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W tym numerze polecamy: 

1. Życzenia okolicznościowe……… 
2. Wydarzenia  z życia szkoły…….. 

3. Zwyczaje świąteczne 

4. Rozwiązanie  poprzedniej krzyżówki… 

5. Łamigłówka, tym razem …  świąteczna 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

życzy Redakcja gazetki wraz z opiekunami 

YD RZENIA ŻYCIA SZKOŁY 

4 listopada 2015 r. gościliśmy aktorów z 
krakowskiej Agencji Artystycznej „Galana”, którzy 
przyjechali do nas, aby zaprezentować spektakl 
profilaktyczny pt. „ABC Mocarza” dotyczący 
dopalaczy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      „ABC Mocarza” to przedstawienie 
profilaktyczne, poruszające problem związany z 
dopalaczami. Problem ten stał się głośnym 
tematem medialnym ze względu na drastyczne 
skutki ich zażywania w postaci poważnych 
powikłań zdrowotnych, a nawet śmierci. Spektakl 
porusza również zagrożenie innego groźnego 
uzależnienia jakim jest alkoholizm. 

 

W czwartkowe przedpołudnie 05.11.2015 odbyła 
się wycieczka szkolna do Huty Szkła BERTA we 
Wsoli. Uczestniczyła w niej młodzież  z klas II b i III 
pod opieką p. Renaty Cichoń i p. Edyty Wrochny. 
Celem wycieczki było poznanie tradycyjnych 
technik produkcji szkła.  Młodzież miała okazję 
zapoznać się z organizacją pracy i sposobami 
wytwarzania oraz formowania szklanych 
przedmiotów w manufakturze. Wycieczka 
wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczniów. 
Wszyscy uczestnicy z ciekawością obejrzeli 
ogromny piec do wypalania szkła i stanowiska do 
obróbki szklanych przedmiotów. Dzień ten był 
bardzo interesujący i bogaty w nowe 
doświadczenia dzięki gościnności kierownictwa i 
pracowników Huty Szkła BERTA we Wsoli. 
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10 XI 2015r, odbyła się akademia upamiętniająca 
Odzyskanie Niepodległości w dniu 11 Listopada 
1918 roku. To wielkie wydarzenie było okazją do 
przypomnienia historii odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Akademia obfitowała w oryginalne 
filmy i pieśni patriotyczne z tamtego okresu. 
Wszyscy wspólnie śpiewaliśmy dobrze znane 
pieśni niepodległościowe i wojenne jak „ Ułani, 
ułani” czy „ My Pierwsza Brygada”. Uroczystość 
przygotowali uczniowie ZSZ pod kierunkiem p. 
Teresy Stępień. 

Uroczyste pasowanie pierwszaków na ucznia 
naszych szkól odbyło się 10 listopada 2015. Tego 
dnia uczniowie zaczynający naukę w naszym 
Ośrodku złożyli przysięgę przed Sztandarem 
Szkoły, że będą godnie reprezentować naszą 
placówkę. Po krótkim sprawdzianie umiejętności i 
szkolnych odbyło się uroczyste pasowanie na 
ucznia, które przeprowadziła pani Dyrektor 
Ośrodka Beata Nawrot.  Uczniowie zostali miło 
przyjęci przez Dyrekcję i społeczność szkolną. 
Witamy wśród nas! 

 

 

W dniu 25 listopada odbyły się pierwsze próbne 
egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 
dla uczniów klasy ZSZ na kierunku monter suchej 
zabudowy i robót wykończeniowych. Nadzór nad 
przebiegiem próbnych egzaminów sprawowała 
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Dyrektor SOSW p. Beata Nawrot. Koordynatorem 
działań był kierownik warsztatów szkolnych p. 
Iwona Nawrot. Zadania obejmowały: wykonanie 
konstrukcji z profili stalowych, zamontowanie płyty 
gipsowo - kartonowej, wykonanie ścianki 
działowej. Egzamin był przeprowadzany zgodnie z 
procedurami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 
Celem egzaminu było sprawdzenie wiedzy z 
zakresu przedmiotów zawodowych, a także 
zapoznanie się z procedurami panującymi na 
takim sprawdzianie. Wyniki testu pozwolą na 
sprawdzenie stanu wiedzy uczniów i odsłonią 
ewentualne braki, które należy jak najszybciej 
nadrobić, aby przystąpić do egzaminu w styczniu 
przygotowanym perfekcyjnie. Wierzymy, że dla 
większości, a nawet dla wszystkich uczniów ten 
wysiłek zwieńczony będzie wymarzonym 
sukcesem w postaci świadectwa potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie, czego z całego serca im 
życzymy i już dziś trzymamy za nich kciuki.          

