Spotkanie z pracownikiem KRUS
30 maja 2014r. uczniowie Gimnazjum nr 5 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy wzięli udział w
spotkaniu z pracownikiem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Augustowie panią Magdą
Polkowską. Na tym spotkaniu uczniowie poznali podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się w
gospodarstwie rolnym. Dowiedzieli się, jak należy uniknąć różnego rodzaju upadków, jak zachować
się w kontaktach ze zwierzętami domowymi, jak uniknąć wypadku przebywając w otoczeniu maszyn
rolniczych i jakie zachować środki ostrożności, żeby uniknąć zatrucia środkami chemicznymi.
Wykład poparty był tematyczną prezentacją multimedialną. Na zakończenie uczestnicy spotkania
otrzymali broszurki, kolorowanki i odblaskowe paski.
p. Katarzyna Kasjanowicz

Dzień Dziecka
W tym roku uczniowie z głęboką niepełnosprawnością intelektualną z okazji Dnia Dziecka mieli
okazję spotkać się nad jeziorem w Studzienicznej. Dzięki uprzejmości dyrekcji Domu Pomocy
Społecznej s. Rodziny Maryi, uczniowie nauczania indywidualnego i uczennice z zespołów
rewalidacyjno - wychowawczych razem piekli kiełbaski przy ognisku, nawiązywali nowe znajomości,
bawili się na łonie natury. W międzyczasie można było odwiedzić Sanktuarium Maryjne
oraz
pomnik naszego patrona szkoły - Jana Pawła II i podziękować za jego
kanonizację. Takie integracyjne spotkania zawsze pozostają miłym akcentem w pamięci
uczestników.
Organizatorzy

KULINARNE WARIACJE
Uczennice Szkoły Przysposabiającej do Pracy, Patrycja Jakubowska i Monika Klekotko, wzięły
udział w X Regionalnym Konkursie Kulinarnym „Smaki 2014”. Konkurs odbył się 22 maja 2014r. w
Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku. Tematem
przewodnim konkursu były „NALEŚNIKI I INNE PLACKI …”, zaś celem głównym konkursu było
pokazanie kreatywności i zawodowego przygotowania uczniów niepełnosprawnych oraz sprawdzenie
się w sytuacjach nieprzewidywalnych jeśli chodzi o dobór produktów, organizację pracy oraz
popularyzację kultury i tradycji kuchni polskiej. W konkursie brali udział uczniowie Szkół
Zawodowych Specjalnych oraz uczniowie Szkół Przysposabiających do Pracy. Na wykonanie zadania
każdy uczestnik miał 120 minut, w tym czasie musiał przygotować potrawę według podanego
wcześniej przepisu. Uczestnicy rywalizowali ze sobą w zespołach i indywidualnie,
przygotowując naleśniki z różnym farszem oraz placki, placuszki. Popisowym daniem Patrycji
były naleśniki ze szpinakiem, serem feta i prażonymi pestkami słonecznika, Monika przygotowała
cytrynowe placuszki z serem masscarpone. Nasze uczennice wykazały się zdolnościami kulinarnymi
i umiejętnością współpracy. Dania prezentowały się estetycznie i smakowicie. Patrycja zajęła II
miejsce i otrzymała toster. Monika za udział w konkursie otrzymała książkę kucharską
„Potrawy z ziemniaków” oraz ozdobne pudełko. Wspólna zabawa, przyjazna atmosfera oraz
degustacja potraw wpłynęły na integrację wszystkich zespołów. Nasze uczennice zadeklarowały
swoją obecność w konkursie w roku 2015. Atrakcją konkursu był tort z fajerwerkami przygotowany
z okazji X - lecia konkursu kulinarnego.
p. Zofia Ciszewska

Projekt edukacyjny
Zgodnie z planem, kwiecień i początek maja upłynął uczniom na zwiedzaniu miejsc, których jeszcze
nie widzieli (np. bulwary nad Kanałem Bystrym, nowy amfiteatr, supermarkety), albo chcieli sobie
przypomnieć np. punkt widokowy nad jeziorem Necko, sanatorium „Budowlani”. W tym czasie
nadal zbierali zdjęcia, ilustracje i drukowali zdjęcia znalezione w Internecie, a także sporządzali
opisy wybranych miejsc. W dniach 12 - 21 maja uczniowie przygotowali ze zgromadzonych
materiałów album, do którego zrobili specjalną ozdobną okładkę. Do każdej części
albumu przygotowali strony z tytułami tych części i ilustracjami według własnego pomysłu. W
dniach 22 - 30 maja przygotowali planszę gry i instrukcję do niej razem ze zgaduj – zgadulą,
związaną tematycznie z treścią albumu. Planszę gry własnoręcznie ozdobili, przynieśli również do
niej pionki i kostkę. Na koniec próbnie w nią zagrali. Gra wzbudziła wiele emocji!
p. Urszula Sieńkowska-Cioch

