WYDANIE ŚWIATECZNE - GRUDZIEŃ 2011 R.

15 grudnia w internacie, w rodzinnej atmosferze odbyło się spotkanie wigilijne, które
uświetnił koncert kolęd w wykonaniu chóru
„Chopin” z Leszna.

Witajcie Drodzy Czytelnicy
Tym razem oddajemy do Waszych rąk, specjalne i zwięzłe świąteczne wydanie gazetki
uczniowskiej „Szkolne ABCD”.
Przeczytacie w niej – skrót minionych wydarzeń, które miały miejsce w tym roku szkolnym, relacje ze spotkania z „prawdziwym Mikołajem” i Europejskim Mikołajem, wywiad z
naszą nową Panią Dyrektorem i pochwalimy się, jak doceniono nasze starania w promocji
zdrowia. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy krzyżówce .

Korzystając z okazji składamy życzenia
Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
Pomyślności i marzeń spełnienia
Na ten Nowy Rok
Uczniowie redagujący numer

KALENDARIUM WYDARZEŃ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
01.09.2011 r. – funkcję Dyrektora Szkoły objęła mgr Krystyna Śliwińska Do kadry Ośrodka
dołączyły panie Beata Ciesielska, Wioletta Damichowska, Jolanta Furmaniak, Aneta Jęcikowska, Hanna Jęsik, Urszula Kłos. Z pracy w naszym ośrodku zrezygnował pan Leszek Dulat,
który objął stanowisko wicedyrektora w Zespole Szkół Specjalnych w Lesznie.
16.09.2011 r. – Akcja Sprzątanie Świata – tym razem teren wokół ośrodka sprzątali uczniowie
Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Pdp, ucząc się tym samym odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze a popołudniu do akcji przyłączył się Internat
20.09.2011 r. – na festynie archeologicznym w Biskupinie, którego motywem przewodnim była
starożytne Grecja ( z pokazem ówczesnej mody i walk hoplitów, degustacją potraw ) uczestniczyła grupa naszych uczniów pod opieką pani Andżeliki Łata i pana Huberta Głowacza.
18 – 20.09.2011 r. – uczniowie liceum i szkoły policealnej uczestniczyli w Targach edukacyjnych w Łodzi. Celem wyjazdu było zaprezentowanie rydzyńskiej szkoły na arenie ogólnopolskiej oraz możliwość spotkania się z młodzieżą niesłyszącą z innych miast i ośrodków.
23.09.2011 r. – w podsumowaniu XIV edycji konkursu „Portret Wojska Polskiego” uczestniczyli
uczniowie Szkoły dla Słabosłyszących i Niesłyszących. Wyróżnienie otrzymał Przemek Kulski i
Emilia Doboszyńska a Jagoda Pietrzak w nagrodę mogła przelecieć nad Lesznem samolotem.
22.09.2011 r. – „Dzień jabłka i marchewki” w tym dniu każdy uczeń oraz pracownik otrzymał
te owoce. Celem akcji zorganizowanej przez członków oraz opiekunów Szkolnego Koła PCK
było propagowanie zdrowego stylu żywienia.

27.09.2011 r. – Zielona Szkoła Szreniawa – Poznań. 12 uczniów klas Pdp zwiedzało Muzeum
Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie oraz w Palmiarnii w Poznaniu.
30.09.2011 r. – 15 rocznica powstania Szkoły dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej. Rocznicę uczczono uroczystą akademią, na którą zaproszono wielu zaprzyjaźnionych
gości, którzy wspierają placówkę.
30.09.2011 r . - to również Dzień Chłopaka, który organizował w Szkole Samorząd Uczniowski, który ogłosił plebiscyt na najpopularniejszego kolegę. Dziewczyny z radością oddawały
głosy na swoich ulubionych kolegów. Tytuł najfajnieszego chłopaka otrzymał Robert Borucki.
Zorganizowano również konkurs wiedzowy dla „prawdziwych mężczyzn”.
14.10.2011 r. – Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowa okazja, by złożyć życzenia nauczycielom, wychowawcom i wszystkim pracownikom Ośrodka, za trud włożony w edukację i
wychowanie. Samorząd Uczniowski dopilnował, by każdy otrzymał ręcznie wykonaną kartkę
z życzeniami a wychowankowie Internatu przygotowali na ten dzień występ, który miał rozbawił do łez widzów zebranych na Akademii.
20.10.2011 r. – uczniowie I zawodowej zdobywający zawód ogrodnika udali się do Stacji Hydrologiczno – Metereologicznej w Lesznie , aby zobaczyć w jaki sposób dokonywane są pomiary atmosfery. Znajomość czynników klimatycznych i możliwość przewidywania pogody
jest bardzo ważna w zawodzie ogrodnika, gdyż decyduje o powodzeniu upraw.
27.10.2011 – Halloween w internacie, odbył się pod znakiem lampionów z dyni. Wszystkie
zgłoszone na konkurs lampiony były tak ładne, że każde z nich otrzymał pierwsze miejsce.
11.11.2011 r. – Dzień Niepodległości – tym razem uroczysta akademia, była okazją do wzruszenia i zadumy oraz wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Scenariusz przedstawienia
w obrazowy sposób ukazał trudne losy naszej Ojczyzny. Większość uczniów i nauczycieli
miało przypięte do stroju ręcznie wykonane biało – czerwone kotyliony.
15.11.2011 r. – w hali „Trapez” w Lesznie po raz kolejny odbyła Olimpiada bez granic, w
której brali udział uczniowie klas „umiarkowanych” oraz szkoły dla niesłyszących. Była to
miła okazja wspólnej zabawy i rozmów z podopiecznymi z ośrodków i szkół z Leszna, Racotu, Włoszakowic. Nie za brakło też ładnych nagród dla szczęściarzy oraz dyplomów i medali
dla wszystkich.
23.11. 2011r. - w Poznaniu odbyła się VII Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących
Zdrowie,w której wzięli udział nauczyciele - koordynatorzy z SOSW. Kapituła powołana
przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przyznała naszemu Ośrodkowi Certyfikat Szkoły
Promującej Zdrowie. Tym samym włączeni zostaliśmy do Wielkopolskiej Sieci szkół Promującej Zdrowie.
źródło: kronika szkolna i strona www ośrodka

