Styczeń 2018

udzi

Ekstra Klasa
Gazetka Samorządu Uczniowskiego

Styczeń - Kalendarz Świąt Nietypowych
1 stycznia – Dzień Pokoju
2 stycznia – Dzień Przodków
3 stycznia – Dzień Słomki do Picia
4 stycznia – Dzień Braille'a
5 stycznia – Dzień Bitej Śmietany
6 stycznia – Dzień Filatelisty
7 stycznia – Dzień Dziwaka
8 stycznia – Dzień Elvisa Presleya
9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody
11 stycznia – Dzień Wegetarian
12 stycznia –Dzień Całowania Złotowłosych
13 stycznia – Dzień Wzajemnej Adoracji
14 stycznia – Dzień Ukrytej Miłości
15 stycznia – Dzień Wikipedii
16 stycznia – Dzień Pikantnych Potraw
18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka
21 stycznia – Dzień Babci
22 stycznia – Dzień Dziadka
23 stycznia – Dzień bez Opakowań Foliowych
25 stycznia – Dzień Sekretarki i Asystentki
31 stycznia – Dzień Przytulania

W tym numerze:
Szkolny horoskop
Jak dokarmiać ptaki
Co w szkole piszczy
Strefa rozrywki

Rok 2018 ogłoszono:
- Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości
- Rokiem Ireny Sendlerowej (w 10. rocznicę śmierci)
- Rokiem Praw Kobiet (w 100. rocznicę przyznania
Polkom praw wyborczych)
- Rokiem Zbigniewa Herberta (w 20. rocznicę śmierci)
- Rokiem Harcerstwa (w 100. rocznicę założenia
Związku Harcerstwa Polskiego)

Spodziewane wydarzenia sportowe:
6-20 stycznia - 40. edycja Rajdu Dakar.
19-21 stycznia - 25. Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich w niemieckim Oberstdorfe.
12-28 stycznia - 13. Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn w Chorwacji.
9–25 lutego – XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w koreańskim Pjongczangu.
14 czerwca–15 lipca – 21. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mężczyzn w Rosji.
9–30 września – 19. Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn we Włoszech i Bułgarii.
14 stycznia 2018 odbędzie się 26. Finał WOŚP
„DLA WYRÓWNANIA SZANS
W LECZENIU NOWORODKÓW” .
Możecie wesprzeć zbiórkę na różne sposoby !!!
Więcej informacji na www.wosp.org.pl

WODNIK (20. 01 – 18. 02)
Nauka: Pamiętaj, że systematyczność
jest najważniejsza
Przyjaźń: Bądź milszy dla swoich kolegów
Zdrowie: Czeka Cię wizyta u lekarza

SZKOLNY
HOROSKOP

WAGA (23.09 – 22.10)
Nauka: Nie ominą Cię złe oceny
Przyjaźń: Ktoś bliski poprosi o pomoc
Zdrowie: Musisz mniej czasu spędzać
przed komputerem

SKORPION (23.10 – 21.11)
Nauka: Czeka Cię rozmowa z nauczycielem
Przyjaźń: Jesteś ostatnio zbyt
skryty i podejrzliwy
Zdrowie: Będziesz w doskonałej formie

STRZELEC (22.11 – 21. 12)
Nauka: Więcej czasu spędzisz nad matematyką
Przyjaźń: Twoje wsparcie okaże się wartościowe
Zdrowie: Sen to zdrowie, więc więcej śpij

KOZIOROŻEC (22.12 – 19. 01)
Nauka: Może zdarzyć się kilka złych ocen
Przyjaźń: Musisz uważać na niektóre osoby
Zdrowie: Zaczniesz uprawiać wyczynowo sport

PANNA (24.08 – 22.09)
Nauka: Przed Tobą ważny sprawdzian
Przyjaźń: Czeka Cię sprzeczka z bliskim kolegą
Zdrowie: Zrezygnuj z zupek chińskich i chipsów

RYBY (19.02 – 20.03)
Nauka:Spotka Cię niespodzianka na matematyce
Przyjaźń: Czeka Cię podróż z przyjaciółmi
Zdrowie: Dbaj bardziej o higienę

BARAN (21.03 – 19. 04)
Nauka: Uważaj, czekają Cię ciężkie dni
Przyjaźń: Spotkasz swoich dawnych znajomych
Zdrowie: Nie przeginaj ze słodyczami

BYK (20.04 – 22. 05)
Nauka: Czekają Cię miłe niespodzianki
Przyjaźń: Uważaj na przyjaciół, możesz się rozczarować
Zdrowie: Niezbędne będą witaminy w postaci owoców

BLIŹNIĘTA (23.05 – 21. 06)
Nauka : Czeka Cię niespodziewana kartkówka
Przyjaźń: Wyjaśnią się drobne nieporozumienia
Zdrowie: Czeka Cię wizyta u dentysty

RAK (22.06 – 22.07)
Nauka: Za staranność czeka Cię nagroda
Przyjaźń: Ktoś bliski będzie czekał na Twoją pomoc
Zdrowie: Może Cię dopaść lekkie przeziębienie

LEW (23.07 – 23.08)
Nauka: Twoja pracowitość uwidoczni się w ocenach
Przyjaźń: Poznasz nowych przyjaciół
Zdrowie: Jedz z rozwagą i więcej się ruszaj

Co w Szkole piszczy
Co było:

