Październik 2017

Ekstra Klasa
Gazetka Samorządu Uczniowskiego

Drodzy Czytelnicy!!!
Witamy Was w nowym roku szkolnym! Jak zwykle czekamy
na Wasze uwagi i propozycje. Zachęcamy wszystkich
do dzielenia się swoimi przeżyciami,zdjęciami,pracami
czy informacjami. Materiały można przekazać
p.Joannie Szymańskiej.
Życzymy miłej lektury i samych pozytywnych
wrażeń szkolnych w tym roku.

W tym numerze:
- Bezpieczny w sieci
- Szkolny kalendarz
-Co w szkole piszczy
-Strefa rozrywki

Szkolna Biblioteka Poleca
„Daizy Star” to seria książek o pewnej
zwariowanej rodzince, gdzie każdy ma swoje
małe i większe dziwactwa oraz szalone pomysły.
Narratorem jest tutaj główna bohaterka, tytułowa
Daizy Star - typowa nastolatka z jej „wielkimi"
problemami. W tej części jest gotowa olśnić
wszystkich swoją nowiuteńką różową gitarą.
Jej tata wpada jednak na kolejny szalony
pomysł, który oznacza zamianę szczęśliwego
życia rodzinnego na dojenie afrykańskich kóz!
Daizy obmyśla sprytny plan, który ma zapobiec
katastrofie... Książkę czyta się lekko. Dużo się tutaj dzieje, czytelnik
niejednokrotnie będzie mógł pośmiać się z przygód jakie przytrafiają się
głównej bohaterce :)
GODZINY PRACY BIBLIOTEKI:
Wtorek 9:30-13:00
Środa 9:30-13:30
Czwartek 10:00-13:30
Piątek 9:00-13:00

KALENDARIUM - PAŹDZIERNIK
1 października – Dzień Wegetarianizmu
2 października – Dzień Anioła Stróża
3 października – Dzień bez Kamizelki Kuloodpornej
4 października – Dzień Arki Noego
9 października – Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego
10 października – Dzień Drzewa
11 października – Dzień Wychodzenia z Szafy
12 października – Dzień Bezpiecznego Komputera
13 października – Dzień Garnituru
14 października – Dzień Edukacji Narodowej
15 października – Dzień Mycia Rąk
17 października – Dzień Walki z Ubóstwem
18 października – Dzień Listonosza
21 października – Dzień Bez Skarpetek
22 października – Dzień Osób Jąkających
24 października – Święto Uciekających na Rowerze
25 października – Dzień Kundelka
28 października – Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów
30 października – Dzień Spódnicy
31 października – Halloween
Październik jest miesiącem Dobroci dla Zwierząt

Czy wiesz, że ??? Październik jest najdłuższym miesiącem w roku kalendarzowym !!!
Ponieważ wypada wtedy zmiana z czasu letniego na zimowy .
Październik jest dłuższy o jedną godzinę od pozostałych 31-dniowych miesięcy.
Zegarki z czasu letniego na zimowy przestawiamy w nocy

z soboty 28 października na niedzielę 29 października.

Bezpieczny w Sieci

2.

W Internecie możesz natknąć się
na realne zagrożenia,
aby ich uniknąć zawsze pamiętaj
o tych Zasadach:

Zainstaluj i używaj oprogramowania
przeciw wirusom i spyware,
nie klikaj w nieznane linki,
nie pobieraj nieznanych załączników.

Nie ufaj osobom
poznanym w Sieci !

3.

Nigdy nie możesz być pewien, kim ta
osoba naprawdę jest. Nie spotykaj się zbyt
pochopnie z internetowymi znajomymi.
Jeśli planujesz spotkanie,zawsze
poinformuj o tym rodzicom.

4.

Nie zdradzaj nikomu swojego imienia ani adresu!
Nie mów też, ile masz lat i nie podawaj numeru
telefonu. Wymyśl sobie jakiś fajny nick, czyli
internetowy pseudonim. Wykorzystaj imię
bohatera lubionego filmu lub słowo z piosenki.

