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- Coraz bliżej święta  , 11 Listopada                            - str. 1 
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 - „ Mój przyjaciel Pies”                                               - str. 3 
- Jak się uczyć języków obcych                                     - str.  3, 4 
- Stała rubryka rozrywkowa                                         - str.  4 
  
 

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA 
 

 
 
Mnóstwa prezentów pod zieloną choinką, 
pyszności na wigilijnym stole, 
wspaniałej rodzinnej atmosfery, 
wypełnionej melodią staropolskich kolęd, 
a także wystrzałowego, bąbelkowego Sylwestra 
i spełnienia marzeń w Nowym Roku 2013  
                              Życzy: 

                             Redakcja gazetki  

-Mikołaj nie istnieje twierdzą naukowcy. 
Na Ziemi żyje około 2 mdl. dzieci. Odliczywszy nawet 
dzieci muzułmanów, buddystów, wyznawców 
hinduizmu, itd., które nie oczekują jego wizyty, daje to 
około 378 mln dzieci do obsłużenia w ciągu jednej 
nocy. Zakładając że przeciętna rodzina liczy 2,5 
dziecka (wg. statystyki) daje to około 150 mln domów 
do odwiedzenia. Co z tego wynika - zaraz zobaczymy.  
Uwzględniwszy, że Boże Narodzenie trwa 31 godzin 
(biorąc pod uwagę zysk wynikający ze zmian stref 
czasowych przy podróży ze wschodu na zachód) daje 

 
 
 
 
 
 
 
 
to około 822.6 wizyty w domu na sekundę. W tym  
czasie Mikołaj musi zeskoczyć z sań, wpaść przez 
komin, położyć prezent pod choinką, powiedzieć parę 
razy "ho ho ho", wrócić przez komin, wskoczyć na 
sanie, wystartować, dolecieć do następnego domu. 
Wedle kalkulacji daje to około 150.000.000 km do 
przebycia w ciągu nocy.  
W efekcie sanie Mikołaja musiałyby być 3.000 razy 
szybsze od dźwięku, by przebyć ten dystans w czasie 
31 godzin. Tymczasem typowy renifer rozwija nie 
więcej niż 30 km/h. Ładowność sań. Zakładając, że 
przeciętny prezent waży około 1 kg, sanie musiałyby 
mieć ładowność supertankowca (ok. 321.000 ton). 
Tymczasem zwykły renifer ma 'uciąg' rzędu 600 kg. 
Zakładając, że renifery latające mają większy udźwig - 
to i tak potrzeba co najmniej 200.000 reniferów.  
Wierzyć czy nie? 
 

 
 
Z ŻYCIA SZKOŁY - LISTOPAD 
 
Akademia na okoliczno ść Rocznicy 
Odzyskania Niepodległo ści 
Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym 
świętem państwowym.  Przypomina czas, gdy Polska 
odrodziła się po 123 latach niewoli. 
11 listopada każdego roku odbywają się uroczystości 
upamiętniające to wydarzenie. W naszej szkole 
akademia  upamiętniająca 94 rocznicę odzyskania 
niepodległości odbyła się  9 listopada o godz. 10.00 na 
sali gimnastycznej. Uroczystość miała bardzo  
podniosły charakter. Każdy uczestnik odznaczony 
został kotylionem naśladującym flagę, 
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wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy i w ten 
sposób zostaliśmy przygotowani do obejrzenia 
montażu słowno – muzycznego przygotowanego 
przez: p. E. Szałas, p. T. Stępień i p. A. Gondek. Przed 
nami w repertuarze prezentowali się uczniowie klas 
ULO i ZSZ. Było pięknie. Dziękujemy  
                                                          Emilia Brusik 

Dyskoteka  Andrzejkowa                          
w klubie „Lemon” 

Dnia 21 listopada  o godz. 16-tej z inicjatywy kierownik 
internatu p. Beaty Nawrot  rozpoczęła się dyskoteka z 
okazji Andrzejek. Do wspólnej zabawy zostali 
zaproszeni goście z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1, z 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 i oczywiście uczniowie 
naszej Placówki. Aby tradycji stało się zadość, w czasie 
dyskoteki, odbywały się wróżby andrzejkowe                               
i występy, w czasie których nasze koleżanki 
zaprezentowały taniec żydowski, pod czujnym okiem 

p. M. Zwierzyk i p. K. Rokosznej.  A żeby uczestnicy 
mieli siły na „tańce - hulańce „  zorganizowano słodki 
poczęstunek. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
wspólną zabawę i mamy nadzieję, ze następnym 
razem nikt nie będzie krył się „po kątach”.                                                                       
Ewelina Gawor 
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Dnia 30 listopada w bibliotece szkolnej odbyło się 
wyjątkowe spotkanie z wyjątkowym gościem, była to 
Kora- owczarek niemiecki ze swoja opiekunką p. G. 
Gałęzią. Kora jest specjalnie szkolonym psem do pracy 
z dziećmi w ramach dogoterapii. Podczas spotkania 
mogliśmy zaobserwować jak posłusznym psem jest 
Kora , jak radzi sobie z przeszkodami. Dowiedzieliśmy 

się także jakie predyspozycje musi posiadać pies, aby 
mógł pracować z dziećmi, jak długo musi być 
tresowany, które rasy psów się kwalifikują do pracy  z 
dziećmi, jak należy dbać o pupila. Najważniejszym 
przesłaniem tego spotkania były słowa p. Gałęzi, że :            
” pies to nie tylko zabawka, ale żywe  stworzenie, 
które wymaga opieki i naszego zainteresowania oraz 
wiedzy”. Koledzy i koleżanki, pamiętajmy o wszystkich 
bezdomnych psach mieszkających w naszym 
radomskim schronisku i ofiarujmy symboliczną 
złotóweczkę  na karmę dla pieseczków w ramach akcji 
po hasłem „ Złotóweczka dla pieseczka” 
organizowanym przez Szkolne Koło Ligi Ochrony 
Przyrody i jego opiekuna p. G. Cywkę.