Mali ogrodnicy
Uczniowie klasy I – IIIa I Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z pełnią wiosny założyli mały ogródek.
Posialiśmy rzeżuchę, posadziliśmy cebulę, z której powolutku wyrasta zielony szczypior. Ciekawym
doświadczeniem jest obserwacja kiełkowania i wzrostu fasoli – od ziaren, które ułożyliśmy na
wilgotnej kołderce, poprzez kiełkowanie i mamy nadzieję, aż do wyrośnięcia łodygi i liści.
Codzienne obserwacje i podlewanie roślin są świetną okazją do wdrażania uczniów do opiekowania
się roślinami. Poznając prace w ogrodzie udaliśmy się również do centrum ogrodniczego, gdzie
obserwowaliśmy różne rośliny kwitnące, sadzonki warzyw, drzewa i krzewy owocowe oraz ozdobne.
Była to także okazja do zapoznania się z narzędziami używanymi w ogrodnictwie. Teraz już
zapewne świetnie mali ogrodnicy poradzą sobie w pomaganiu rodzicom przy opiekowaniu się
różnymi roślinami.
p. Agnieszka Joanna Turowska

Leśny piknik
Uczniowie klasy I – IIIa Szkoły Podstawowej Nr 7 wybrali się na wycieczkę do lasu. Celem było
wsłuchanie się w odgłosy wiosennej przyrody, zaobserwowanie zmian w niej zachodzących oraz
wdrażanie do bacznej obserwacji otaczającej rzeczywistości, dostrzeganie zwierząt i roślin
występujących w leśnym ekosystemie. Spacer bulwarami nad Jeziorem Necko i Rzeką Nettą był
bardzo ciekawy. Największą uwagą cieszyło się mrowisko, którego „życie” zapewne postaramy się
dokładniej poznać. Usłyszeliśmy śpiewy różnych ptaków, a pracowite dzięcioły leczyły kolejne
drzewa. Miłym momentem wyprawy był piknik – kanapki jedzone na łonie przyrody smakują zupełnie
wyjątkowo, a soki pite przy akompaniamencie ptasich treli nigdy nie były tak smaczne.
p. Agnieszka Joanna Turowska

Poznajemy gród Zygmunta Augusta
Uczniowie klasy I – IIIa Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej im. Jana Pawła II poznawali Augustów.
Aby dobrze przygotować się do jego 457 urodzin, które wypadają 17 maja poznali legendę o
założeniu grodu nad Nettą. Udali się na spacer do centrum miasta odszukując jego herb i kolumnę, z
której spogląda jego założyciel, król Zygmunt August. Ciekawa była wizyta w Centrum Informacji
Turystycznej, gdzie poznaliśmy najważniejsze atrakcje naszego miasta, otrzymaliśmy foldery
informacyjne promujące aktywną turystykę. Zapoznanie z zabytkami architektury oraz
najważniejszymi walorami naszego grodu i studiowanie planu miasta w zdecydowany sposób
zwiększyło wiedzę na jego temat. Z okazji urodzin naszemu kochanemu miastu życzymy
przynajmniej 1000 lat…
p. Agnieszka Joanna Turowska

Uroczyste obchody 223 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Uroczyste obchody 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja pod hasłem "Witaj Majowa
Jutrzenko" odbyły się w naszym mieście na Rynku Zygmunta Augusta pod pomnikiem „Bóg, Honor,
Ojczyzna”. Jak co roku, zgromadzili się przedstawiciele samorządu, instytucji, służb mundurowych i
szkół. Na wietrze dumnie powiewały sztandary. Naszą szkołę reprezentowała pani Dyrektor,
Bożenna Łukaszewicz wraz z Pocztem Sztandarowym.
Po wystąpieniach przy pomniku, wszyscy udali się do Bazyliki Mniejszej Najświętszego Serca
Jezusowego, gdzie odprawiona została Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny. Społeczność
naszej szkoły pamięta o historii naszego kraju. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczciła
również podczas akademii szkolnej.
p. Alicja Sokołowska

Święto Konstytucji 3 Maja w naszej szkole
Święto Konstytucji 3 Maja w naszej szkole w tym roku szkolnym przygotowały klasy gimnazjalne.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego szkoły oraz krótką informacją na
temat historii święta. Następnie rozpoczęła się część artystyczna. Uczniowie przedstawili
inscenizację pt. "Uchwalenie Konstytucji 3 Maja". Główną atrakcją występu były stylizowane na
epokę Księstwa Warszawskiego stroje i fryzury aktorów oraz ulotki zawierające oryginalny tekst
Konstytucji 3 Maja. Kolejno prowadzące uroczystość panie, przedstawiły interaktywną prezentację
komputerową, podczas której wszyscy zebrani mieli okazję utrwalić swoje wiadomości z historii
Polski w atrakcyjny i angażujący całą publiczność sposób.
p.Ewa Poważa, p.Urszula Sieńkowska Cioch

Kwitnąca łąka i jabłoń w sali zajęć
rewalidacyjno – wychowawczych…
Wiosnę w przyrodzie uczennice zespołu rewalidacyjno – wychowawczego grupy II obserwowały
podczas systematycznych wycieczek po okolicy.
9 maja br. mogły zieloną trawę, jeszcze mokrą
od rosy, kwiaty mleczu i stokrotek oraz gałązkę kwitnącej jabłoni dotykać, oglądać, wąchać,
chwytać, rozrzucać, itp. w czasie zajęć w sali. Dodatkową motywację do zainteresowania i
doświadczania naturalnych materiałów dało światło latarki i lupa. Uczennice, dzięki zdobytemu
doświadczeniu, naturalne kwiaty mogły zamienić w kwiaty z papieru i tworzyć własną łąkę, staw i
kwitnące drzewo jabłoni.
p.Halina Szulewska

DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY
24.04.2014r. zorganizowany został Dzień Otwartej Szkoły – w tym dniu swoją obecnością zaszczycili
nas Rodzice uczniów klas I- II –III szkoły podstawowej uczestnicząc w zajęciach z religii oraz edukacji
wczesnoszkolnej.