NALEŻYMY DO WIELKOPOLSKIE SIECI SZKÓŁ
PROMUJĄCYCH ZDROWIE
Od kilku lat Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rydzynie ubiegał się o Certyfikat Szkoły
Promującej Zdrowie przyznawany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. W dniu 23
listopada 20 lir., podczas VII Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie, nasza
szkoła została włączona do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i otrzymała z
rąk Wicekurator Oświaty, Hanny Rajcic - Mergler, upragniony certyfikat.
Aby otrzymać certyfikat musieliśmy spełnić szereg wymagań. Priorytetem w naszych
działaniach było promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia we wszystkich jego
aspektach. Dbaliśmy o rozwijanie świadomości uczniów i kształtowanie pozytywnego
stosunku do własnego zdrowia, jak również zdrowia innych ludzi. Zachęcaliśmy do aktywnego
wypoczynku na świeżym powietrzu, wskazywaliśmy sposoby kulturalnego spędzania czasu
wolnego, promowaliśmy zasady racjonalnego żywienia, rozwijaliśmy wśród naszych uczniów
postawy proekologiczne. Wiele miejsca poświęciliśmy tematyce związanej z życiem w
trzeźwości, z dala od nałogów. Kształtowaliśmy umiejętność zachowań asertywnych w różnych
sytuacjach. Zachęcaliśmy do szanowania siebie samych i innych ludzi, uczyliśmy jak nieść
pomoc innym będącym w potrzebie. Wiele miejsca poświęciliśmy również bezpieczeństwu
naszych wychowanków zarówno w szkole, internacie, na ulicy, a także w sieci internetowej.
Uczyliśmy ponadto zasad pierwszej pomocy.
Wszystkie treści realizowane były podczas zajęć o różnorodnym charakterze. Podejmowane
działania miały na celu w jak największym stopniu zaktywizować uczniów do zdrowego trybu
życia i propagowania go wśród innych.
Nad całością działań czuwał Zespół koordynujący w składzie:
koordynator: mgr Stanisław Kubiak, opiekunowie koła PCK: mgr Angelika Łata,
mgr Marzena Rybak, mgr Lidia Garbacz, mgr Agnieszka Łukaszyk, pedagog szkolny:
mgr Maria Wolsztyniak, pielęgniarka: Magdalena Mielcarek, nauczyciel wychowania
fizycznego: mgr Zdzisław Dudka, nauczyciel informatyki: mgr Alina Rynkowska,
przedstawiciel administracji: Lucyna Bondia, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego:
Eliza Neuman
Nasze działania będziemy kontynuować w kolejnych latach. Następnym celem będzie
włączenie naszego Ośrodka do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