Lotnictwo, staje się coraz bardziej dostępną formą 
spędzania wolnego czasu, to pasja, która 
kształtuje charaktery na całe życie. To także 
wspaniała ścieżka zawodowa, a dla naszych 
uczniów z klasy 2 b pp i 3 a pp mała przygoda 
rozwijająca ich wszechstronne zainteresowania. 
19 listopada 2015r. uczniowie pod opieką 
nauczycieli Edyty Wrochny i Renaty Cichoń mieli 
okazję zwiedzić teren lotniska w Piastowie, gdzie 
odbyła się prezentacja różnych typów szybowców i 
samolotów, podstawowych zagadnień związanych 
z lataniem oraz co zainteresowało mocno  

 
 
uczestników wycieczki, a mianowicie omówienie 
podniebnych akrobacji. Poznaliśmy historię 
powstania Aeroklubu oraz etapy szkolenia 
młodych adeptów awiacji. 
 
 
 
 

W dniu 24 listopada 2015 roku odbył się szkolny 
konkurs „Potyczki językowe i nie tylko…” dla klas 
ZSZ i PSPdP W konkursie uczestniczyło 15 
uczniów, którzy zostali podzieleni na grupy 
3osobowe.Tym razem uczestnicy zmagali się ze 
związkami frazeologicznymi, tekstami 
logopedycznymi oraz wykazali się umiejętnością 
logicznego myślenia. W trudnej rywalizacji 
zwycięzcami zostali ci, którzy zaprezentowali 
wysoki zasób wiedzy , umiejętności i refleks. 
Wyniki konkursu: 
I miejsce:   Katarzyna Błasińska kl. 1c/k, 
Aldona Drągowska kl. 2b, Jakub Kuciewicz kl. 2c 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody – 
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koszulki i kubeczki z logo konkursu oraz słodkości. 
Za organizację odpowiadały: p. Izabela Solecka-
Siara, p. Ewa Radomska, p. Anna Mazurkiewicz 
Pieczę nad przebiegiem konkursu sprawowało 
Jury , w składzie:  Pani Dyrektor – K. Brodowska-
Rybak, p. J. Przybytniewska, p. G. Cywka. 

 

 

25  października Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy im. Janusza Korczaka otrzymał 
certyfikat  bezpiecznej szkoły. Chronimy dzieci, co 
oznacza, że spełniamy wysoki poziom standardów  
ochrony dzieci oraz oferujemy wysoką jakość 
programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. 
Jesteśmy pierwszą Placówką w Radomiu, która 
ubiegała się i otrzymała taki certyfikat. 

 
 

Kiermasz Taniej Książki 
został zorganizowany w 
ramach obchodów 
Międzynarodowego Miesiąca  
Bibliotek Szkolnych i trwał od 20 października do 
30 listopada w pomieszczeniach biblioteki. 
W ofercie znalazło się kilkaset książek. 
Wystawione do sprzedaży książki to: literatura 
piękna, książki popularnonaukowe z różnych 
dziedzin wiedzy, lektury szkolne, słowniki, albumy, 
itp. Na kiermasz, podobnie jak w latach ubiegłych, 
można się było udać w godzinach otwarcia 
biblioteki. W sumie sprzedaliśmy 51 książek na 
sumę 274,50zł. Wszystkim szczęśliwym 
nabywcom GRATULUJEMY  i DZIĘKUJEMY za 
wzięcie udziału w tej akcji. 
Kolejny kiermasz już za rok! 

 

 

Jaka Wigilia, 

taki cały rok? 