Zajęcia tematyczne proekologiczne dotyczyły segregacji odpadów w związku z obchodami Dnia
Ziemi. Pomoc Rodziców okazała się niezastąpiona – wspólnie poznaliśmy podstawowe zasady
segregacji odpadów na plastiki, szkoło oraz papier. Temat trudny … realizowany przez kilka
kolejnych dni. Uczyliśmy się różnicować materiały polisensorycznie ( przez zapach, dotyk, słuch,
wzrok), wykorzystaliśmy niektóre tworzywa do wspólnej zabawy (np. butelkowe kręgle), a efektem
ciężkiej pracy – było wspólne segregowanie odpadów i wrzucanie do odpowiednich kontenerów.

Już zaczynamy być Małymi Ekologami!!!
Dziękuję Rodzicom za obecność oraz pomoc w organizacji zajęć.
Wychowawczyni klasy I-II-III
p.Beata Augustynowicz

VI Augustowski Mityng Pływacki "Z
pływaniem za pan brat"

30 kwietnia na pływali miejskiej odbyła się kolejna edycja Augustowskiego Mityngu Pływackiego „Z
pływaniem za pan brat”. Impreza ta na stałe wpisała się w kalendarz imprez Zespołu Szkół
Specjalnych w Augustowie i Powiatu Augustowskiego.

Uczniowie przez cały rok uczestniczą w zajęciach nauki pływania. W tym dniu nadszedł moment, by
sprawdzić swoje umiejętności. W duchu sportowej rywalizacji zawodnicy startowali na różnych
dystansach, pokazując dobrą formę i styl. Nauczyciele wychowania fizycznego z dumą podkreślają
fakt, iż wszyscy wykazali postęp w swoich pływackich umiejętnościach. Wzrosła też liczba uczniów
potrafiących samodzielnie pływać.
W zawodach tych nie sama sportowa rywalizacja była najważniejsza, ważne że każdy uczestnik
wspiął się na wyżyny swoich możliwości, pokonując słabości pokazał ducha prawdziwego sportowca.
Po raz pierwszy w imprezie tej wzięli udział absolwenci Zespołu Szkół Specjalnych. Był to dobry czas
na rozmowy, integrację, wspomnienia.
Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Augustowie za współorganizację imprezy i ufundowanie
cennych nagród.
Już wkrótce wakacje! Zawodnicy biorący udział w zawodach na pewno będą korzystać z uroków
naszych jezior bezpiecznie!
p. Zbigniew Zadrożny

„Kwiatki, bratki i stokrotki….”
Klasa III b w ramach zajęć przygotowała mały ogródek klasowy. Zajęcia rozpoczęliśmy od poznania
nazw narzędzi ogrodniczych oraz ich przeznaczenia. Zadaniem każdego z uczniów było nasypanie
ziemi do doniczki. Następnie wysianie nasion kwiatów bratka i cynii oraz ich podlanie. Zajęcia
okazały się świetną okazją do nauki współpracy w grupie oraz treningiem umiejętności czekania na
swoją kolej. Uczniowie klasy III b mają nowy obowiązek muszą codziennie podlewać i dbać o swój
mały ogródek tak, aby za parę dni wyrosły piękne kwiaty, czekamy z niecierpliwością…
p. Agnieszka Doliwa

Przyszła wiosna !!!
Klasy I – II – III szkoły podstawowej powitały nową porę roku wycieczkami tematycznymi.
Poszukiwaliśmy oznak wiosny w najbliższym otoczeniu naszej szkoły. Oglądaliśmy ogródki działkowe,
na których pojawiły się kwitnące bazie wierzbowe, przebiśniegi, krokusy oraz tulipany. Uczyliśmy
się je rozpoznawać, nazywać oraz wiele z nich wykonaliśmy samodzielnie – stemplowaliśmy palcami,
naklejaliśmy gotowe elementy, malowaliśmy farbami w konturze. Przy okazji, poznaliśmy kolory:
zielony, biały, czerwony.

Wiosna – to również powroty ptaków. Poznaliśmy bociana i jaskółkę, gdzie mają swoje gniazda,
czym się żywią, jak wyglądają, który jest duży – a który mały. Wykonaliśmy je wspólnie z papieru i
pomogliśmy im „latać”. To była świetna zabawa!

Wiosna – to również Święta Wielkanocne!. Przygotowaliśmy się do nich poznając tradycje i zwyczaje
świąteczne, ozdabialiśmy kolorowe pisanki oraz wykonaliśmy wielkanocnego baranka. Byliśmy
gospodarzami szkolnej uroczystości – przygotowaliśmy salę i dekorację na wspólny poczęstunek.

Wiosna – to piękna pora roku, którą będziemy dalej poznawać!!!
Wiosenne pozdrowienia przesyłają uczniowie klasy I-II-III
p. Beata Augustynowicz

Konkurs recytatorski "Jan Paweł II - Nasz
Patron"

Dnia 29 kwietnia 2014r. odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski poświęcony Janowi Pawłowi
II, którego celem była popularyzacja twórczości Jana Pawła II oraz propagowanie wśród młodzieży
wartości moralnych, etycznych dzieł Karola Wojtyły. W związku z kanonizacją Jana Pawła II
uczniowie wybierali dzieła upamiętniające Papieża - Polaka.

