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W tym numerze polecamy: 

1. Życzenia dla naszych Pań….. 
2. Wydarzenia  z życia szkoły……. 
3. Kącik humoru 
4. Krzyżówka wiosenna…  

 

 

 
 

Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej 
w naszej szkole, składamy najserdeczniejsze 

Życzenia, zdrowia, pomyślności i samych 
pięknych dni w życiu.  Życzymy by uśmiech 

zawsze rozpromieniał Wasze twarze 

i byście zawsze czuły się doceniane. 

Drogie Panie dziękujemy Wam, że czynicie 

ten świat piękniejszym i lepszym… 

         Redakcja w imieniu mężczyzn OSW 

Aforyzmy o kobietach 
- Piękność jest dla kobiety ważniejsza niż inteligencja, 

bo mężczyźnie łatwiej przychodzi patrzenie niż 

myślenie.  

-Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy, 

czyściec dla kieszeni. 

 

 

 

 

 
 

-Gdy kobieta jest w gniewie, cztery małe pocałunki 
wystarczą, aby ją pocieszyć. 

-Cudowna kobieta to taka, która nie wymaga cudów. 

-Kobieta jest najsłabsza, gdy kocha, a najsilniejsza, gdy 
jest kochana. 

-Istotną wadą kobiety jest to, że tracimy przez nie zbyt 
wiele czasu, ale jest to najpiękniej stracony czas. 

Kobiety bez towarzystwa mężczyzn więdną, a 
mężczyźni bez kobiet głupieją.  

 

 
 
 
 

YD RZENIA ŻYCIA SZKOŁY 
PODSUMOWANIE WYNIKÓW NAUCZANIA ZA I 
SEMESTR 2015/2016 
Mamy już za sobą pierwszy semestr nauki i 
pierwsze powody do zadowolenia z naszej ciężkiej 
pracy. Wśród uczniów Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej najwyższą średnią uzyskała: 
Małgorzata Herman  z klasy I c średnia ocen to 
4,77. 
Najwyższą frekwencję uzyskali następujący 
uczniowie:  

1. Jarosław Gutkowski   kl II bs/mz     - 98,99%  
2. Marzena Grabowska  kl IIIc            - 98,90% 
3. Beata Kapusta            kl II ku          - 98,69% 

 
PAMIĘTAJCIE, ŻE WARTO ZADBAĆ              
O WYSOKĄ FREKWENCJĘ, GDYŻ NA 

ZWYCIĘZCĘ  CZEKA NAGRODA - ROWER 
UFUNDOWANY PRZEZ P. DYREKTOR 
OŚRODKA BEATĘ NAWROT! 
 

Gazetka Samorządu Szkolnego  SOSW im. J. Korczaka w Radomiu 
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IDZIE ZMIANA – ZAMIAST 

FOLII, TORBA LNIANA 

 
Beata i Agata prezentują szkodliwość folii 
W dniu 28 stycznia 2016 roku Szkolne Koło LOP 
zorganizowało Spotkanie z okazji Dnia Bez 
Opakowa ń Foliowych.  Dzień ten ma na celu 
uzmysłowienie nam jak poważnym  zagrożeniem 
dla  zwierząt i ludzi są opakowania z plastiku. 
Przeci ętnie u żywamy torb ę foliow ą 25 minut, a 
zatruwa środowisko przez  setki lat.  Stopniowo 
rozdrabniane cząstki folii  trafiają do  łańcucha 
pokarmowego.  Jeśli nie chcemy „je ść” plastiku 
to czas  poło żyć kres temu bezsensownemu 
używaniu opakowa ń foliowych.         

 
Agatka uczy jak ekologicznie robić zakupy. 
 Apel zachęcał wszystkich do rezygnacji z 
używania folii, pokazywał jak ekologicznie robić 
zakupy z własną torbą materiałową.  Spotkanie  
wzbogacone  było licznymi filmikami pokazującymi 
jak niebezpieczna jest  dla nas torba foliowa. Na 
zakończenie apelu odbył się konkurs wiedzy o 
opakowaniach foliowych, na którym uczniowie 
zdobyli materiałowe  torby  z upominkami, aby 
mogli ekologicznie robi ć zakupy . Apel został 

przygotowany pod opieką p. Magdaleny Rejmer i 
Grzegorza Cywki. 

 
Zwycięzcy konkursu  z wygranymi ekologicznymi torbami. 

NASI ZNÓW NAJLEPSI CZYLI 

KOKURS „MÓJ LAS” ROZSTRZYGNIETY! 

W dniu 28 stycznia 2016 roku odbyła się 
konferencja Ligi Ochrony Przyrody i Lasów 
Państwowych pod hasłem „Las, Leśnicy, 
Przyrodnicy” ukazująca  postacie 
najwybitniejszych leśników, a zarazem, członków 
LOP regionu radomsko – kieleckiego. Po 
konferencji nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu 
„ Mój Las – Las moja naturalna siłownia”.   