                                                          Grzegorz Adamczyk 

Z cyklu jak się uczyć- nauka języka 
obcego 

Jak uczyć się słówek tak, aby zapamiętać je na 
zawsze i mieć przy tym wiele zabawy? 

 Oto  sposób, który pozwala dane słówko wyryć 
sobie dokładnie w pamięci poprzez bardzo 
oryginalne skojarzenie z nim związane. Metoda ta 
zwana jest metodą skojarzeniową lub techniką 
słów zastępczych. Najpierw opowiem Ci na 
przykładzie, jak ona działa, a potem jakich zasad 
musisz przestrzegać, aby przyniosła Ci ona jak 
największe korzyści. 

1.Pomyśl o wyrazie „torment” czyli po angielsku 
męczarnia, udręczenie. 
2. Powtórz go sobie kilka razy w myślach lub na 
głos. W przypadku „torment” pisownia jest bardzo 
zbliżona do wymowy 
3.Czy możesz go podzielić na kilka słów w języku 
polskim? Nie muszą być brzmieć dokładnie jak 
angielski odpowiednik. Dla „torment” jest to 
łatwe: „tor” i „ment”. Tor – wiadomo, jeżdzą po 
nim tramwaje lub pociągi. Ment – to inaczej 
menel lub bardziej formalnie: osoba z marginesu 
społecznego. 
4. Teraz wyobraź sobie scenkę, że idziesz wzdłuż 
torów tramwajowych i widzisz „menta”, który 
leży koło torów i wygląda na strasznie 
umęczonego – cały się wije, musi go coś bardzo 
boleć. 
Konstruując takie skojarzenia i historyjki zupełnie 
„od czapy” z łatwością i przyjemnością nauczysz 
się słówek. I nawet, jeżeli zapomnisz dane 
słówko, to tylko na ułamek sekundy, bo w ciągu 
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tego ułamka sekundy przypomnisz sobie całe 
skojarzenie i historyjkę i oczywiście właściwe 
słowo. 
Na zakończenie, jeszcze kilka zasad, jak 
powinieneś konstruować skojarzenia, żeby 
pomagały w zapamiętywaniu i nie myliły Cię: 
1.Konstruuj skojarzenia bardzo żywe, wręcz 
absurdalne. Jeżeli przychodzą Ci na myśl 
skojarzenia wulgarne i erotyczne, tym lepiej – 
takie się najlepiej zapamiętuje. Przecież nikomu o 
nich nie musisz opowiadać! Najlepiej jak 
skojarzenia wzbudzają duże emocje czyli 
angażują układ limbiczny w mózgu – świetny 
sposób na zapamiętanie na długo słówka. 
2.Pamiętaj, że w wymyślonych historyjkach 
musisz uczestniczyć 
3.Właśnie, to mają być historyjki, musi się na 
nich coś dziać. I na dodatek, zgodnie z punktem 
nr 2, to Ty masz w nich działać. 
4.Ważna jest kolejność występowania 
poszczególnych wyrazów w historyjce. W 
przykładzie z „torment” najpierw idąc widzisz 
tory, a dopiero później menta. 
5.Ograniczaj liczbę szczegółów w swoich 
historyjkach. Skupiaj się tylko na słowach 
kluczowych. Zwróć uwagę, że w historyjce                      
z almost występowałeś Ty, most, Ola, 
prapra(babcia). Nie było np. Rzeki, pola itp. 
I oczywiście pamiętaj o systemie powtórek! 

DZIAŁ ROZRYWKI  

ROZSTRZYGNI ĘCIE ZAGADKI: 

W tym miesiącu, aż 9 osób próbowało zmierzyć 
się z zagadką z numeru listopadowego. 

Tylko jedna praca była poprawna w 100%,  
Gratulujemy Marcie Ziomka dobrej znajomości 
frazeologizmów.  
Analizując wasze frazeologizmy dowiadujemy 
się, że: 
Niektórzy słyszą bicie dzwonów, ale nie w 
kościele, zwłaszcza kiedy diabeł ogonem macha, 
tak że tonący wcale nie wygląda jakby się topił , 
więc nie trzeba go ratować. Ważne, że mamy 
wróbla w garści, a skowronek na dachu niech 
sobie siedzi spokojnie.  
 
 
 
 

A  złodziej, który siedzi na kamieniu, siedzi, bo 
musiał uciekać, gdyż zgoda go zrujnowała. 
Natomiast opiekunowie na zagadce wyszli jak 
Zabłocki na mydle, bo za włożony wysiłek 
wszystkim 8(ośmiorgu) uczniom należy się 
nagroda pocieszenia!!! 
 

 Na rozwiązanie krzyżówki czekamy do 12 
stycznia 2013. 
 
HUMOR NUMERU  
 
Jasio do mamy:  
- Mamusiu, to prawda, że dzieci przynosi 
bocian?  
-Tak synku.  
-A Święty Mikołaj przynosi prezenty?  
-Tak Jasiu.  
-A ty gotujesz, sprzątasz i robisz zakupy?  
-Tak skarbie.  
-To właściwie po co trzymamy tatę?  
*****                ****                ***** 
Dzieci wybierają zawody aktorek, 
piosenkarzy, strażaków, policjantów itp.  
Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać św. 
Mikołajem.  
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta 
nauczycielka.  
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.  

 
 

 
Redaguje: Emilia Brusik, Ewelina Gawor, Grzegorz  Adamczyk – opieka Ewa Radomska, Grzegorz Cywka 
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