Oto laureaci konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 7
1. Sandra Przyłucka
2. Mateusz Judycki
3. Klasa I – II – III (Julia Koronkiewicz, Kacper Turowski)
Gimnazjum nr 5
1. Karolina Kozłowska, Klaudia Motybel, Natalia Buławko
2. Ola Tyszka, Anita Kalinowska, Basia Hanc, Olga Dobrydnio, Mateusz Ruducha
3. Sylwia Palczewska
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
1. Dorota Grabowska
2. Klasa III (Magdalena Lulewicz, Ewa Dawidejt, Monika Klekotko, Urszula Ruducha, Piotr
Jurkiewicz)
3. Justyna Karbowska

GRATULUJEMY !!!

Podczas spotkania cała społeczność szkolna zaangażowała się we wspólne śpiewanie pieśni
związanych z Patronem Szkoły.
p. Zofia Ciszewska
p. Katarzyna Niedźwiecka

WESOŁYCH ŚWIĄT

ŚNIADANIE WIELKANOCNE
Dnia 16.04.2014 roku uczniowie klas I, II, III Szkoły Przysposabiającej do Pracy i klasy V-VI Szkoły
Podstawowej zorganizowali ŚNIADANIE WIELKANOCNE. Na zajęciach gospodarstwa domowego, pod
kierunkiem pani Zofii Ciszewskiej, uczennice przygotowały świąteczne potrawy. Jak na Wielkanoc
przystało, na stole pojawił się żurek z białą kiełbasą i jajkiem, jajka w majonezie, sałatka „gyros”,
a także wielkanocne jajka i mazurki. Stoły udekorowano stroikami wykonanymi przez uczniów oraz
słodkimi jajeczkami, które były świątecznym upominkiem od Pani Naczelnik Wydziału Oświaty,
Kultury i Sportu, Bożeny Kondrackiej, przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Augustowie.
Spotkania świąteczne w Zespole Szkół Specjalnych są już tradycją. Organizując je, uczniowie
kultywują regionalną tradycję, uczą się nakrywania do stołu, samodzielnego wykonywania potraw
oraz kulturalnego ich spożywania.
Podczas spotkania panowała świąteczna atmosfera. Świąteczny klimat podczas śniadania sprzyjał
rozwijaniu umiejętności składania życzeń okolicznościowych.
p.Katarzyna Niedźwiecka
p.Zofia Ciszewska
p.Katarzyna Kasjanowicz

SPOTKANIE WIELKANOCNE – 16.04.2014r.
Pielęgnując tradycję spotkań okolicznościowych, uczennice zespołu rewalidacyjno - wychowawczego
grupy II, przygotowały spotkanie Wielkanocne.
Przy świątecznym stole, zastawionym tradycyjnymi potrawami, zasiadły wszystkie uczennice
zespołów rewalidacyjno - wychowawczych, Marta – uczennica nauczania indywidualnego oraz ich
nauczyciele i opiekunowie. Szczególnie smakowały jajka z majonezem i szczypiorkiem oraz kiełbasa.
Natomiast Gabrysia częstowała się też wspaniałą babką piaskową z bakaliami.
Miła i życzliwa atmosfera wprowadziła nas w nastrój świąteczny.
Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły oraz rodzicom i opiekunom WESOŁEGO
ALLELUJA!
p.Halina Szulewska

Projekt „Augustów – co chcielibyśmy
pokazać naszym gościom?”
Projekt jest realizowany przez uczniów klasy II gimnazjum. Realizacja zaplanowanych etapów
rozpoczęła się 17 marca 2014 roku. W dniach 17 - 26 marca uczniowie wyszukiwali w Internecie i
drukowali informacje na temat historii i geografii Augustowa. 27 marca 2014 byli w bibliotece
miejskiej, gdzie na lekcji bibliotecznej zapoznali się między innymi z legendą o założeniu miasta.
Uczennica Ola Tyszka samodzielnie w domu przygotowała rękopis z wyżej wymienioną legendą.
Ponadto w dniach 27.03 - 11.04 uczniowie na lekcjach techniki przygotowali część kartek do
planowanego albumu, a także zbierali pocztówki, zdjęcia z gazet i folderów turystycznych. 7
kwietnia sporządzili listę miejsc znanych i tych, które chcą jeszcze zobaczyć przed ostatecznym
wybraniem ich do zaprezentowania w albumie.
p. U. Sieńkowska-Cioch

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w dniach 2 i 3 kwietnia uczestniczyli w Rekolekcjach
Wielkopostnych w Bazylice NSJ. Ksiądz rekolekcjonista przygotowywał nasze serca do właściwego
przeżywania Świąt Wielkanocnych.

Uczniowie Gimnazjum nr 5 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w dniach 7 - 8 - 9 kwietnia słuchali
nauk rekolekcyjnych w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. Słowo skierowane do uczniów
drugiego dnia głosiła Siostra Barbara z Warszawy. W ciekawy sposób, przy pomocy wielu środków
poglądowych doprowadziła słuchaczy do wniosku, że najważniejsze jest, żeby być dobrym, bo wtedy
Matka Boża jest blisko nas. Młodzież została obdarowana obrazkami i medalikami.

