste, wystarczy, że krok po kroku będziesz
postępował według tego co napisaliśmy poniżej.

.

Konkurs na opowiadanie zaproponowane przez Zespół Redakcyjny i ZTG2
rozstrzygnięto!

Materiały: dwie listewki, duży arkusz papieru lub folii, szeroka taśma bezbarwna,
sznurek, żyłka,

Do konkursu przystąpili i napisali opowiadanie następujący uczniowie:

1.Złącz dwie listewki jak na obrazku, po obwodzie dołącz taśmą sznurek, przyłóż
całą konstrukcję na folię i odrysuj jak na obrazku .

Jakub Rogozioski ZSZ, Karolina Kucharska ZTG2, Amelia Świniarska G,
Natalia Wojterzak G.
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2. Odetnij resztę folii zostawiając zapas na
zakładkę.

Wszystkie dostarczone prace zostały nagrodzone, gdyż doceniono wysiłek
autorów. Nagrody zostały rozdane na apelu szkolnym w dn. 12. 05.2017 r.
Prezentujemy poniżej nagrodzone opowiadania Waszych Kolegów

Pewnego

razu dziewczyna

o imieniu Gabriela

zakochała się w Kubie – chłopku z innej klasy . Zaczęli
3. Przywiąż żyłkę i ewentualnie ogon. W tym celu przywiązujemy do

chodzid ze sobą, chodzili długo. Gabriela zazdrościła Kubie

listewki kilkumetrowy sznurek, na którym wiążemy kolorową bibułę.
Uwaga: Ogon spełnia ważną rolę, gdyż stabilizuje lot latawca. Jego
długośd oraz ciężar również trzeba dopasowad metodą prób i błędów.

powodzenia u innych dziewczyn. Płakała, ale kiedy Kuba
wyznał jej miłośd przekonała się, że bardzo ją kocha.
Gabriela ze łzami w oczach – śmiała się ze szczęścia. Tego
wieczoru poszli razem do kina.
Natalia Wojterzak
Klasa I G
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http://www.superstary.pl/jak-zrobic-latawiec/
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Pewnego dnia Michał zauważył na rynku piękną dziewczynę . Postanowił
do niej podejść i porozmawiać. Michał zaczął rozśmieszać Anię i obrzucał ją
komplementami. Zaprosił ją na spacer a Ania się zgodziła i poszli sobie na
wzgórze Zamkowe. Usiedli sobie na ławce i ze sobą rozmawiali. Po krótkiej
chwili Michał nagle pocałował Anię. Ania była zaskoczona, ale też była
szczęśliwa. Później poszli do parku i robili sobie zdjęcia. Nagle trzech chuliganów
zaczepiło Anię i chcieli ją skrzywdzić. Michał chciał obronić Anię ale nie
przewidział tego, że drugi z nich miał ze sobą nóż i w trakcie bójki zranił Michała,
ale udało mu się wyrwać i obronić Anię przed chuliganami. Michał był zraniony
poważnie i Ania wezwała pogotowie ratunkowe, które przyjechało niemalże
natychmiast. Ratownicy opatrzyli ranę i zabrali Michała i Anię do szpitala. Ania
podziękowała Michałowi za to, że był taki bohaterski i przytuliła się do niego. Na
pożegnanie życzyła mu szybkiego powrotu do zdrowia, a wychodząc ze szpitala
uświadomiła sobie że chyba się zakochała.
Jakub Rogoziński kl. 3 ZSZ

