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W tym numerze polecamy: 

- Przystanek PaT,  zawody sportowe w Grójcu            - str. 1 

- Mikołajki Sportowe i Turystyczne                                - str. 2 

- Kiermasz Bożonarodzeniowy, Jasełka                        - str. 3 

-  Jak się uczyć fizyki , Stała rubryka rozrywkowa           - str. 4 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Na przystanku PaT w Sali Koncertowej

 

W sobotę, 1 grudnia 2012 r, w Radomiu odbył się 
regionalny Przystanek PaT. Jest to skrót od 
nazwy programu „Profilaktyka a Ty”: co Ty 
zrobiłeś w sprawie profilaktyki uzależnień. 
Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą 
działać dla drugiego człowieka. Z roku na rok 
społeczność PaT rozrasta się w niebywałym 
tempie w całym kraju.  To właśnie pasja 
wypełniająca całą społeczność PaT przyciąga 
tłumy młodych ludzi. Jedni tę pasję znajdują w 
muzyce inni w tańcu, jeszcze inni w teatrze. 
Organizatorami akcji są Mazowiecki Komendant 
Wojewódzki Policji, prezydent Miasta Radomia, 
marszałek Województwa Mazowieckiego oraz 
dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej. W trakcie przystanku odbywały się 
spektakle teatralne oraz warsztaty profilaktyczne. 
W Mazowieckim Przystanku PaT nasz Ośrodek   
reprezentowały Panie : Anna Pisarska i  Barbara 
Nowak , przewodnicząca Rady Rodziców Pani 
Małgorzata Ziomka oraz uczennice Marta Ziomka 
i Ewelina Gawor. Było rewelacyjnie. Wspaniała 
zabawa młodych ludzi udowodniła, że realizując 
swoje pasje można tworzyć profilaktykę 
rówieśniczą. 

 

 

 

 

 

 

 Wspólne zdjęcie z Policją 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    ZAWODY SPORTOWE     

5 grudnia pięciu 
reprezentantów naszej 
placówki:      
-  Marcin Wnuk 
-  Damian Ćwiek 
-  Mateusz Zieliński               
-  Damian Włodarczyk, 

- Wojciech Kaźmierski 
-  
 pojechało walczyć w mistrzostwach piłki halowej 
placówek specjalnych w Grójcu, pod opieką              
p. Krzysztofa  Molendy.  I choć nasi sportowcy 
bardzo się denerwowali, a emocje sięgały zenitu 
to wrócili szczęśliwi, bo zajęli II miejsce . 
Gratulujemy serdecznie!  

                                                                        Ewelina Gawor 

 

Gazetka  redagowana przez uczniów   OSW w Radomiu 



Dnia 6 grudnia 2012 r. na sali gimnastycznej               
p. E Różańska, p. M. Zwierzyk, p. K. Rokoszna 
zorganizowały dla naszych uczniów  Mikołajki. 
Panie przygotowały mnóstwo konkurencji 
sportowych i zabaw ruchowych.  

 

Było wesoło i sportowo, a co najważniejsze: nie 
mieliśmy zajęć lekcyjnych. Więc niektórym się                 
„ upiekło”, jeśli nie odrobili prac d omowych.  

 

Był słodki poczęstunek, w postaci tortu 
ufundowany przez p. K. Rokoszną i paczki od Św. 
Mikołaja, czyli Rady Rodziców. 
Dziękujemy  

                                       Grzegorz Adamczyk 

 

W dniach 8-9 grudnia 2012 r. odbyły się  XVII 
Turystyczne Mikołajki do Sandomierza. 
Uczestniczyło nas 55 osób w tym dwa 
zaprzyjaźnione koła PTTK z Zespołu Szkół nr 1                   
w Radomiu i Publicznej Szkoły Podstawowej                  
w Brzezinkach Starych k/ Tczowa, turyści 
indywidualni i 33 osoby z naszej placówki. Przed 
południem pokonaliśmy trasę wiodącą przez 
Rezerwat Przyrody „Góry Pieprzowe”. 