Dalsza część rekolekcji odbywająca się na terenie szkoły obejmowała tematykę:


Biografia Jana Pawła II - przybliżenie sylwetki Papieża; poznanie ciekawostek z życia Ojca Św., Jego
działalności i posług.



Dzień z poezją Karola Wojtyły - ukazanie twórczości poetyckiej Karola Wojtyły i bogactwa Jego
przekazu.



„Jan Paweł II – Święty uśmiechnięty” - praca plastyczna wykonana z okazji kanonizacji bł. Jana
Pawła.
p. Agnieszka Sobota

„Światowy Dzień Wiedzy na temat
Autyzmu w Augustowie”

W tym roku już po raz trzeci nasza szkoła wspólnie ze Starostwem Powiatowym w
Augustowie obchodziła Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu. Impreza była w całości
sfinansowana przez Powiat Augustowski. Tym razem 4 kwietnia 2014 klasa I-III a i III b Szkoły
Podstawowej Nr 7 Specjalnej im. Jana Pawła II w Augustowie wraz z rodzicami, nauczycielami oraz
pomocami nauczyciela odwiedziła augustowskie urzędy i przedszkole z oddziałami integracyjnymi.
Rozpoczęliśmy od Przedszkola nr 3, gdzie przekazaliśmy pani dyrektor Marzenie Górnej i jej
pracownikom oraz podopiecznym, informacje na temat Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu,
rozdaliśmy ulotki informacyjne oraz niebieskie ptaki symbolizujące naszą solidarność z osobami z
autyzmem. Pani dyrektor Marzena Górna oprowadziła nas po całej placówce. Później odwiedziliśmy
Starostwo Powiatowe, gdzie pani Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Bożenna Kondracka i

pani Sekretarz Powiatu Barbara Łoboda otrzymały od nas ulotki informacyjne oraz niebieskie ptaki.
Następnie odwiedziliśmy pana Starostę Franciszka Wiśniewskiego, któremu również przekazaliśmy
ulotkę oraz niebieskiego ptaka, a następnie wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie. Na zakończenie
naszej wizyty w Starostwie Powiatowym pani Naczelnik Bożenna Kondracka i pani Sekretarz Barbara
Łoboda oprowadziły nas i opowiedziały o pracy urzędu. Rozdaliśmy ulotki informacyjne i niebieskie
ptaki pracownikom tego urzędu. Potem udaliśmy się do Urzędu Miasta, gdzie spotkaliśmy się z
Burmistrzem Miasta Augustowa panem Kazimierzem Kożuchowskim, aby również jemu przekazać
ulotkę oraz niebieskiego ptaka symbolizującego solidarność z osobami z autyzmem. Pan Burmistrz
zaprosił nas do swego gabinetu, opowiedział nam o swojej pracy. Na zakończenie naszej wizyty w
Urzędzie Miasta rozdaliśmy ulotki informacyjne i niebieskie ptaki pracownikom tego urzędu.
Następnie odwiedziliśmy Powiatowy Urząd Pracy, gdzie zastępcy dyrektora panu Miłosławowi
Karolczukowi i pozostałym pracownikom tego urzędu przekazaliśmy informacje na temat
Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu, rozdaliśmy ulotki oraz niebieskie ptaki. Okazuję się, że
wiele osób nie wie, gdzie uczą się dzieci z autyzmem oraz jak funkcjonują. Przeprowadzenie tej
akcji udowodniło nam, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w tym temacie. Zapewne w przyszłym
roku znowu włączymy się w tą szczytną i jakże ważną akcję.
Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu przypada 2 kwietnia, został ustanowiony sześć lat
temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Dzień ten rozpoczyna w Stanach Zjednoczonych, ale także w
Polsce, Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu, który ma zwrócić uwagę społeczeństwa na
problemy i potrzeby osób z autyzmem.. Fundacja SYNAPSIS, wraz z innymi organizacjami
działającymi na rzecz osób z autyzmem w Polsce i na świecie, celebruje to święto, włączając się w
globalną akcję „Zaświeć się na niebiesko“. W tym dniu symbolem solidarności z osobami
z autyzmem jest kolor niebieski. Autyzm na całym świecie dotyka coraz większej grupy ludzi.
Statystki w niektórych krajach są alarmujące.
W Europie żyje 5 mln osób z autyzmem, co oznacza, że 1 osoba na 150 dotknięta jest tym
zaburzeniem. W Stanach Zjednoczonych autyzm wykrywany jest u 1 dziecka na 88. W Wielkiej
Brytanii, w której funkcjonuje jeden z najlepszych systemów pomocy osobom z autyzmem, na
autyzm cierpi 1 osoba na 100. W Polsce mówi się o 1 przypadku na 300. Rozbieżność statystyk
wynika z różnic w dostępie do diagnozy, jej jakości, a także świadomości społeczeństwa w zakresie
autyzmu.
Autyzm jest tajemniczym zaburzeniem, u podstaw, którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby
z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych.
W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Trudno jest nam nawet wyobrazić sobie, że sól
jest kwaśna, śnieg parzy, a delikatne głaskanie powoduje silny ból. Ale tak właśnie może wyglądać
świat osoby z autyzmem. I nie jest to ani gorsze, ani lepsze postrzeganie świata; jest po prostu inne
i zasługuje na nasze zrozumienie.
p. Agnieszka Joanna Turowska
p. Agnieszka Doliwa