 
Ola Jarosz odbiera nagrodę za I miejsce w konkursie" Mój 
Las" 
W kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
wpłynęło 78 prac z regionu radomskiego. Wśród 
nagrodzonych prac znalazły się dwie  uczniów 
naszego Ośrodka.  
I miejsce zaj ęła ALEKSANDRA JAROSZ  z kl. III 
bs/f/k, 
 II miejsce zaj ęła ANGELIKA ZEGAREK z kl. II 
ku . Uczennice  przygotował do  konkursu  opiekun  
SK LOP Grzegorz Cywka.  Serdecznie gratulujemy 
naszym zwycięzcom !    
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Ola i Angelika zdobywczynie 1i 2 miejsca w konkursie z p. 
prezes LOP E. Molendą 
 

WALENTYNKI 

2016 

 
W dniu 16 lutego 2016 roku 
odbyły się obchody Święta Zakochanych czyli 
tradycyjne Walentynki. Z tej okazji uczniowie pod 
opieką p. M. Mizery, B. Ruszewskiej, A. Kutyły 
oraz R. Zelgi, przygotowali barwne przedstawienie 
utrzymane w konwencji średniowiecznej. Był więc 
zamek z piękną księżniczką uwięzioną w wieży i 
zacni rycerze, którzy starali się swą walecznością 
podbić serce księżniczki w rytm  muzyki znanych 
przebojów miłosnych. W końcu księżniczka 
wybrała najdzielniejszego wojaka ofiarowując mu 
swą rękę. Pozostali rycerze i inni chłopcy 
odnajdywali swoje wybranki łącząc połówki 
złamanych serc, Dobrane pary otrzymywały 
„bogate” nagrody na udaną podróż poślubną. Na 
koniec rozdane zostały kartki walentynkowe, na 
których uczniowie wyrażali uczucia. Udaną 
imprezę zakończył wielki polonez zakochanych. 
 

 
Rycerze i ich damy prezentują wiersze miłosne 

 

 
Dzień Zakochanych - Walentynki 
 

 
 Księżniczka wybrała swego dzielnego rycerza. 
 
 

 
Herpetolog z boa dusicielem 
W dniu 23 lutego 2016 roku naszą szkołę 
odwiedziła pani herpetolog Izabela Sadza z 
Krakowskiej Agencji Artystycznej, Klaps –Art, która 
odwiedziła naszą szkołę w towarzystwie żywych 
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węży. Na zajęciach mieliśmy okazję poznać i 
dotknąć, żywego pytona tygrysiego,  boa dusiciela, 
boa tęczowego oraz węża zbożowego.  

 
Każdy mógł pogłaskać węża choć to nie łatwe 
Węże choć budziły wielkie emocje wśród uczniów 
okazały się niezwykle przyjazne, chętnie  do 
pogłaskania i fotografowania. Na spotkaniu 
mogliśmy zdobyć wiele ciekawych informacji o 
życiu, odżywianiu i rozmnażaniu tych ciekawych 
zwierząt. Bardziej odważni uczniowie i nauczyciele 
robili sobie zdjęcia z wężem Barbarą, boa 
dusicielem o długości 3 m. Spotkaniu towarzyszyła 
wystawa poświęcona gadom i płazom 
zamieszkującym Polskę. Żywa lekcja przyrody 
wszystkim się bardzo podobała i na pewno 
pozostanie długo w pamięci. Lekcję zorganizowało 
Szkolne Koło LOP , które serdecznie dziękuje  
Pani Dyrektor Beacie Nawrot za sponsorowanie 
lekcji. 

 
Wspólne zdjęcie z olbrzymim boa dusicielem, Barbarą. 

Niestety żadne z rozwiązań krzyżówki z numeru 88 
nie było poprawne więc nagrody nie będzie. 
Zachęcamy do rozwiązania krzyżówki z bieżącego 
numeru. 
 
 
 

 

KĄC K HUM RU
Mama pyta syna: 
Jasiu, jakiś czas temu były w szafce dwa ciasteczka, a 

teraz widzę tylko jedno. Możesz mi powiedzieć, czemu? 

- No bo było ciemno i nie zauważyłem tego drugiego! 

Jasiu przychodzi ze szkoły. 
- Mamo, wiesz co? Dzisiaj Kaziu przyszedł brudny do 
szkoły i pani go odesłała do domu! 
- I co, pomogło? 
- Tak. Dzisiaj wszyscy przyszli brudni! 
 
 
 
 

DZIŚ ZACHĘCAMY DO ROZWIĄZANIA 
KRZYZÓWKI OBRAZKOWEJ. Hasło utworzą litery  
w środkowej poziomej linii. 
 

 
 

 

UWAGA KONKURS ! 
WYMIEŃ STARĄ MAKULATUR Ę NA NOWĄ 
CZEKOLADĘ! KTO PRZYNIESIE 10 KG 
MAKULATURY  DOSTANIE CZEKOLAD Ę  
DLA OSOBY, KTÓRA PRZYNIESIE NAJWI ĘCEJ 
MAKULATURY UFUDOWANY ZOSTANIE BILET 
DO KINA! 
 
  Redaguje: Samorząd uczniowski: Justyna Bieniek, Angelika Glegoła, Małgorzata Lasek 

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


