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W tym numerze polecamy: 

- Festiwal Korczakowski                                     - str. 1 

- Pasowanie na ucznia  i Dzień Nauczyciela    - str. 2 

-Wizyta  w Schronisku i relacja z Jarosławca  - str. 3 

- Stała rubryka rozrywkowa                               - str. 4 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

To pierwszy tego typu Festiwal w naszym mieście, 

który  poświęcony był   Patronowi Ośrodka,  Januszowi 

Korczakowi. W Festiwalu przygotowanym przez  naszą 

Szkołę,   uczestniczyło w nim 11 placówek   z naszego 

miasta i województwa. Młodzi artyści zaprezentowali  

piosenki  tańce, montaże słowno – muzyczne ,  scenki                        

i przedstawienia teatralne. Przedstawienie odniosło 

ogromny sukces o czym informowała prasa i telewizja. 

Poniżej przedstawiamy fotoreportaż z imprezy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczennice Naszego Ośrodka zaśpiewały piosenkę o J. Korczaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WTZ zaprezentowały scenkę taneczno - muzyczną 

 

 

 

 

 

 

Nagrodę publiczności  otrzymał "Teatr Niewielki" z SOSW dla 

Dzieci Głuchych za przedstawienie o przyjaźni i miłości. 

 

 I. Piętka, M. Błeszyńska, M. Kapusta, W. Skrzypczak,                   

M. Wolszczak, E.Stępień,  P. Mazur,  w tańcu żydowskim 

 

Koordynatorki Festiwalu A. Pisarska i B. Nowak w towarzystwie 

Gościa, wiceprezydenta Ryszarda Fałka 

Gazetka  redagowana przez uczniów   OSW w Radomiu 



Dnia 12 października 2012 roku o godz. 10.00 na sali 
gimnastycznej odbyło się uroczyste ślubowanie klas 
pierwszych. Ale zanim Dyrektor p. Halina Kot 
wprowadziła pierwszaków w grono uczniów naszej 
szkoły musieli oni zaprezentować się i wykazać 
pewnymi umiejętnościami. 
I tak: klasa I app - artystyczna przedstawiła się 
wszystkim od strony recytatorskiej, klasa  I bpp – 
informatyczna udowodniła, że o komputerach wie już 
wszystko, natomiast klasa I cpp - pokazała jak jesienią 
dbać o siebie i aktywnie spędzać czas. 
Klasy ZSZ miały trudniejsze zadania i musiały wykazać 
się wiedza teoretyczna i praktyczną  zgodnie                          
z kierunkiem nauczania, a pytania nie były wcale 
łatwe…. Jednak wszyscy  odpowiadali śpiewająco 
i………… zostali oficjalnie  

 

pasowani na uczniów naszych szkół.  

BRAWO! GRATULUJEMY!BRAWO! GRATULUJEMY!BRAWO! GRATULUJEMY!BRAWO! GRATULUJEMY!    

Ukoronowaniem uroczystości była dyskoteka                    

i słodki poczęstunek oraz pamiątkowe dyplomy. 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej – 

Dzień Nauczyciela 

Dnia 12 października 2012roku o godz. 10.45                 

w hołdzie naszym kochanym nauczycielom  p. M. 

Rejmer-Wasilewska, p. E. Głowacka i ks. M. 

Wierzba przygotowali krótka scenkę z życia naszej 

szkoły. W przedstawieniu wystąpili nasi koledzy               

i koleżanki. Dziękujemy WAM. Było pięknie. 

 

Uczniowie złożyli na ręce p. Dyrektor kwiaty i 

życzenia dla całej kadry, a p. kierownik Beata  

 

Nawrot zaprosiła wszystkich na kawałek 

słodziutkiego tortu z fajerwerkami. 

                                 Emilia Brusik 

Spotkanie literackie    

Dnia 24 X 2012 roku w bibliotece szkolnej               

z inicjatywy p. K. Hasiak- nauczyciela bibliotekarza 

odbyło się spotkanie literackie z p. Wiesławą Zofią 

Didyk, która opowiedziała naszym uczniom, o tym 

jak została poetą, skąd czerpie pomysły na nowe 

wiersze i kiedy najchętniej pisze. Zaprezentowała 

swoje ulubione wiersze oraz dorobek literacki, 

opowiadała o tym, gdzie prezentuje i publikuje 

swoje utwory. Uczniowie słuchali w skupieniu, a 

także zaprezentowali się w utworach naszego 

Gościa. Teksty prezentowały: E. Jasińska, E. 

Zakrzewska, M. Kapusta, P. Zych, A. Boryczka, p. 

K. HASIAK. Miejmy nadzieję, że  dzięki takim 

spotkaniom, uczniowie naszego Ośrodka odkryją 

w sobie zdolności poetyckie. 

Życzymy odwagi i czekamy na WASZE wiersze! 



Wyrzucone jak śmieci,       

niepotrzebne nikomu! 

 
pieskie życie  w  schronisku 

W dniu 24 października odbyła się wycieczka do 
Schroniska dla bezdomnych zwierząt na 
Wincentowie. W wycieczce zorganizowanej p. 
Grzegorza Cywkę wzięli udział uczniowie z 
wszystkich szkół Ośrodka pod opieką , p. Agaty 
Kutyły i Justyny Kot.  