W Wigilię nie 
wolno się 

sprzeczać, 
kłócić ani płakać, bo niezgoda i smutek będą 
często gościły w naszym domu przez cały 
następny rok. Żeby kolejnych 365 dni było 
radosnych, trzeba umyć się rano w zimnej wodzie i 
natrzeć zęby czosnkiem, dzięki czemu nie będą 
nas bolały przez cały rok. Potem zjeść kromkę 
chleba maczanego w miodzie z odrobiną wódki, co 
zapewnić ma nam dostatek jedzenia i picia. Warto 
także uważać na swoje zdrowie. Jeśli w Wigilię 
zachorujemy lub skaleczymy się, czekają nas 
problemy zdrowotne. Ale jeśli tylko raz kichniemy, 
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będziemy cieszyć się dobrym zdrowiem. Przez 
cały dzień obowiązuje też zakaz szycia i wszelkich 
przeróbek lub napraw krawieckich. A to po to, by 
kolejny rok nie minął nam na naprawianiu 
wszystkiego.  

Zaklinanie kolacji   

Liczba potraw wigilijnych musi być nieparzysta, co 
zapewni urodzaj w nadchodzącym roku. 
Oczywiście należy spróbować każdego dania, a w 
trakcie kolacji od stołu nie należy odchodzić (nie 
dotyczy to jedynie pani domu lub osób podających 
kolejne potrawy), bo przyniesie to pecha. Oprócz 
tradycyjnych potraw przy wigilijnym stole warto 
zjeść jabłko (bo zapobiegnie bólowi gardła) i 
orzecha (środek przeciw bólowi zęba). 

 Zaklinanie portfeli   

W Wigilię nie wolno niczego pożyczać, bo grozi to 
utratą majątku. 

 Ci, których mijający rok nie rozpieszczał 
nadmiarem gotówki, powinni się umyć w wigilijny 
poranek w wodzie, w której leży kilka monet (im 
wyższy nominał, tym lepiej). Dotykać należy je jak 
najczęściej nabierając wody i obmywając twarz. 
Po myciu wysuszone pieniądze należy włożyć do 
kieszeni i nie rozstawać się z nimi do 
bożonarodzeniowego poranka.  
 Znacznie większa jest natomiast moc łuski karpia. 
Wystarczy nosić ją przez cały rok w portfelu, a 
bogactwo mamy zapewnione.  

Komu spieszno  za m ąż 

 Najwięcej wigilijnych obowiązków czeka panny na 
wydaniu. Bardzo ryzykowne jest wymiatanie 
śmieci w kierunku drzwi, bo może odgonić 
potencjalnych zainteresowanych ożenkiem. Jeżeli 
chcesz się przekonać, czy w nowym roku 
zakochasz się, zjedz jabłko i policz pestki. Jeśli 
liczba pestek jest parzysta, to odpowiedź jest 
pozytywna, a jeśli pestek będzie więcej niż sześć, 
to twoje szczęście będzie podwójne. 
   Po wieczerzy wróży się ze źdźbła siana spod 
obrusa. Jeśli dziewczyna wyciągnie zielone źdźbło 
- w zapusty przywdzieje wianek ślubny, gdy 
zwiędłe - trzeba będzie na męża jeszcze 
poczekać, a jeśli żółte - to całkiem zła wróżba, 
gdyż umrze jako stara panna.  

Po wieczerzy wigilijnej można wyjść z domu i 
głośno zawołać swoje imię. Z której strony 
odpowiadało echo, z tej przyjdzie mąż. 

KĄC K HUM RU
 
Przedszkolak pyta kolegę: 
- Co dostałeś na gwiazdkę? 
- Trąbkę. 
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 
- To super prezent!  
  Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę! 
- W jaki sposób? 
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 
 
Nagrody za rozwiązanie hasła z poprzedniej krzyżówki 
otrzymują : Justyna Bieniek kl II c, Małgorzata Herman I ck 
 

KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA 

 
 
 

1. Słodkości kładzione do ciasta. Można je spotkać 
także w niektórych czekoladach.  

2. Ozdoba na świąteczne drzewko.  
3. Leżało w nim dzieciątko w stajence.  
4. Leży pod świątecznym drzewkiem i czeka na 

rozpakowanie.  
5. Świąteczne drzewko.  
6. Msza święta odbywająca się w Wigilię około 

północy.  
7. Twoi najbliżsi.  
8. Kładziemy je pod świąteczny obrus.  
9. Betlejemska.  
10. W tę magiczną noc przemawiają ludzkim głosem  
11. Łamiesz się nim podczas wigilijnej wieczerzy.  
12. Powóz Mikołaja.  
13. Ciągną Mikołaja i jego powóz.  
14. Imię bożego dzieciątka.  

 
Redaguje: Samorząd uczniowski: Justyna Bieniek, Angelika Glegoła, Małgorzata Lasek 

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