Dzień Patrona
Przypadająca na 2 kwietnia – 9 rocznica śmierci Błogosławionego Jana Pawła obchodzona była
uroczyście przez społeczność naszej szkoły. W kinie „Iskra” młodzież obejrzała projekcję filmu pt.
„Karol, który został świętym” - uniwersalną, familijną opowieść dla dzieci i młodzieży, o tym, że
wartości wyznawane przez Jana Pawła II są aktualne do dziś i dają możliwość przezwyciężania
trudności także we współczesnym świecie. Dziękujemy właścicielom kina „Iskra” za kolejny ciekawy
film, w którym uczestniczyli uczniowie. Po powrocie z kina w pięknie udekorowanej sali odbył się
uroczysty apel poświęcony Patronowi Szkoły. Młodzież Gimnazjum przedstawiła wiersze i pieśni
poświęcone osobie Ojca Świętego i obejrzała prezentację multimedialną o pontyfikacie i przesłaniu
Papieża, który 27 kwietnia 2014 roku zostanie ogłoszony świętym.
p. Agnieszka Sobota
p. Maria Gładyszewska
p. Alicja Sokołowska

Zajęcia dla rodziców na temat
bezpiecznego korzystania z internetu

We wtorek, 31 marca w naszej szkole miało miejsce spotkanie dla rodziców zainteresowanych
tematyką bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież. Przygotowana na spotkanie
prezentacja multimedialna miała na celu zapoznanie opiekunów z zagrożeniami związanymi z
użytkowaniem komputera i Internetu. Prowadząca zajęcia, pani Magdalena Wysocka przedstawiła
definicję dysfunkcyjnego korzystania z Internetu oraz form uzależnienia od komputera i Internetu.
Rodzice dowiedzieli się, jakie zachowania dziecka korzystającego z komputera są niepokojącym
sygnałem zwiększającym ryzyko uzależnienia, a co najważniejsze - mogli dowiedzieć się, co robić,
aby dziecko nie wpadło w szpony komputerowego nałogu, czy nie stało się ofiarą internetowych
oszustów.

Po prezentacji był również czas na dyskusję, wymianę doświadczeń, wskazówek skutecznych w
wychowaniu naszych podopiecznych do bezpiecznego użytkowania źródła informacji, rozrywki i
komunikacji jakim jest Internet. Spotkanie zostało zorganizowane przez zespół profilaktyczny.
p. Magdalena Wysocka

Akademia Czystych Rąk Carex
W ramach realizacji programu Akademia Czystych Rąk Carex uczniowie
klas I, II, III SSPdP wykonali plakaty na konkurs plastyczny pt. "Gdzie były,
co robiły Twoje ręce".
Opiekunami poszczególnych klas byli:
klasa I - Katarzyna Niedźwiecka
klasa II - Zofia Ciszewska
klasa III - Elżbieta Barwicka

Zdobyć Mount Everest naszych możliwości
20 marca w hali sportowo – widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Augustowie został
rozegrany VIII Podlaski Dzień Treningowy MATP Olimpiad Specjalnych. Organizatorzy
imprezy, Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podlaskie i Zespół Szkół Specjalnych w
Augustowie oraz Powiat Augustowski i Miasto Augustów, zaprosili siedemdziesięciu
niepełnosprawnych sportowców z całego województwa. Zaprezentowali oni swoje umiejętności w
18 oficjalnych konkurencjach Programu Treningu Aktywności Motorycznej (MATP). Impreza
rozpoczęła się uroczystą defiladą uczestników, trenerów i wolontariuszy. Zgodnie z ceremoniałem
została wniesiona flaga, a po dźwiękach hymnu Olimpiad Specjalnych w imieniu wszystkich słowa
przysięgi:
„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku”

wypowiedziała zawodniczka klubu sportowego Kormorany, działającego przy Zespole Szkół
Specjalnych w Augustowie, dwukrotna złota medalistka Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad
Specjalnych Ateny 2011 w kajakarstwie, Monika Klekotko. Oficjalnego otwarcia dokonał
Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie, Roman Krzyżopolski oraz Sekretarz Urzędu
Miasta, pani Aldona Samel. Ceremonię uświetnił występ zespołu tanecznego „Iskierki” ze Szkoły
Podstawowej Nr 4 w Augustowie pod kierunkiem pani Justyny Skowrońskiej.
Zawody wzbudzały wiele emocji i wzruszeń, bo każdy start to walka z samym sobą, pokonywanie
własnych słabości i wspinanie się na Mount Everest swoich możliwości. Program MATP dedykowany
jest osobom, które nie mogą uczestniczyć w oficjalnych treningach i zawodach sportowych Olimpiad
Specjalnych z powodu współistniejących z niepełnosprawnością intelektualną niepełnosprawności
fizycznych, uniemożliwiających udział w oferowanych dyscyplinach sportu w ramach Olimpiad
Specjalnych lub niemożności zrozumienia i przestrzegania zasad współzawodnictwa i przepisów
sportowych Olimpiad Specjalnych, np. z powodu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu
głębokim. Program ten stwarza jego uczestnikom możliwość przeżywania radości i poczucia dumy ze
swoich osiągnięć i rozwijania potencjalnych możliwości.
W pierwszej turze zawodnicy prezentowali swoje umiejętności podczas pokonywania tunelu,
dystansu 5m z asystą czy podczas unoszenia głowy i barków z pozycji leżenia przodem. Podczas
zawodów nie było rywalizacji pomiędzy zawodnikami, każdy, kto wykonał oficjalne zadanie na
wcześniej zadeklarowanym poziomie sprawności, otrzymał złoty medal.
Na wielkie podziękowania zasługuje dwudziestu jeden
młodych ludzi z II Liceum
Ogólnokształcącego i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Augustowie. Pomimo że obiekt Szkoły
Podstawowej nr 4 w Augustowie jest fantastycznie dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych, wolontariusze odczuli, jakie problemy, nie tylko w poruszaniu, piętrzą się
przed osobami niepełnosprawnymi. Jak sami stwierdzili: „była to fantastyczna lekcja życia i jak
tylko nadarzy się okazja, wezmą w niej udział jeszcze raz”.
Słowa
uznania
należą
się
Podlaskiemu
Urzędowi
Marszałkowskiemu,
Powiatowi
Augustowskiemu, Miastu Augustów oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w
Augustowie „Wśród Nas”. Serdecznie dziękujemy dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4 w Augustowie
za ciepłe i pełne życzliwości przyjęcie niepełnosprawnych zawodników.
Organizatorzy

ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA w
naszej szkole

W dniu 21.03.14r. w Zespole Szkół Specjalnych, po raz pierwszy uroczyście obchodziliśmy Światowy
Dzień Zespołu Downa. Było to spotkanie integracyjne całej społeczności szkolnej.
Światowy Dzień Zespołu Downa to inicjatywa Stowarzyszenia Down Syndrome International (DSI)
ustanowiona w 2005 roku, od 2012 roku pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych, w
Polsce od 2006 r.
Celem wydarzenia jest budowanie świadomości na temat istoty zespołu Downa, a także tolerancji i
wrażliwości na potrzeby osób nim dotkniętych.
W tym roku hasło przewodnie obchodów brzmi: „Zdrowie i dobre samopoczucie – równy dostęp dla
wszystkich”.
Data obchodów nie jest przypadkowa – dzień 21 marca patronuje rozpoczynającej się wiośnie i
narodzinom ludzi niezwykłych, którzy także uczą się w naszej szkole. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy
przedstawieniem prezentacji multimedialnej, która tematyką wprowadziła nas w istotę obchodów
Światowego Dnia Zespołu Downa. Wiele niezapomnianych wrażeń przyniosło dla wszystkich
obejrzenie krótkiego filmu prezentującego sukcesy łyżwiarskie naszej uczennicy Emilki, która jest
osobą z zespołem Downa.

Rozpoznawalnym i charakterystycznym symbolem tego dnia są kolorowe skarpetki, które oprócz
tego, że możemy nosić, możemy też przedstawić w inny sposób, solidaryzując z naszymi znajomymi.
W dalszej kolejności nasza młodzież wzięła udział w zajęciach plastycznych. Główne zadanie
polegało na pokolorowaniu wyciętych z brystolu skarpetek według własnego pomysłu. Wszyscy z
wielkim zaangażowaniem przystąpili do pracy, a efekty mogli już niebawem oglądać na wykonanej
przez
siebie
wystawie.
Na zakończenie naszej uroczystości odbył się niecodzienny pokaz mody, którego tematem
przewodnim było oczywiście powitanie wiosny. W pokazie wzięli udział uczniowie naszej szkoły, a
ściślej - osoby obchodzące dzisiejsze święto, czyli: Ola, Julka, Monika, Ola, Emilka i Tomek.
Wszyscy uczestnicy Naszego Święta obiecali, że za rok spotkamy się znowu.
Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa w naszej szkole odbyły się w świetlicy Bursy
Międzyszkolnej, za co serdecznie dziękujemy Dyrekcji tej placówki.
Uroczystość przygotowały : p. Urszula Sieńkowska - Cioch,
p. Zofia Ciszewska, p. Iwona Bagińska

ŚNIADANIE DAJE MOC
Uczniowie klasy III Szkoły Przysposabiającej do Pracy w II semestrze realizują program
profilaktyczny ŚNIADANIE DAJE MOC.
W czasie zajęć poznają zasady zdrowego odżywiania ze szczególnym zwróceniem uwagi na
spożywanie II śniadania. Poznają wartości odżywcze poszczególnych produktów według piramidy
zdrowia. Zdobyli wiedzę na temat roli warzyw i owoców w codziennej diecie.
Uczą się przygotowywać zdrowe posiłki. Samodzielnie wykonali kanapki, koktajl i sałatkę.
Uczniowie klasy III
pod opieką p. Elżbiety Barwickiej

Tort ze Spidermanem, czyli urodziny
Mateusza!
Klasa I - IIIa i IIIb Szkoły Podstawowej Nr 7 uczestniczyły w przyjęciu urodzinowym Mateusza
Turowskiego, który 10 marca skończył 12 lat. Były życzenia, okolicznościowe laurki, tort z
ulubionym bohaterem filmowym Jubilata, czyli Spidermenem oraz prezent. Wszyscy goście
odśpiewali tradycyjne „Sto Lat”, pomogli zdmuchnąć świeczki, a potem delektowali się pysznym
tortem śmietanowym. Była opowieść o urodzinach Świnki Peppy oraz kolorowanki z wizerunkiem
tortów. Tego typu zajęcia integracyjne są świetną okazją do trenowania umiejętności społecznych i
utrwalania zasad współżycia społecznego.
p. Agnieszka Joanna Turowska