 
W Schronisku  zdjęcie wycieczkowiczów  z panią Agatą 

    
Życie zwierząt w schronisku jest nie do 
pozazdroszczenia. Jest tam trzykrotnie więcej psów               
i kotów niż przewidziano budując schronisko. Ludzie 
pozbywają się zwierząt jak śmieci zapominając, że to 
są żywe istoty odczuwające ból i strach. Uczniowie 
naszych szkół wsparli Schronisko przynosząc ze sobą 
karmę dla zwierząt.  

W dniach 12 -28  października 2012 roku 
uczniowie naszej szkoły pojechali pociągiem  na 
dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny do 

Jarosławca. Byli tam pod opieka p. B. Nowak               
i p. A. Pisarskiej. I jak wspominają swój pobyt? 

 
W rozmowie z naszą dziennikarką wyznali, ze 
warunki były rewelacyjne, jedzonko pyszne i dużo 
atrakcji oraz oczywiście zabiegi.  

 
W czasie pobytu poznali mnóstwo nowych 
kolegów i koleżanek z innych miast, narodziły się 
także nowe „miłości”. Było tak cudownie, że 
wcale nie chcieli wracać, zwłaszcza, że pożegnano 
ich tortem i szampanem- SZCZĘŚCIARZE!!!  
                                             Ewelina Gawor  

 

 

 
Nasz Ośrodek otrzymał w darze popiersie Patrona 
Janusza Korczaka. Ofiarodawcami jest Rada Rodziców 



pod przewodnictwem p. Małgorzaty Ziomka. 
Serdecznie dziękujemy za ten dar serca. 

Z a p r o s z e n i e 

Pani K. Hasiak- nauczyciel bibliotekarz zaprasza 
wszystkich chętnych do udziału w konkursie 
czytelniczym. Jego rozstrzygniecie odbędzie się w 
kwietniu 2013 roku. Szczegółowe informacje można 
uzyskać w bibliotece szkolnej. 

Serdecznie zapraszamy!!! 

 

 
 

 

W tym numerze zachęcamy do nauki języka polskiego. 

Żartobliwe wierszyki, rymowanki, czasami śmieszne 
rysunki bardzo pomagają w nauce,  a ich nauczenie się 
przychodzi z łatwością.  

Sposób na zapamiętywanie przypadków w języku 

polskim:  

Mianownik - Mama 

Dopełniacz - Dała 

Celownik - Celince 

Biernik - Bańkę  

Narzędnik - Na  

Miejscownik - Mleko 

Wołacz - Wow!  

Mama Dała Celince Bańkę Na Mleko Wow!  

            A gdy masz problem z ortografią: 

Kiedy mamy problemy z "h" wyjaśni wiersz: 

Kłopotliwe samo "h" 

Dość szczególną skłonność ma; Lubi hałaśliwe słowa: 

Huk, harmider, hałasować, 

Heca, hurmem, hej, hop, hura, 

Hola, horda, hejnał, hulać, 

Hasać, halo, hop, wataha.. 

W tych wypadkach się nie wahaj!  

W tym numerze zadanie polonistyczne do 

rozwiązania: 

        Dokończ poniższe frazeologizmy: 

1. czym skorupka za młodu nasiąknie... 

2. baba z wozu.... 

3. gość w dom... 

4. z dużej chmury... 

5. zgoda buduje... 

 

 

 

6. mowa jest srebrem... 

7. oko za oko... 

8. jak sobie pościelisz.... 

9. kuć żelazo.... 

10. kto rano wstaje... 

11. ziarnko do ziarnka... 

12. nie wszystko złoto... 

13. wyszedł na tym jak... 

14. zniknęło, jakby diabeł... 

15. na złodzieju.... 

16. szukać igły w ... 

17. słyszy, że dzwonią, ale ... 

18. nosił wilk razy kilka.... 

19. patrzeć jak cielę.... 

20. jak Kuba Bogu, …. 

21. gdyby kózka nie skakała,… 

22. trafiła kosa…. 

23. przyszła koza… 

24. darowanemu koniowi nie… 

25. czytać od deski…. 

26. lepszy rydz… 

27. siedzieć jak na … 

28. tonący… 

29. pasuje jak wół… 

30. nie rób drugiemu………….. 

 

 

 Na rozwiązania czekamy do końca miesiąca ! 

Z „wykreślanką” matematyczną najlepiej 

poradziły sobie: 

1. S. Wójcik 

2. P. Zych 

3. E. Brusik 

Gratulujemy !!! 

 

- Podczas burzy babcia wystawiła święty obraz, aby 

piorun uderzył w niego, a nie w dom. 

- Gospodyni doiła krowę i ryczała wniebogłosy. 

- Zamożni chłopi nigdy nie wychodzili za mąż za 

biednych, tylko za siebie. 

- Jeżeli człowieka porazi prąd elektryczny, należy go 

wyciągnąć z kontaktu i zakopać w ziemi. 

- Dziedziczność pozwala wyjaśnić, dlaczego skoro 

dziadek i ojciec nie mieli dzieci, to i my będziemy 

bezdzietni. 

- Ludzie pierwotni mieli narządy z kamienia. 

- Człowiek jest ssakiem, bo nie znosi jajek, a jeśli, to je 

zjada. 

- Kazimierz Wielki chciał zamurować całą Polskę. 
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