Miałam chłopaka, z którym się dobrze rozumieliśmy. Po pewnym czasie
zrozumiałam, Ze on nie potrafi zapomnieć o byłej dziewczynie. Czułam w głębi
serca, że jestem tylko na pocieszenie. Niedawno zostawił mnie i jak się okazało
wrócił do starej miłości. Teraz widzę ich razem szczęśliwych. Zarzekał się, że nie
będą razem. Uświadomił sobie, że ją bardzo kocha. Było mi bardzo smutno i źle.
Dzisiaj wiem, że dobrze zrobiłam bo uważam, że to nie była prawdziwa miłość.
Wszystko przede mną.
Karolina Kucharska ZTG2
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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
KAZIMIERZ DOLNY – LUBLIN – SANDOMIERZ
Od 22 do 25 maja 2017 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w trzydniowej wycieczce szlakiem najpiękniejszych miast polskich. W tym
roku zwiedziliśmy trzy urocze i klimatyczne miasta : Kazimierz Dolny nad
Wisłą , Lublin i Sandomierz.
Wczesnym rankiem wyruszyliśmy spod szkoły, zajęliśmy miejsca
w autokarze z zaprzyjaźnionej firmy transportowej pana Szcześniaka.
Zadowoleni i pełni entuzjazmu dotarliśmy do pierwszego miejsca naszej
wycieczki – Czarnolasu, miejsca życia i twórczości wieszcza polskiego Jana
Kochanowskiego- autora dobrze nam znanych pieśni, fraszek i trenów.
Muzeum Czarnoleskie wywarło na nas ogromne wrażenie, pani przewodnik
w bardzo ciekawy sposób opowiedziała nam o życiu, działalności i twórczości
literackiej poety. Mogliśmy posiedzieć pod Czarnoleską Lipą ”na kamieniu
natchnień” i poczuć klimat w jakim tworzył czarnoleski poeta swoje
najwybitniejsze dzieła literackie. Następnie dotarliśmy do Kazimierza
Dolnego, gdzie: płynęliśmy statkiem po Wiśle, zwiedzaliśmy miasto, zabytki,
poznaliśmy ,,Legendę o kogucie”’ – symbolu miasta. Późnym popołudniem
dotarliśmy do Uściąża, gdzie miało miejsce zakwaterowanie w Wilii
Prezydent i obiadokolacja. W środę pojechaliśmy zwiedzać Lublin:
poznaliśmy historię niemieckiego obozu zagłady na Majdanku, Starówkę
i Zamek Królewski. Podczas poobiedniego spaceru zakupiliśmy pamiątki. Po
powrocie do miejsca noclegowego czekała na nas niespodzianka – pieczenie
kiełbasek przy ognisku.
Trzeciego dnia pojechaliśmy zwiedzać Sandomierz - niegdyś miasto
królewskie – dziś Ojca Mateusza.
Zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do Sieradza.
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To było 20 maja. Do szkoły po swoją siostrę przyszedł fajny chłopak. Nazywał
się Igor. Nie wiedział, gdzie jej szukać, więc spytał się dziewczyny na korytarzu. Była
to Amelka. Potem Igor zapytał siostrę o Amelkę. Amelka też pytała koleżankę o Igora.
Pewnego dnia Amelka zgodziła się na spotkanie z Igorem. Gdy się spotkali płakali
i śmiali się ze szczęścia.
Amelia Świniarska, kl.I G

WYCIECZKA DO ŁÓDZKIEGO ZOO
30 maja br. uczniowie z zespołów terapeutycznych szkoły podstawowej
pojechali na wycieczkę autokarową do zoo. Tam wzięliśmy udział w
zajęciach terenowych pod hasłem „Nie taki wąż straszny”- a jednak dla
niektórych z nas okazał się straszny… Podczas zajęć dzieci, spacerując po
Ogrodzie, miały możliwość zobaczenia z bliska, dotknięcia, a także
pogłaskania oswojonych zwierząt dydaktycznych. Wielu z nas poprzez
uczestnictwo w tego rodzaju zajęciach przełamało negatywne emocje
(niechęć, strach) wobec zwierząt. Prowadzący w rozmowie z dziećmi
wyjaśniał błędne, lecz obecne w naszej świadomości, stereotypy związane ze
zwierzętami, np. śliski wąż, śmierdzący skunks, jeż noszący jabłka, sarna
jako żona jelenia.
Obecność żywych zwierząt podczas tej lekcji przyrody ułatwiła
nawiązywanie kontaktów z uczestnikami zajęć. Uczniowie wykazali żywe
zainteresowanie dzikimi i egzotycznymi zwierzętami. Nagrodą za dzielne
i wzorowe zachowanie wszystkich uczestników podczas wędrówki po zoo
były lody i posiłek w Mc’Donalds.

9
5

8

5

Zdrowie, uroda, ekologia- porady dla
dziewczyn
Uczeń Marcin Czerw: Około
połowy lipca wyjeżdżam na
dwa tygodnie do Lichenia.
Będę się modlił o piękną żonę
 Resztę wakacji
prawdopodobnie spędzę
z rodziną

Uczennica A. Andrzejewska:

Rozważania MŁODEJ MATKI:
Będąc młodą matką jestem bardziej zmęczona, gdyż dziecko jest
malutkie i nie jest samodzielne dlatego muszę we wszystkim mu
pomagać.
Dużo wspiera mnie moja mama, na przykład zawozi samochodem do
doktora, przebywa z dzieckiem gdy jestem w szkole.
Zdecydowanie łatwiej mogłam uczyć się przed urodzeniem dziecka.
Cieszą mnie postępy dziecka np. gdy wstawało na nóżki, gdy zaczynało
chodzić, gdy wypowiedziało pierwsze słowa: mama, baba.
Muszę walczyć ze swymi słabościami, trudno mi jest gdy trzeba wstać
w nocy, gdy dziecko płacze bo głodne lub ma brudną pieluchę albo
popłakuje gdy wyżynają się ząbki.
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Uczeń Martin Bogulski:

U mnie wakacje to
praca, praca… Chcę
kiedyś w przyszłości
wybudować swój dom 

Spędzę dwa tygodnie nad
morzem, potem będę
odpoczywać w domu. Może
znajdę jakąś pracę wakacyjną?

Uczennica Partycja Kulenty:
Wyjeżdżam z rodzicami i siostrą
nad morze do Władysławowa.
Będę plażować i podziwiać
przystojnych ratowników 
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