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               Życzy wszystkim uczniom Samorząd 

 
Uczniowie ZSZ zaprezentowali program o ochronie przyrody

To motto apelu jaki został zorganizowany przez 
SK LOP ‘Zielony Liść” z okazji Międzynarodowego 
Dnia Ziemi w dniu  8 maja w sali multimedialnej.   
Montaż słowno-muzyczny w przygotowaniu 
uczniów szkoły ZSZ przedstawił nam problemy 
związane ze zmianami klimatycznymi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
powstającymi na skutek destrukcyjnej dla środowiska 
naturalnego działalności człowieka. Wszyscy 
uświadomiliśmy sobie jak ważne są dla nas samych 
działania, które powinniśmy podjąć dla ochrony 
naszego domu czyli Ziemi. Obowiązkiem naszym jest 
zmienić nasze złe nawyki, takie jak : marnowanie wody, 
energii elektrycznej, śmiecenie czy nadmierne zużycie 
energii. Musimy stać się przyjaciółmi naszej Ziemi 
dbającymi o jej dobrą kondycję.  Zmiana naszych 
nawyków na proekologiczne wpłynie na powstrzymanie 
zmian klimatycznych, które już dziś nas dotykają, a 
wkrótce mogą doprowadzić zagłady wielu istnień.  

Dbajmy o Ziemię bo to nasz Dom! 
Nie ma bez niej życia! 

 
Patryk Wójtowicz i Magdalena Wolszczak  czytają swoje role 

 

 
 Uczniowie klas PP w Izbie Muzeum Wsi Radomskiej 

W dniu 8 maja 2014r. klasy przysposabiające do pracy 
(IIApp, IIIBpp, IIICpp, IIIEpp) pod opieką pań: 
Grabowskiej Beaty, Kot Justyny, Nawrot Iwony, 
Pękackiej Haliny wzięły udział w lekcji edukacyjnej na 
terenie Muzeum Wsi Radomskiej. Nasza wizyta 
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rozpoczęła się w  obiekcie edukacyjnym, gdzie mieliśmy 
możliwość wykonania bułeczek i poznania tajników 
powstawania pieczywa. Kiedy nasze bułeczki rumieniły 
się w piekarniku, zapoznaliśmy się z historią chleba 
podczas projekcji filmu tematycznego. Gdy pieczenie 
bułeczek dobiegło końca mogliśmy podziwiać i 
skonsumować złote kuleczki, warkocze, obarzanki. Po 
skończonej lekcji wyruszyliśmy na spacer po 
malowniczo położonym skansenie. Kultura i 
architektura obiektów, jakie mogliśmy zaobserwować 
zachęciło nas do następnych wizyt. Kolejne odwiedziny 
już pod koniec maja. 
 

 
 Nauka lepienia ciasta na chleb 

 
Występy akrobatyczne w wykonaniu uczniów SOSW 
 

Dnia 14 maja 2014 roku został zorganizowany Dzień 

Otwarty w naszej placówce.  Dla gości pragnących 

obejrzeć naszą szkołę i zapoznać się z naszą pracą, 

uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali liczne  

atrakcje.  Zaproszeni goście najpierw obejrzeli 

prezentację dotyczącą naszej oferty szkoleniowej, 

później zwiedzili szkołę, warsztaty i Internat ,                              

a następnie obejrzeli przygotowane przez uczniów 

pokazy sportowe oraz pokazy mody  i fryzur.  Pokazy 

sportowe przygotowali nauczyciele wf-u , a pokazy 

fryzur i mody nauczyciele praktycznej nauki zawodu.  

Mamy nadzieję, że dzień Otwarty spodobał się naszym 

gościom. 

 
Dziewczęta zaprezentowały formację taneczną 

 
Pokaz mody i fryzur. „Ale jesteśmy piękne!” 

 

XI RADOMSKIE DNI GODNOŚCI 

 

Nasi uczniowie w strojach ludowych z prezydentem Radomia  

W dniach 15-17 maja uczestniczyliśmy w XI Radomskich 

Dniach Godności. Celem tej imprezy jest zwrócenie 

uwagi społeczeństwa na potrzeby osób 

niepełnosprawnych. Na te trzy dni Prezydent Miasta 

Andrzej Kosztowniak przekazał symboliczne klucze do 

miasta  osobom niepełnosprawnym. Następnie odbyły 

się  liczne występy  dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej. Na kiermaszu można było zakupić 

produkty wykonane przez osoby niepełnosprawne.  Jak 

co roku nasza placówka czynnie włącza się w 

organizację  tej imprezy. Nasz Ośrodek zaprezentował 

pokazy taneczne i produkty kulinarne. 



 3 

 
Nasze koleżanki pięknie wystrojone przyciągały uwagę 
 

 
Naszego Ośrodka  ulicy  Żeromskiego, na czele z p. Dyr. H. Kot 

 
Ola i Sandra przed główną sceną oglądają pokazy taneczne 
 

 W dniu 18 maja 2014 roku Koło Ligi Ochrony Przyrody 

zorganizowało wycieczkę  do Ośrodka Lasów 

Państwowych w  Jedli Letnisko. Pogoda nam sprzyjała  

dzięki czemu mogliśmy miło spędzić czas na świeżym 

powietrzu. Święto Polskiej Niezapominajki zostało 

zapoczątkowane  w  2002 przez  redaktora Andrzeja 

Zalewskiego, jako święto ekologii i  polskiej przyrody. 