 

Wczesnym popołudniem zwiedziliśmy podziemną 
trasę turystyczną w Sandomierzu. Po 
zakwaterowaniu  i zjedzeniu obiadu  nastąpiła 
najważniejsza chwila, na którą oczekiwaliśmy cały 
dzień. Odwiedził nas Święty Mikołaj, który 
obdarował nas słodkimi paczkami  i prezentami. 
W tym dniu 8 grudnia mieliśmy jubilatkę Karolinę 
Zawadzką, która obchodziła swoje 18 urodziny . 
Po wizycie św. Mikołaja odbyły się tańce tzw. 
dyskoteka, która trwała do 22:00.  Drugiego dnia 
pobudka była o godz. 8:00, od razu wzięliśmy się 
za sprzątanie swoich pokoi i jedzenie śniadań               

i odmeldowaniu  się z pokoi pojechaliśmy spotkać 
się z Rycerzem w zbrojowni Chorągwi Rycerstwa 
Ziemi Sandomierskiej. Następnie zwiedziliśmy 
sandomierski  Rynek i przespacerowaliśmy się 
wąwozem Królowej Jadwigi. Pod koniec wycieczki 
poszliśmy wydać wszystkie pieniądze, które 
mieliśmy na pamiątki. Przed internat wróciliśmy              
o godz. 16:30. 

 



Fotorelację z wycieczki  można obejrzeć na 
stronie internetowej naszej szkoły  w zakładce 
Album FOTO SKKT 279 lub pod adresem: 
https://picasaweb.google.com/skktpttk279radom 

Dnia 13 grudnia panie: B. Wolnowska,                      
I. Nawrot ,  B. Grabowska przygotowały 
kiermasz bożonarodzeniowy w centrum 
handlowym „Stokrotka”. 

Zanim jednak do niego doszło,  wiele godzin 
spędziły ze swoimi klasami na ciężkiej               
i pracochłonnej  pracy, aby przygotować 
ozdoby okolicznościowe. 
 
 Były tam piękne choineczki z leśnych szyszek, 
z makaronu, piórek, stroiki, piernikowe ludziki, 
karty świąteczne, ozdoby choinkowe, wszystko  
piękne, błyszczące i pachnące świętami, tak że 
oczu nie można było oderwać.  

                                               Emilia Brusik 

Dnia 19.12.2012 w naszej szkole odbyła się 
szkolne spotkanie opłatkowe. Najpierw odbyły się 
jasełka pod kierunkiem p. Barbary Nowak i p. Ewy 
Szałas, w których występowało wielu naszych 
kolegów i koleżanek. Wspólnie śpiewaliśmy 
kolędy do dźwięków gitary p. Bogusławy 
Ruszewskiej.  

 
 

Po występie przemawiał ks. Romuald 
przypominając skąd wzięła się tradycja Świąt 
Bożego Narodzenia, po czym wszyscy sobie na 
wzajem składaliśmy życzenia. Atmosfera tego 
dnia jest niepowtarzalna, wszystkie spory znikają, 
wszyscy są wobec siebie mili i uśmiechnięci.  
 Skończywszy składanie życzeń  nauczyciele i 
uczniowie, przenieśli się na piętro, by  
skosztować wigilijnych potraw ,które zostały 
przygotowane przez nauczycieli i uczniów.  
 

 
Zanim jednak przystąpiliśmy do zajadania tych 
pyszności, Pani Dyrektor złożyła nam i naszym 
rodzinom życzenia świąteczne i noworoczne 

                                      Ewelina Gawor  

O UCZENIU SIĘ FIZYKI 

Każdą osobę mającą problemy z nauką fizyki 
gnębi, od czasu do czasu, oczywiste pytanie: W 
jaki sposób uczyć się fizyki? 

Aby pokonać kłopoty związane z uczeniem się 
fizyki należy zwrócić uwagę na elementy, które 
nie występują w nauce większości pozostałych 
przedmiotów. Trzeba zatem: 

• zrezygnować ostatecznie z uczenia się fizyki 
na pamięć!!! 

• poprawić umiejętności matematyczne 
(przekształcanie wzorów, działania na 
ułamkach, interpretowanie wykresów itd...), 
jeśli są one niewystarczające. 