Nie dokuczaj innym !

6.

To, co wrzucisz do Sieci zostanie
tam na zawsze. Pomyśl kilka razy, zanim wyślesz
wiadomość, e-mail czy smsa. Kiedy klikniesz
„wyślij”, nie można już tego cofnąć.

Mów, jeśli coś
jest nie tak!

W sytuacji kiedy ktoś lub coś Cię w Internecie
zaniepokoi lub wystraszy, koniecznie opowiedz
o tym zaufanej osobie dorosłej. Powiedz też, jeśli
szukając informacji, trafiłeś na stronę, która
namawia do nienawiści lub do czegoś dziwnego.

Nie podawaj
swoich danych!

Pomyśl za nim wrzucisz !

Zabezpiecz
swój sprzęt !

1.

5.

Pamiętaj, że w Internecie obowiązuje
zasada nieużywania brzydkich słów. Traktuj innych
tak, jak byś chciał, żeby Ciebie traktowano.

7.

Szanuj swój czas !

Zachowaj umiar w spędzaniu czasu w Sieci.
Zbyt długie korzystanie z komputera czy tabletu
może zaszkodzić Twojemu zdrowi.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

życzymy wszystkim Pracownikom
naszego Ośrodka:

wielu sukcesów zawodowych, spełnienia marzeń,
niewyczerpanych sił i energii

oraz aby podejmowany trud był źródłem
satysfakcji i uznania.

Szkolny Kalendarz

Przerwa zimowa
23-31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe
29 stycznia-11 lutego 2018 r.
Przerwa wiosenna
29 marca-kwietnia 2018 r.
Wakacje
23 czerwca-31 sierpnia 2018 r.

Co było:

Co w Szkole piszczy

▶ 14 września odbył się Piknik Rekreacyjno-Terapeutyczno „Zabawy w siodle”.
Na Pikniku nie brakowało atrakcji. Dzieci wraz z rodzicami
korzystały z przejażdżek quadem, uczestniczyły w zajęciach z
hipoterapii, dogoterapii.Do woli mogły korzystać z magicznego
świata dmuchańców oraz malowania twarzy. Podczas pikniku
można było również zobaczyć pokaz udzielania pierwszej
pomocy. Nie zabrakło także słodkiej waty, popcornu, pysznych
kiełbasek i bigosu. Naszymi partnerami w organizacji wydarzenia było Starostwo
Powiatowe we Włodawie, Włodawska Firma Remontowo-Budowlana WZURIB
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację tej wspaniałej imprezy !!!
▶ W dniach 20-22 września w Okunince odbył się Plener Artystyczny
„Ja też potrafię” w ramach projektu „Młodzi LUBią Kulturę: Lubelska sieć edukacji
kulturalnej”.W przedsięwzięciu wzięło udział 25 wychowanków Ośrodka. Celem
pleneru było rozwijanie umiejętności i talentów artystycznych, budzenie kreatywności
oraz rehabilitacja przez sztukę. W ciągu trzech dni młodzi artyści tworzyli
w technikach malarskich i graficznych. Wzięli też udział w warsztacie garncarstwa,
warsztacie rękodzieła techniką powertex oraz w zajęciach fotograficznych. W przerwie
od zajęć plastycznych wychowankowie brali udział w zabawach ruchowych,
zorganizowano również ognisko,a na zakończenie pleneru wszyscy bawili się
na wspólnej dyskotece.
▶Rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Biedronkowo” Zajęcia terapeutycznorehabilitacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu została
przygotowana nowa sala przedszkolna, wyposażona w meble, sprzęt terapeutyczny i
materiały dydaktyczne. Przedszkolaki biorą udział w wielu dodatkowych zajęciach
indywidualnych i grupowych, a nauczyciele będą doskonalić swoje umiejętności
i kompetencje na specjalistycznych szkoleniach.

Co będzie:
Wernisaż wystawy poplenerowej
Pleneru Artystycznego
„Ja też potrafię”
25.10.2017 godz.:10:00
Miejska Biblioteka Publiczna
we Włodawie

ZAPRASZAMY !!!