LUBIĘ NIEBIESKI KOLOR
Rozmowa z Panią Krystyna Śliwińską, dyrektorem szkoły dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną.
Od września jest Pani naszym nowym dyrektorem.
Czy pozwoli Pani, ze zadamy kilka pytań,
byśmy mogli lepiej Panią poznać?
1. Czy ma pani dzieci ?
Mam czworo dzieci. Trzy córki i jednego syna. Najmłodsza córka uczy
się w gimnazjum.
2. Czy ma Pani jakieś zwierzę domowe?
Mam rybki w akwarium.
3. Gdzie Pani mieszka?Mieszkam w domku jednorodzinnym w przepięknej miejscowości
Osieczna.
4. Co lubi Pani robić w czasie wolnym od pracy?
W wolnym czasie bardzo chętnie układam puzzle – duże obrazy. Największy obraz ma
trzy tysiące elementów. Jeden z nich mam w gabinecie w szkole …
5. Jakiej muzyki Pani słucha?
Moim ulubionym zespołem jest Budka Suflera
6. Jaki jest pani ulubiony kolor
Mój ulubiony kolor to niebieski
7. Czy lubiła Pani chodzić do szkoły? Co Pani najmilej wspomina ?
Lubiłam chodzić do szkoły. Najmilej wspominam lekcje geografii i matematyki oraz wycieczki szkolne.
8. Zdobyliśmy certyfikat „Szkoły promującej zdrowie”. Stąd pytanie: Jak Pani dba o swoje
zdrowie?
Zdrowo się odżywiam. Jem pięć posiłków dziennie. Często spaceruję z kijkami – nordic
walking
9. Co dla Pani jest najważniejsze w życiu?
Dla mnie najważniejsza jest rodzina
10. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Gdzie je Pani spędza?
Święta Bożego Narodzenia spędzam w domu w gronie rodzinnym. Potrawy wigilijne
przygotowuję wspólnie z córkami. Po kolacji wszyscy uczestniczymy w Pasterce. W święta zapraszam i odwiedzam dalszą rodzinę.
11. Czy jest coś, o co nie zapytaliśmy, a chciałaby Pani nam przekazać, opowiedzieć?
Bardzo się cieszę, że pracuję w SOSW w Rydzynie. Wszyscy przyjęli mnie tutaj bardzo
serdecznie. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę wspaniałych chwil w
blasku choinki, dużo prezentów, ciepła rodzinnego oraz szczęścia w Nowym Roku.
Dziękujemy Pani za udzielenie wywiadu. Życzymy wiele satysfakcji z pracy w naszej szkole
i wszystkiego dobrego na święta i Nowy Rok.

BRODA PRAWDZIWA CZY „UDAWANA” ...
czyli jak spotkaliśmy „Prawdziwego Mikołaja”
- relacja uczniów klasy pani Darii.
W poniedziałek 12 grudnia 2011 roku poszliśmy na koncert do sali Ośrodka Kultury w Rydzynie. Troje muzyków grało i śpiewało kolędy. Jeden pan na gitarze elektrycznej, drugi na
wielkim kontrabasie a trzeci muzyk to była miła pani, która rozmawiała z nami i śpiewała.
W pewnym momencie ta ładna pani o długich, jasnych włosach zapytała nas : „Kto wierzy
w św. Mikołaja ?” Zgłosił się kilka osób i podeszli do niej – Aneta, dwóch Szymonów, duży
Łukasz, Klaudia i mały Michał. Pani powiedziała, że jak będziemy głośno śpiewać kolędę to
może do nas przyjdzie Mikołaj, bo ona wie, że jest niedaleko, w Rydzynie.
Spotkała go w Lesznie, jak czekał na przystanku. Miał za sobą długą drogę. Tam, gdzie leżał
śnieg, np. w Czechach podróżował saniami ciągniętymi przez renifery. Ale ponieważ u nas
nie ma śniegu, musiał wynająć samochód. Zostawił go jednak, bo zabrakło mu pieniędzy na
benzynę. Muzycy jadąc z Leszna podwieźli go do Rydzyny i zostawili przy zamku.
I rzeczywiście. Jak Mikołaj usłyszał nasze kolędy, przyszedł zobaczyć kto tak pięknie śpiewa. Nagle do sali wszedł starszy pan z wielką siwą brodą. Miał czerwony płaszcz i czapką ,
sękaty kij i worek. Od razu wiedzieliśmy, że to św. Mikołaj. Jednak nie wszyscy wierzyli , że
to ten prawdziwy. By się o tym przekonać dzieci mogły go pociągnąć za brodę.
Była PRAWDZIWA i niesamowicie puszysta . Mikołaj rozdał nam lizaki. Było suuuper !!!