Obchody święta zbiegły się z rocznicą 90- lecia Lasów 

Państwowych. Uczniowie  oglądali liczne pokazy, brali 

udział w konkursach przyrodniczych, a także wspinali 

się na ściankę  skałkową.  Całość imprezy prowadziła 

 
Wspólne zdjęcie z aktorką Olą Szwed 

aktorka Ola Szwed, która rozdawała autografy i zrobiła  

sobie z nami zdjęcie. Na zakończenie było ognisko                     

i kiełbaski oraz grochówka. Pięknie spędziliśmy tę 

majową niedzielę wspólnie Lasami Państwowymi, które 

nas gościły. 

Wycieczka klas pp pt. "Poznajemy 
rezerwaty przyrody w Kozienickim 
Parku Krajobrazowym" 

 
W dniu  20 maja odbyła się wycieczka  do Kozienickiego 

Parku Krajobrazowego, tym razem zwiedzaliśmy Izbę 

Edukacji  leśnej ’’Miodne’’. Z zaprzyjaźnioną Panią Olą 

Kołacz i Panem nadleśniczym Zbigniewem Jamrozem 

spacerowaliśmy Ścieżką Dydaktyczną ‘’Nasze Drzewa‘’. 

Oglądaliśmy szkółkę, w której bardzo nam się podobały 

sadzonki sosny i innych drzew, które zostaną 

wysadzone i wyrośnie z nich las. 
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Uczestnicy rajdu pieszego pokonali 10 km w palącym słońcu.

 
U celu czekał suty posiłek - kapuśniak i pieczona kiełbaska 

22 maja odbył się trzeci już Integracyjny Rajd 

Korczakowski zorganizowany przez nasz Ośrodek. W 

Rajdzie wzięli udział uczniowie z różnych placówek z 

terenu województwa mazowieckiego. Ponad 150 osób 

uczestniczyło w rajdzie który miał dwie trasy: pieszą i 

rowerową. Na trasie z Radomia do Orońska, rowerzyści 

pokonali 40 km, a piechurzy 10km. Pogoda była 

słoneczna i upalna  co dodatkowo utrudniało masz. Po 

dotarciu na miejsce, na utrudzonych rajdowców czekał 

gorący posiłek, zwiedzanie dworku Józefa Brandta, oraz 

konkursy i zabawy.  Opaleni szczęśliwi i wróciliśmy po 

południu do Radomia. 

 
Nasze dziewczęta odebrały dyplom za udział w Rajdzie 

 
Już wkrótce wakacje, czas wypoczynku i zabawy. Wielu 
z Was wyjedzie odpoczywać nad wodę. Pamiętajcie aby 
ten okres spędzić bezpiecznie i szczęśliwie wrócić do 
domu. Oto kilka wskazówek i przestróg dla 
wypoczywających nad wodą i w wodzie. 
v Nie wchodzić do wody będąc głodnym lub też po 

obfitym posiłku oraz po wypiciu nawet najmniejszej 

dawki alkoholu, a także z ciałem spoconym i nagrzanym 

słońcem. 

v Przed wejściem do wody ochłodzić ciało np. 

prysznicem lub ochlapując w płytkiej wodzie. 

v Nie umiejąc pływać nie wchodzić do głębszej wody niż 

sięgającej do klatki piersiowej. 

v Z chwilą poczucia chłodu, wystąpienia „gęsiej skórki”, 

wyjdź natychmiast z wody. 

v Skakać do wody tylko wtedy, kiedy jej powierzchnia 

jest pusta, woda dostatecznie głęboka i znana, a dno 

czyste. 

v Kąpać się i pływać w miejscach strzeżonych, 

zapoznawszy się z regulaminem kąpieliska. 

v Przed wejściem do kajaka lub na inną jednostkę 

pływającą założyć kamizelkę ratunkową lub kapok. 

 

 !   

  

HUMOR WAKACYJNY  

Wakacje nad morzem 

Pyta Jasio swojej mamy: 

- Mamo, mogę popływać? 

Mama: 

- Dobrze tylko się nie zamocz.  

 

Student wraca z wakacji i mówi do kolegi: 

- Szkoda że tego nie widziałeś. Jechałem na słoniu, a obok 

mnie dwa lwy... 

- I co dalej? Co dalej? 

- Musiałem zejść z karuzeli...  

 

Rozmawiają dwie pchły; 

- gdzie byłaś na wakacjach? 

- na krecie 

 

Krzyżówkę z numeru 74 prawidłowo rozwiązała : Ola 

Kopycka z  kl. IImt/f  . Gratulujemy i zapraszamy po 

odbiór nagrody do p. Ewy Radomskiej 

 

 
 

Redaguje: Samorząd uczniowski: Paulina Zych, Sylwia Wójcik  
Opieka merytoryczna Ewa Radomska, Grzegorz Cywka 

Opieka merytoryczna: p. Ewa Radomska. i p. Grzegorz Cywka 
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