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W tym numerze polecamy: 

1. Wydarzenia  z życia szkoły ….. 
2. Ogłoszenia……. 
3. Rozwiązanie Krzyżówki 
4. Łamigłówki dla sportowców i nie tylko…  

 

 

„Bezpieczna + „ 
BEZPIECZEŃSTWO W SIECI 

 

Uczniowie i nauczyciele OSW, w ramach 
uczestnictwa w programie "Bezpieczna Szkoła - 
Bezpieczny Uczeń +", uczestniczyli w prezentacji 
multimedialnej nt. "Bezpieczeństwo w sieci" oraz 
szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej.   
  

 
W dniach 4 - 6 kwietnia odbyły się kolejne próbne 
egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  
 
CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA dla uczniów 
klas II i III ZSZ 
 
kwalifikacje : 
 
B.6. Wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.1. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach 
świadczących usługi hotelarskie 
T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych 
M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów 
samochodowych 
T.6. Sporządzanie potraw i napojów 
 
Nadzór nad przebiegiem próbnych egzaminów 
sprawowała Dyrektor SOSW p. Beata Nawrot. 
Koordynatorem działań był kierownik warsztatów 
szkolnych p. Iwona Nawrot. Uczniowie mieli 
możliwość sprawdzenia swojej wiedzy teoretycznej 
oraz umiejętności praktycznych na stanowiskach 
egzaminacyjnych przygotowanych przez 
nauczyciela pnz. Zadania obejmowały zakres 
trzyletniego cyklu nauczania. 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 sesji 
letniej 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.                                                             
 

9 kwietnia wzięliśmy udział w otwarciu sezonu 
rowerowego z Klubem Turystyki Rowerowej PTTK 
ORKAN. Trasa rajdu wiodła z Radomia przez 
Jedlnię Letnisko, Pionki do Rezerwatu Źródła 
Królewskie i dalej do Pionek. W imprezie wzięło 
udział 51 osób. Nasza ekipa liczyła 13 
uczestników. Pokonaliśmy 47 km w radosnej, 
wiosennej atmosferze. Był to nasz pierwszy 
wspólny trening przed majowym wypadem nad 
morze. Po raz pierwszy w rajdzie wzięła udział 
Marta, która na szóstkę zdała swój rowerowy 
egzamin i mamy taką nadzieję na stałe dołączy do 
naszego korczakowskiego peletonu. 
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DZIEŃ ZIEMI – 2016 
WYCIECZKA DO 

WARSZAWY 
W dniu 24 kwietnia udaliśmy się do naszej stolicy 
na wycieczkę zorganizowana przez Szkolne Koło 
Ligi Ochrony Przyrody „ Zielony Liść”. Na 
wycieczkę pojechało 18 osób pod opieką p. Ewy 
Radomskiej i Grzegorza Cywki.   Najpierw  
zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego 

z ciekawymi  wystawami  z czasów II Wojny 
Światowej.  

 
Następnie pojechaliśmy na Pola Mokotowskie 
gdzie odbywały się doroczne obchody Święta 
Ziemi.  Zwiedziliśmy ekologiczne wystawy i 
uczestniczyliśmy w konkursach zdobywając 
nagrody rzeczowe.  

 
Czas mijał szybko i trzeba było zrealizować 
następny punkt zwiedzenia Warszawskie ZOO. 
Tam spotkaliśmy dzikie zwierzęta z całego świata.   
 takie jak lwy , słonie czy nosorożce.  

 
 
Wszystkim szczególnie go gustu przypadły żyrafy i 
piękne kolorowe ptaki.  Zmęczeni ale w dobrych 
humorach powróciliśmy wieczorem do Radomia. 
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RATUJ MATKĘ ZIEMIĘ! 

 
W dniu 28 kwietnia odbyła się akademia 

ekologiczna przygotowana z okazji Światowego 
Dnia Ziemi, przez szkolne Koło Ligi Ochrony 
Przyrody „ Zielony Liść”. Hasłem przewodnim 
spotkania było motto „ Ratuj Matkę Ziemię”. Już  
sam tytuł wprowadził nas w problematykę 
zagrożenia naszej planety. Ziemia od wielu 
wieków niszczona jest przez człowieka, poprzez 
wycinanie lasów, ścieki i odpady przemysłowe i 
domowe. Rośnie zanieczyszczenie ziemi i 
powietrza.  

 
 

 

 

Dlatego tak ważne jest abyśmy MY właśnie 
włączyli się do ochrony, do ratowania naszej 

MATKI ZIEMI. Możemy to zrobić segregując 
odpady oszczędzając wodę i energię. Do tego 
przekonywali nas uczniowie  z klas II ku,  II c  i III c 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej,  przedstawiając 
wiersze ekologiczne, piosenki oraz  scenkę pod 
tytułem, „Ratuj Matkę Ziemię”.  Całość 
wzbogacona została oprawą multimedialną 
przygotowaną przez p. Grzegorza Cywkę, a 
piękną dekorację przygotowała p. Katarzyna 
Żurowska. 

 

W dniu 25. 04. 2016 r. odbyła się wycieczka na 
Farmę Iluzji, w której wzięły udział klasy Ia, IIIa, 
IIId  pod opieką pań  B. Wolnowskiej, J. Kot, B. 
Grabowskiej. Park Edukacji i Rozrywki "Farma 
Iluzji" to innowacyjny Park ; przekraczając jego 
granicę, weszliśmy w świat magii i iluzji. 

 
Największym zainteresowaniem cieszyła się 
Latająca Chata Tajemnic – budynek o unikalnej 
konstrukcji, który dzięki przytwierdzonym do dachu 
gigantycznym balonom sprawia wrażenie, jakby 
jeden jego bok unosił się w powietrzu. Nie dość, że 
z zewnątrz chata wygląda jak domek z bajki, to 
jeszcze wewnątrz przypomina zaczarowany świat 
z Krainy Oz, gdzie nic nie jest takie jak się z 
pozoru wydaje. Wejście do niego jest na początku 
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szokiem , dobrze, że przy wejściu stoi kanapa 
część osób od razu z niej skorzystał 
Byliśmy w Zakręconym Domku,  Muzeum Iluzji, 
Tunelu zapomnienia, Wiklinowym Labiryncie, 
zagubiliśmy się także  w Labiryncie Luster. Dla 
spragnionych dodatkowych atrakcji czekał 
Grobowiec Faraona, przejazd kolejką lub na 
karuzeli, lewitujący kran czy spotkanie z boa 
dusicielem. Jak by tego było mało, „Farma Iluzji” 
zaprasza też swoich gości na „Karaiby na Niby”. W 
centralnym punkcie Parku utworzono bowiem 
kameralną plażę rodem z tropików-wszystko 
pasuje oprócz pogody 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Rozwiązanie  poprzedniej krzyżówki 

Słodki upominek za prawidłowo rozwiązana 

krzyżówkę otrzymuje  

Paulina Zyzek z kl.III ch 
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Opieka merytoryczna Ewa Radomska, Grzegorz Cywka 

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