• uświadomić sobie, że fizyki nie da się 
"uczyć" tak jak wielu innych przedmiotów 
(czyli np. poprzez zwykłe czytanie, lub 
słuchanie), fizykę trzeba "zrozumiewać". W 
konsekwencji oznacza to rozwiązywanie 
problemów z pomocą podręczników. 

• starać się ten przedmiot 
polubić !!! 

• wziąć się do roboty!!!  

Aby uczenie się fizyki 

miało sens trzeba 

uświadomić sobie że: 

• fizyki uczymy się głównie po to, aby                                   



zrozumieć zjawiska otaczającego nas 
świata. 

• uczenie się formułek na pamięć nie ma 
sensu 

• uczenie się fizyki powinno polegać przede 
wszystkim na poznawaniu kolejnych 
przykładów zastosowania jej praw (zadania, 
problemy do rozwiązania) i powiązań 
jednych praw i faktów z innymi. 
• określony temat z fizyki można uznać 

za opanowany dopiero wtedy, gdy 
potrafimy rozwiązać przynajmniej kilka 
związanych z nim, nieznanych 
wcześniej problemów, a nie  gdy 
potrafimy wyrecytować związane z nim 
prawa... 

 

 
W głowie jak w 
szufladzie trzeba 
mieć poukładane 
 

 

 

 

 
 
1. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! 
Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach, 
skorzystaj z przygotowanych lodowisk. 
2. Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które 
znajdują się daleko od jezdni! 
 3. Zawsze bądź widoczny na drodze dzięki 
elementom odblaskowym!  
 4. Zawsze informuj rodziców gdzie i z kim 
będziesz przebywał! 
 5. Rzucając śniegowymi kulkami zwróć uwagę 
gdzie rzucasz. Nigdy nie celuj w głowę!  
 6. Kulig może być zorganizowany tylko poza 
obszarem dróg publicznych.  
 7. Zaczepianie sanek do pojazdów mechanicznych 
jest niebezpieczne! 
 8. Ubieramy się stosownie do temperatury 
panującej na dworze. 
9. Dbaj o zdrowie i higienę. Pamiętaj o zasadach 
zdrowego stylu życia i odżywiana, które pomogą 
uchronić się przed zachorowaniem na grypę. 
 
 

 
ZAPAMIĘTAJ TELEFONY ALARMOWE:  
 POLICJA - 997  
 STRAŻ POŻARNA - 998  
 POGOTOWIE RATUNKOWE – 999  
 Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO – 112 
 
 
 

 
 
 
Podajemy rozwiązanie 

Krzyżówki z numeru 57 

Prawidłowo krzyżówkę 

rozwiązali: 

Ewelina Gawor kl III hi 

Marta Ziomka 

Tomek 

 Słodycze można odebrać 

w Sali 15. 

 

Zagadka : 

W każdym z tych zdań ukryta jest nazwa substancji. 
Nazwę tworzą grupy liter następujących kolejno po 
sobie. Jakie to substancje? 
 
Np. ZŁO TO WYRZĄDZIŁ WRÓG.  
 
1.GRUBAS TALIĘ MIAŁ OGROMNĄ. 
2.OŁÓWEK LEŻY NA BIURKU. 
3.GENIUSZ KŁOPOTY MIAŁ Z ZADANIEM. 
4.ALFABET ONIEŚMIELAŁ PIERWSZOKLASISTÓW. 
5.MĄDRE W NOGACH ZAMIAST W GŁOWIE. 
6.W SZKOLE JEST GWARNO. 
7.HODOWCA ZDROWO DAJE JEŚĆ ZWIERZAKOM. 

Na odpowiedzi czekamy do  semestru. tj  25 I 2013 

HUMOR NUMERU 

Jak blondynka przechodzi na czas 
zimowy? 
- Wkłada zegarek do lodówki.  
 

Mały Szkot mówi do ojca: 
- Tato, kup mi na urodziny łyżwy! 
 - Przecież latem nie jeździ się na łyżwach! 
 - To kup mi w zimie. 
 - Ale w zimie nie masz urodzin! 
 
WSZYSTKIM NASZYM CZYTELNIKOM 

ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU 

ZIMOWEGO! 
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