STREFA ROZRYWKI

"Bogurodzica"
żyła w XII wieku.
***
"Chłopi" są epopeją,
która należy do grubych.
***
"Fraszki" i "Treny" napisał Jan z Czarnobyla.
***
"Nie" z rzeczownikami
piszemy zawsze razem
np. niewiasta, niedziela,
niedźwiedź, nieboszczyk.
***
"Pan Tadeusz" Mickiewicza
jest nieśmiertelny, bo są
w nim opisy wschodów
i zachodów słońca,
a słońce ciągle jeszcze
wschodzi i zachodzi.
***
"Placówka" jest dlatego
powieścią, że jest
gruba i ma rozdziały.
***
"Rzaba" pisze się przez "rz",
bo wymienia się
na ropucha.
***
...było ich tysiące,
a nawet setki.
***
Antek nie miał ojca,
bo był drwalem.

humor

Antek musiał iść
w świat, by zarobić
z uczniowskich zeszytów
kawałek kromki.
***
...mieszkała w kamienicy
Autor opisuje swoich
pani Kolichowskiej,
najbliższych przyjaciół,
która była stara,
choć ich wcale nie miał
trzypiętrowa i obdrapana.
i to jest bardzo dziwne.
***
***
A do kotletów była sałata,
...wtedy Jurand
którą mamusia
ryknął jak buhaj.
przyprawiła potem.
***
***
Balladyna popełniła
Aby uchronić się
jedno samobójstwo
przed gruźlicą trzeba
i chce popełnić drugie.
wietrzyć pierzyny.
***
***
Beniowski zabił
Aleksander Głowacki
sześciu kozaków.
to panieńskie nazwisko
Jeden z nich umarł,
Bolesława Prusa.
a inni uciekli.
***
***
Anielka biegała
Będąc mały
z Karuskiem
las mnie przerażał.
dookoła stołu, który
***
podskakiwał szarpiąc
Bohater upadł na duchu,
za sukienkę.
ale szybko się podniósł,
***
bo nadciągały
Antek ciężko pracował
wojska nieprzyjaciela.
rękami a Boryna językiem.
***
***
Bohater występuje
Autor w tym wierszu
w każdym ustępie.
ukazuje nam swoje
***
wnętrze i mówi,
Całymi dniami
że jest mu niedobrze.
pił po nocach.

ZNAJDŹ NA OBRAZKU

Wykorzystano materiały ze stron:
www.pl.wikipedia.org www.outhows.info/pl
www.clipart-library.com www.mistrzowie.org
www.exploringnature.org www.all-free-download.com

Kącik Muzyczny Lanberry - Ostatni Most

Nadal nie chcesz zmian
Bałagan w głowie, własny strach
Chcę Cię zatrzymać, nie wiem jak (jak)
Obcy Ty, obca ja
Zły czas
Ciepło Twoich rąk
Ucieka gdzieś, odpływa stąd
Czuję, że tracę stały ląd
Obcy Ty, obca ja
Co dnia czekam na znak
Ref.: Zanim spalisz nasz ostatni most,
powiedz mi (Hej!)
Co ma ona, czego nigdy ja
nie dam Ci (O, o, o, o, o)
Rozpętałeś burzę, teraz z nią
zbieraj wiatr (Hej!)
Ona przecież zna Cię lepiej
niż znam Cię ja
Pozbawiona sił
Zaczynam starać się, gdy Ty
Dawno zamknąłeś za mną drzwi
Bez powrotu do tamtych dni
Obojętny wzrok
Rzucony w biegu w każdą noc
Zaczynam walczyć o nasz los
Giniesz Ty, ginę ja
Co dnia tracimy moc
Ref.: Zanim spalisz nasz (…) x2
Car idąc do celu
opierał się na mordzie.
***
Dojadł jedynie resztki
testamentu po ciotce.
***
Doktor Obarecki
był jednostką,
której opadły ręce.
***
Eliza Orzeszkowa pisała
o chłopach w całości,
jak leci bez ogródków.

