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We wtorek 19 maja odbyła się pierwsza edycja 
Spartakiady Korczakowskiej zorganizowanej przez 
SOSW im. Janusza Korczaka w Radomia. Impreza pod 
hasłem "Sportowy Zawrót Głowy" propaguje aktywne 
uczestnictwo niepełnosprawnej młodzieży w życiu 
sportowym. Co działo się podczas Spartakiady? Tego 
dowiecie się zaglądając na stronę naszego Ośrodka. 
 

 
 

 
Dnia 20.05.2015 odbył się kolejny Rajd Korczakowski 
zorganizowany przez nasz Ośrodek. Tego dnia wraz z 
zaproszonymi gości wędrowaliśmy leśnymi ścieżkami 
lub na rowerach przemierzaliśmy Puszczę Kozienicką. 

BYŁO SUPER!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

W dniach 16-23 maja 2015 r. na Wielkich Jeziorach 

Mazurskich odbył się rejs żeglarski, w 

którym uczestniczyli również uczniowie naszej 

placówki, członkowie SKKT-PTTK Nr 279 „Jędrusiowe”. 

 Szóstka śmiałków: 
 Justyna Gowin, 
 Edyta Winiarska, 
 Michał Pyszczek, 
 Bartek Ja żdżyk, 
 Damian Antonik, 
 Dawid Chochoł  pod opieką p. Andrzeja Małeckiego i z 
p. Mirkiem Krukiem za sterem pokonała ok 150 km 
wodnych szlaków żeglując na pięciu jachtach. 
Koledzy i koleżanki zazdrościmy Wam . 
Panie Andrzeju z niecierpliwością czekamy na kolejny 
obóz. 
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 W dniu 24 maja 2015r odbyła się  
wycieczka do Leśnego Ośrodka 
 Edukacyjnego Lasów Państwowych w Jedlni Letnisko, 
gdzie uczestniczyliśmy się obchody Święta Polskiej 
Niezapominajki. Ta plenerowa impreza została 
zapoczątkowania 14 lat temu przez redaktora Andrzeja 
Zalewskiego, dla propagowania polskiej przyrody i 
ludzkiej życzliwości. Co roku Lasy Państwowe w 
Radomiu organizują piknik, który gromadzi rodziny oraz 
amatorów aktywnego wypoczynku na łonie natury. 
Na terenie Ośrodka stanęły stoiska z rękodziełem i 
zdrową żywnością, a także punkty edukacji leśnej. My 
także wzięliśmy aktywny udział w organizowanych 
zajęciach: wspinaliśmy się na skałki, robiliśmy kwiaty z 
bibuły, poznawaliśmy leśne tajemnice i odgadywaliśmy 
zagadki leśne. Po tych zmaganiach posililiśmy się 
grochówką i kiełbaską z ogniska. Na koniec 
obejrzeliśmy koncert znanego zespołu Varius Manx. 
Miło spędziliśmy to niedzielne popołudnie. Wycieczkę 
zorganizowało Szkolne Koło LOP „ Zielony Liść”. 
 

 

 

 
 

 

40 PRZEGLĄD MAŁYCH FORM 
ARTYSTYCZNYCH W JURKACH 

 

27 maja 2015r. odbył się XXXX  Przegląd Małych Form 
Artystycznych. W tym roku zostaliśmy zaproszeni do 
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Jurkach. Gdzie 
pod hasłem  „ Muzyką i tańcem zaczarowani ”nasze 
koło teatralne Młodego Aktora przedstawiło taniec z 
szarfami pt: „ Zaczarowany kwiat ”. Występ naszego 
zespołu niezmiernie spodobał się licznie zebranej 
publiczności. A rywalizacja była ogromna, gdyż w 
przeglądzie wzięły udział 23 placówki szkolnictwa 
specjalnego. 
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Od  kilku lat corocznie  raz lub dwa razy w roku 
wyjeżdżamy do Kozienickiego Parku Krajobrazowego  i 
razem  z zaprzyjaźnioną  Panią Aleksandrą Kołacz 
pracownikiem parku udajemy się  na pieszą wędrówkę 
na której  zwiedzmy, oglądamy i podziwiamy piękno 
kolejnych rezerwatów przyrody i ścieżek edukacyjno - 
dydaktycznych. W tym roku szkolnym klasy IIIa, IIIb, 
IIId, IIIe pod opieką wychowawców: Justyny Kot, 
Katarzyny Żurowskiej, Beaty Wolnowskiej, Beaty 
Grabowskiej   udały się na pieszą wędrówkę ścieżkami 
przyrodniczo – leśnymi: Dąbrowa na Zagożdżonką ,, 
Źródło Królewskie’’. Podczas spaceru Pani Ola 
przygotowała dla nas dużo konkursów z nagrodami, 
które mobilizowały nas do wspólnej zabawy. Nasz 
spacer  zakończyliśmy ogniskiem połączonym,  z 
pieczeniem kiełbasek i degustacją ciasta upieczonego 
przez uczniów na zajęciach z gospodarstwa 
domowego. Po posiłku udaliśmy się  na  zwiedzanie 
Izby Dydaktyczno - Muzealnej  w Augustowie. Pełni 
wrażeń, zadowoleni z aktywnego  wypoczynku 
obiecaliśmy Pani Oli, że wrócimy w kolejnym roku 
szkolnym. 

