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     Bądź dzieckiem jak najdłużej  
jak dziecko baw się, śmiej  
i kochaj tak jak dziecko  
i serce dziecka zawsze miej! 

1 CZERWCA TO DZIEŃ DZIECKA 

Dzień Dziecka 2015 jak co roku obchodzimy 1 czerwca. 
Z tej okazji na całym świecie organizowane są 
przeróżne atrakcje i zabawy, ale nie wolno zapominać, 
co tak naprawdę świętujemy tego dnia. Organizacja 
Narodów Zjednoczonych ustanowiła Międzynarodowy 
Dzień Dziecka w 1954 roku, aby rozpowszechniać idee 
braterstwa i zrozumienia między dziećmi całego świata 
oraz promować działania na rzecz ich pomyślnego 
rozwoju. 

I dlatego,  

 

                

 

 

 

1.04 odbyło się w naszej szkole spotkanie 
wielkanocne. Spotkaliśmy się w internatowej 
stołówce, przy przepięknie nakrytych stołach. 
Cudowna wspólnota... wszyscy razem - nauczyciele, 
uczniowie, pracownicy internatu, pracownicy 
administracyjni....  
Zanim skosztowaliśmy przepysznych wielkanocnych 
potraw obejrzeliśmy wspaniale przygotowany występ. 
Młodzież naszego Ośrodka przedstawiła życie (te 
ważniejsze chwile), mękę i śmierć Chrystusa. Kręciły 
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się łzy w oczach.... Ksiądz Barcikowski i Ksiądz 
Goliszek powiedzieli kilka słów, złożyli życzenia..... 
A na koniec rozstrzygnięto i rozdano nagrody w 
dwóch trwających w okresie przedświątecznym 
konkursach - Konkursie na kartkę wielkanocną i 
konkursie na pisankę. Wszystkim gratulujemy ! 
 

W dniu 23 kwietnia 2015 roku odbyła się akademia z 
okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi pod hasłem                     
„Ratuj Ziemię, ratuj siebie”. Apel składał się z dwóch 
części przygotowanych przez uczniów Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej pod opieką p. Katarzyny Żurowskiej i 
Grzegorza Cywki. W pierwszej części obejrzeliśmy 
scenkę pt. „Chora Ziemia”  ukazującą wpływ 
zanieczyszczeń na kondycję Matki Ziemi. Drugą część 
stanowił montaż słowno-muzyczny, wsparty prezentacją 
multimedialną, w trakcie której dowiedzieliśmy się jak 
działalność człowieka wpływa na środowisko naturalne i 
co my powinniśmy robić, aby powstrzymać jego 
degradację. Jak postępować aby URATOWAĆ ZIEMIĘ, 
a tym samym aby URATOWAĆ SIEBIE. 

 
 

 
 
 

 

 

W dniu 26 kwietnia 2015 
roku SK LOP „Zielony Liść” 
zorganizowało wycieczkę  
do Warszawy na obchody 
Międzynarodowego Dnia 
Ziemi. Wycieczka była  
tania gdyż część kosztów 
pokryta została funduszami pochodzącymi ze zbiórki 
makulatury.  Opiekę  na wycieczce sprawowali p. Ewa 
Radomska, Grzegorz Cywka oraz rodzice B. 
Kozłowska,   M. Towarek. Na Polach Mokotowskich 
obejrzeliśmy interesujące wystawy  ekologiczne i 
przyrodnicze.  Wiele ciekawych eksponatów  przywieźli 
leśnicy z  Parków Narodowych Polski.  
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Dnia 30 kwietnia br. 
zaprosiliśmy do sali multi-
medialnej grono pedagogiczne i 
uczniów naszego Ośrodka na 
spotkanie poświęcone Janowi 
Pawłowi II. Program artystyczny 
obejmował najciekawsze mo-
menty z  życia Karola Wojtyły, 
jego drogę do świętości oraz 
narodziny Pokolenia JP II. 
Całości towarzyszyły ulubione piosenki Ojca Świętego i 
wzruszenie widowni. 
Serdecznie dziękujemy za wspólne przeżycia. 
Organizatorami były: p.  Ewa Radomska i p.  Izabela 
Solecka-Siara 
 

 

    

 

 

     W dniach 1-3 maja uczniowie naszej szkoły wraz z 
opiekunami uczestniczyli w trzydniowej wycieczce do  
Berlina. Program wycieczki obejmował  zwiedzanie 
Poznania z przewodnikiem, zwiedzanie Katedry 
Gnieźnieńskiej/min. Grobu Św. Wojciecha  i słynnych 
drzwi gnieźnieńskich/ oraz  zwiedzanie Berlina i 
Lichenia. Punktem kulminacyjnym programu wycieczki 
był pobyt  w Berlinie. Z bliska mogliśmy zobaczyć 
fragment Muru berlińskiego, Bramę Brandenburską, 
rezydencję Angeli Merkel- kanclerz Niemiec i wiele 
innych, ciekawych miejsc Berlina. Niezapomnianą 
atrakcją był pobyt w Tropical Islands - największym 
tropikalnym parku rozrywki w Europie .To największy na 
świecie las tropikalny w zamkniętym pomieszczeniu, 
który skupia 50.000 roślin, ponad 600 różnych 
gatunków.    

Znak zodiaku Bliźnięta 
 

 

Bliźnięta są niezwykle szybkie i obrotne, chętne do 
tysiąca rzeczy i to w jednej chwili… 

 Jak one to robią? Szkoda tylko, że nie udaje im się 
żadnej ze spraw doprowadzić do końca! Kiedy zabierają 
głos w jakiejś dyskusji, a czynią to nie rzadko, to 
wszystko wiedzą. Niestety, ale kiedy otwierają usta, to 
płynie z nich czcza gadanina nietrzymająca się kupy. 
Stale miewają nowe plany, są roztrzepane i zalatane, 
nie można na nich polegać. 
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KĄC K HUM RU 
 

Przed egzaminem uczeń pyta ucznia:  
- Powtarzałeś coś?  
- Ta.  
- A co?  
- Będzie dobrze, będzie dobrze! 

 
 

 

 

Na prawidłowe rozwiązania czekamy do 15 czerwca. 
Wśród zwycięzców rozlosujemy nadrody. 

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru otrzymują: 

OLA BRODA I OLA KOPYCKA. GRATULUJEMY!!!! 

? 

 W poprzednim numerze zamieściliśmy zdjęcie 
Budynku Zespołu Szkół im J. Słowackiego 
mieszczacego się przy ul Warszawskiej 3. Poprawną 
odpowiedź udzieliła Aleksandra Kopycka, która 
prowadzi w tych zmaganiach. Gratulujemy. Oto 
następny radomski budynek. 

    

 

ODPOWIEDZ CO TO ZA BUDYNEK I GDZIE SIĘ 
ZNAJDUJE? 

   Zapraszamy do obejrzenia nowych  zdjęć na Facebook 

 

 

 Zespół redakcyjny: Małgosia Lasek, Justyna Bieniek, Andżelika Glegoła. 
Opieka merytoryczna Ewa Radomska i Grzegorz Cywka 