A czy Wy wierzycie w św. Mikołaja ?
Pewno zdania są podzielone, tak jak w mojej klasie. Jedni
wierzą, inni mówią , że to albo Kasia albo pan Marcin się
przebiera.
Ale czy prawdziwa broda jest dowodem, że ten Mikołaj
był prawdziwy. Tu jest problem. Słyszałam, że do internatu,
grupy III dziewcząt przyszedł Mikołaj ubrany jak prawdziwy
biskup. Tak jak przystało na Mikołaja miał ubraną czerwoną
kapę, białą albę, mitrę na głowie a w ręce trzymał pastorał.
Oczywiście miał też worek z prezentami. Niektóre dziewczynki
musiały wykonać parę zadań zanim otrzymały swój podarunek.
Najmłodsze dziewczynki były zdziwione, że Mikołaj nie ma
wielkiego brzucha, czerwonych spodni i nie wskakuje przez
komin krzycząc ho, ho, ho - dlatego trzeba było wytłumaczyć
kim był święty Mikołaj z Miry i jaka jest legenda Jego życia.
Tylko, że ten biskup Mikołaj, miał brodę jakby „ nie swoją”,
jakby powiedziały moje dzieci – UDAWANĄ.
Co Wy o tym myślicie ?
Pani Daria

EUROPEJSKI MIKOŁAJ 2011
Dnia 6 grudnia, tradycyjnie od wielu lat, uczniów Ośrodka odwiedził Święty Mikołaj.
Impreza odbywa się pod nazwą „Europejski Mikołaj”,
ponieważ przygotowują ją i pozyskują sponsorów
na słodkie upominki opiekunowie Szkolnego Klubu
Europejskiego. W tym roku „pomocnikami” Świętego Mikołaja byli państwo Beata i Kornel Malcherkowie oraz Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
przy Starostwie Powiatowym w Lesznie, który podarował worek pełen upominków unijnych. Wśród
dźwięków mikołajkowej muzyki uczniowie poznali
historię i legendy o Świętym Mikołaju oraz tradycje związane z tym świętem w różnych europejskich
krajach. Podopieczni
wzięli udział w zagadkach i quizach pt. „Co wiecie o Świętym
Mikołaju”, jednak największym zainteresowaniem cieszył się
„Konkurs o Czapkę i Buta Świętego Mikołaja”. Chętnych do zabawy było tak dużo, że w tegorocznym konkursie przygotowano
więcej zestawów czapek i butów. Konkursy odbywały się podczas
przerw, natomiast podczas lekcji Mikołaj odwiedzał uczniów w
klasie, a wtedy niejeden uczeń , ze strachu, że otrzyma tradycyjny „węgielek” zamiast słodkiej paczuszki, obiecywał poprawę!
Obojętnie, jak go nazywamy: Father Christmas w Wielkiej Brytanii, Babbo Natale we Włoszech, Heilige Nicolaus w Niemczech, Święty Mikołaj zawsze przynosi radość najmłodszym i
wywołuje uśmiech na ich twarzach!

BOŻE NARODZENIE W KRAJACH UNII - WŁOCHY
Przed Wigilią obowiązuje ścisły post, a święta rozpoczynają się 24 grudnia uroczystą wieczerzą. Tradycyjne potrawy to: ryby, sałatki, słodycze i owoce.. Bożonarodzeniowe słodycze
to głównie ciasteczka nadziewane figami i orzechami. Oczywiście najwięcej radości mają
dzieci; oprócz Świętego Mikołaja, czyli Babbo Natale, niektóre czekają na czarownicę, Befanę, która roznosi prezenty. Według legendy Trzej Królowie zatrzymali się w chacie Befany,
by spytać o drogę do Betlejem. Zachęcali ją, aby przyłączyła się do nich. Odmówiła, bo była
bardzo zajęta. Pasterza, który zachęcał ją do złożenia hołdu Dzieciątku też nie posłuchała. W
nocy zobaczyła na niebie olśniewające światło. Wówczas pożałowała, że nie ruszyła w drogę z
Trzema Królami. Zebrała więc zabawki swego dziecka i pobiegła szukać Trzech Króli i pasterza. Niestety, nie znalazła. Od tego czasu co roku szuka Dzieciątka i Trzech Króli bez skutku...
Zostawia więc te zabawki grzecznym dzieciom, niegrzecznym zaś daje węgielki.

Świąteczna krzyżówka
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1. Leżał w nim mały Jezus.
2. Król Judei, który chciał zgładzić małego Jezusa.
3. Mówisz je dzieląc się opłatkiem.
4. Opiekun Jezusa, mąż Maryi.
5. Inaczej szopka.
6. Matka Jezusa.
7. Przyszli z darami do Jezusa.
8. Jeden z trzech króli, którzy złożyli pokłon Jezusowi.
9. Miesiąc, w którym obchodzimy Boże Narodzenie.
10. Anioł obwieścił im dobrą nowinę.
11. Miejsce narodzenia Jezusa.
12. Miasto, w którym mieszkała Maria przed narodzeniem Jezusa.
13. Naród wybrany przez Boga.
14. Archanioł, który zwiastował Maryi dobrą nowinę.