►Nasi wychowankowie wzięli udział w Mistrzostwach Województwa
w Pływaniu w Radzyniu Podlaskim. Nasz zespół zdobył drużynowo
III miejsce. Dodatkowo Regina Koppe zajęła II miejsce, a Alicja Kadela
III miejsce w swojej kategorii. GRATULACJE!!!
►21 grudnia odbyło się doroczne Spotkanie Wigilijne w naszym Ośrodku.
Na uroczystość oprócz wychowanków, rodziców oraz pracowników naszej
placówki przybyli też liczni goście. Wigilia przebiegała w atmosferze
rodzinnego ciepła i wzajemnej życzliwości. Były płynące z głębi serca
życzenia, piękne przedstawienie jasełkowe oraz paczki dla najmłodszych od
Świętego Mikołaja. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w
przygotowania tej uroczystości.
►Zespoły artystyczne z naszego Ośrodka wzięły udział w konkursie
„Ja też MAM TALENT”. Uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoje
umiejętności z zakresu różnych dziedzin, a dzięki temu rozwijać
pewność siebie, pokonać nieśmiałość, a przede wszystkim dobrze się bawić.
Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych i Poszkodowanych. Nasz zespół teatralny „Świetliki”
zajął III miejsce. GRATULACJE!!!!
►W dniach 8-10 w grudnia w sklepach Tesco oraz 15- 17 grudnia
w sklepach Stokrotka obyły się ogólnopolskie przedświąteczne zbiórki
żywności i pieniędzy Polskiego Czerwonego Krzyża. Wzięli w nich
udział młodzi aktywiści z naszego Szkolnego Koła PCK. Zebrane pieniądze
oraz produkty spożywcze zostaną przekazane najbardziej potrzebującym
z terenu powiatu włodawskiego.

STREFA ROZRYWKI
humor
z uczniowskich zeszytów

z uczniowskich zeszytów

Antygona toczy się
w Tebach.
***
Asnyk i Grudzińska mieli
dogodne podłoże do miłości,
gdyż otaczały ich góry,
lasy i piękna przyroda.
***
Bardzo ciężka jest praca
rolnika i górnika,
chociaż jeden pracuje
na wierzchu, a drugi
pod spodem.
***
Barok to był
tłusty okres.
***
Bogumił kochał Barbarę
przez całe noce
i dnie Dąbrowskiej.
***
Bogurodzica była
napisana w języku
polskim po łacinie.
***
Brygida spostrzegła,
że już nie żyje.
***
Był on o twarzy
groźnej, uzbrojonej
od stop do głów.
***
Była to wyspa
położona z dala
od morza.
***
Całemu oddziałowi
wojska złożono
najserdeczniejsze życzenia
ekshumacji.
***
Cały ciężar utrzymania
chłopa w Egipcie
spadał na barki kobiet.
***
Cezary wszedł do okrągłego
pokoju i usiadł w rogu.

Kącik Muzyczny
Sławomir Miłość w Zakopanem
Teraz już wszystko wiem
Bawiłem grubo się i w Ameryce (USA)
Gdzieś pod palmami raj, mówili jedź,
bo tam, podobno życie (ooo)
To był przepiękny czas, życie tętniło w nas
pamiętasz miła? (ściga nas, ściga nas)
Lecz to w Ojczyźnie właśnie nam się przydarzyła

Chłop pańszczyźniany
nie miał konia, więc
sam harował jak wół.
***
Chłop powoli bronował,
a kamienie
wchodziły mu w zęby.
***
Czytając fraszki
Kochanowskiego jestem
bardzo z nich zadowolony
i doceniam je.
***
Danuśka siedziała
na ławce, a między nią
siedzieli dwaj rybałci.
***
Dwór Sopliców był
patriotyczny, bo zegar
grał Mazurka Dąbrowskiego,
a na ścianach
powiesili patriotów.
***
Działalność polityczna
ks. Robaka polegała
na tym, że często
odwiedzał karczmy.
***
Dziewczynka podbiegła
do Karuska i położyła
mu pysk na kolanach.
***
Fredro pisał rzeczy więcej
wesołe, a Mickiewicz
o dziadach.
***
Gdy zabrakło kolejek
to umarło życie
towarzyskie
na mrozie.
Wykorzystano materiały ze stron:
www.fotkihanuli1950.blox.pl www.stop.eko.org.pl
www.yourtherapysource.com www.pl.wikipedia.org

Ref.:Miłość, miłość w Zakopanem
Polewamy się szampanem
Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy
Miłość żarzy twoje oczy
Rozpędzona jak motocykl
Hej wypijemy syćkie drinki aż do dna
Cekiny błyszczą twe, uśmiechem kusisz mnie,
DJ przygrywa (DJ przygrywa)
Splecione ciała dwa, tak piękni ty i ja,
szczęście nadpływa (ooo)
Choć na parkiecie tłum, tu dzisiaj oprócz nas
nikogo nie ma (nie ma nas, nie ma nas)
Cześć tu Sławomir, a w mych ramionach Magdalena
Ref.: Miłość, miłość w Zakopanem (...)
Poranek, jasny świt, głowy leciutkie,
bo to przecież góry (to przecież góry)
Na niebie słońce lśni, ty jesteś dzisiaj nim,
przeganiasz chmury (ooo)
Buzi mi teraz daj, a potem więcej gdy będziemy sami,
Bo od wieczora baby znowu zaczynamy
Ref.:Miłość, miłość w Zakopanem (...)

Znajdź 14 takich twarzy