 

 

Na okoliczność tego dnia Samorząd szkolny 
przygotował spotkanie dotyczące Praw Dziecka oraz 
przypomniał, że nasz patron Janusz Korczak zawsze 
walczył o los właśnie tych naszych najmłodszych- 
milusińskich. 

Słodkie upominki dla wszystkich dzieci ; tych małych i 
tych dużych ufundowała Dyrektor –  

p. Beata Nawrot. 

KONKURSY 

 

W dniu 10 czerwca 2015 odbył się konkurs języka 
angielskiego o Mistrzostwo Naszej Szkoły. W konkursie 
wzięło udział 9 uczniów z klas I_III ZSZ. Uczniowie mieli 
do rozwiązania zestaw testów oraz ćwiczenia słuchowe, 
czytanie oraz wypowiedź ustną. W wyniku przesłuchań 
uczestników komisja w składzie Magdalena Rejmer i 
Grzegorz Cywka wyłonili zwycięzców.  

I miejsce i tytuł Master of English zdobyła Paulina 
Gospodarczyk III k/h 

II miejsce i tytuł wicemistrza zdobyła Małgorzata Lasek 
kl I c 

III miejsce i tytuł drugiego wicemistrza zdobyła Elwira 
Zakrzewska kl III k/h 

Nagrody ufundowali organizatorzy 

odbył się 12 czerwca na warsztatach 

szkolnych. Organizatorami były Małgorzata Mizera i 

Agata Kutyła. Do konkursu przystąpiło sześcioro 

uczniów. Jury w składzie: Pani dyrektor, wicedyrektor, 
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kierownik warsztatów szkolnych oceniało pomysł, 

smak, kolorystykę, estetykę podania. Podane były w 

formie koreczków, tartinek, tortu kanapkowego i 

kanapek dekoracyjnych. Liczył się nie tylko smak, ale 

również pomysłowość uczniów oraz estetyczne 

podanie. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom :) 

 
  

 KĄC K HUM RU
 

- Tato! Zabiłem pięć much– krzyczy Piotruś. 

— Dwa samce i trzy samiczki. 

 - Jak rozpoznałeś ich płeć?– pyta ojciec. 

 - Dwie siedziały na puszce po piwie, a trzy na lustrze- 

odpowiada chłopiec. 

 

Rozwiązanie krzyżówki: 

Słodki upominek za poprawne rozwiązanie otrzymuje:  

Ola  Broda 

 

ROZWIĄZANIE KONKURSU  
 

CZY ZNASZ RADOM?  

Najwięcej prawidłowych odpowiedzi udzieliła 

Aleksandra Kopycka z kl III mt/f 

Gratulujemy znajomości naszego miasta. 

 

                                                             
 

 
 
 
 
 

 
 
     Już za kilkanaście dni zakończenie roku 
szkolnego. Wszystkim naszym cztelnikom zyczym 
wspaniłych świadectw i bajecznyh wakacji. 

 

W roku szkolnym 2014/15 ukazało się 8 numerów 
gazetki szkolnej „NA PARAPECIE”. 
Zespół redakcyjny tworzyli: 
Justyna Bieniek, Angelika Glegoła, Małgosia Lasek. 
W tym roku wspólnie stworzyliśmy dziesiątki relacji 
pilnie śledząc życie szkolne.  
Dziękujemy wszystkim czytelnikom za zainteresowanie 
naszym pismem i rozwiązywanie proponowanych 
łamigłówek. 
Prosimy o krytyczne uwagi i pomoc w redakcji pisma. 

Liczymy na Was w kolejnym roku szkolnym! 
Do zobaczenia wkrótce ☺☺☺ 

 

Redaguje: Samorząd uczniowski: Justyna Bieniek, Angelika Glegoła, Małgorzata Lasek 
Opieka merytoryczna Ewa Radomska, Grzegorz Cywka 

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