Bezpieczni w sieci – jak uczyć dzieci i
młodzież bezpiecznego korzystania z
Internetu
11 lutego obchodziliśmy dzień bezpiecznego Internetu, ale o właściwym korzystaniu z komputera i
Internetu powinniśmy pamiętać zawsze. Coraz częściej słyszymy o zjawiskach takich jak
cyberprzemoc, internetowe oszustwa czy uzależnienie od komputera i Internetu.
Skalę problemu naświetlić pomogą wyniki badań prowadzonych m.in. przez Fundację „Dzieci
Niczyje” w latach 2011-2012 . Oto niektóre dane:
Łącznie 13,3% młodzieży w wieku 14-17 lat jest zagrożonych nadużywaniem lub nadużywa
Internetu. Dysfunkcyjne korzystanie z Internetu częściej wykazują chłopcy.


68,6% respondentów kontaktuje się w Internecie z osobami, których wcześniej nie spotkało twarzą
w twarz. 30% respondentów wybrało się na spotkanie z osobą poznaną w sieci.
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Ponad 20 % respondentów doświadczyło przemocy w Internecie. Połowa z nich twierdzi, że było to
dla nich nieprzyjemne lub wprawiło ich to w zaniepokojenie. Dziewczyny są bardziej narażone na
cyberprzemoc niż chłopcy.
Czy wobec zagrożeń czyhających na młodych ludzi powinno się zabronić korzystania z Internetu,
grania w gry czy posiadania konta na portalu społecznościowym? Nie, natomiast powinniśmy
poznawać specyfikę tych zagrożeń i skutecznie im zapobiegać. Osiągniemy to ucząc dzieci od
najmłodszych lat właściwego korzystania ze źródła informacji, rozrywki i komunikacji, jakim jest
Internet.
W naszej szkole w lutym i w marcu prowadziliśmy działania mające na celu wyposażenie uczniów w
wiedzę i umiejętności dotyczące korzystania z Internetu i komputera (również z telefonów
komórkowych) w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Wszystkie klasy gimnazjum i szkoły
przysposabiającej do pracy uczestniczyły w zajęciach na temat bezpieczeństwa w sieci.
Wykorzystano prezentacje multimedialne, filmy, miniwykłady. Planujemy również spotkanie dla
rodziców na temat dysfunkcyjnego korzystania z Internetu i komputera.
Z komputera korzystają już kilkuletnie dzieci. Zadaniem dorosłych – rodziców, opiekunów,
nauczycieli jest nauczenie ich korzystania z niego w sposób bezpieczny. Oto kilka wskazówek, jak
postępować, aby dzieci były bezpieczniejsze w sieci.
 Zachęcaj dziecko do opowiadania o swoich doświadczeniach związanych z korzystaniem z
internetu i staraj się, przynajmniej na początku, korzystać z internetu razem z dzieckiem.
 Naucz dziecko, że nie wszystko, co przeczyta lub zobaczy w Internecie, jest prawdą. Zachęcaj je
do zadawania pytań, jeśli nie jest czegoś pewne.

 Wyraźnie podkreśl, że nigdy nie wolno podawać adresu, numeru telefonu ani innych informacji
osobistych, takich jak nazwa szkoły.
 Naucz dziecko ufać swojemu doświadczeniu i intuicji. Pracuj nad zaufaniem do siebie, bo jeśli je
zdobędziesz to dziecko powie ci jeśli znajdzie w internecie coś, co wywołuje jego niepokój.
 Jeśli dzieci wykonują w Internecie czynności wymagające zalogowania się w celu identyfikacji
użytkownika, pomóż im wybrać odpowiednią nazwę i dopilnuj, aby nie zdradzała ona żadnych
informacji osobistych o dziecku.
 Powiedz dzieciom, że nie należy spotykać się z osobami poznanymi w Internecie. Wyjaśnij, że
internetowi przyjaciele nie zawsze są tymi, za kogo się podają.
 Wymagaj, aby dziecko przestrzegało praw własności innych internautów. Wyjaśnij, że nielegalne
kopiowanie efektów pracy innych ludzi — muzyki, gier wideo i innych programów — to kradzież.
 Dopóki nie upewnisz się, że dziecko potrafi w sposób rozsądny korzystać z internetu - skorzystaj z
oprogramowania kontrolującego aktywności dziecka w internecie. Są bowiem programy, które
umożliwiają zablokowanie dostępu do nieodpowiednich witryn, monitorowanie odwiedzanych przez
dzieci witryn i sprawdzanie, co dzieci tam robią.

Przydatne strony:
www.sieciaki.pl
www.dzieckowsieci.pl
www.helpline.org.pl
www.saferinternet.pl
www.fdn.pl
p. Magdalena Wysocka

SZOPKI BOŻONARODZENIOWE
Jednym z magicznych elementów Bożonarodzeniowych Świąt jest tradycyjna szopka, a więc makieta
przedstawiająca wnętrze stajenki betlejemskiej podczas nocy narodzenia Syna Bożego, Jezusa
Chrystusa. Zwyczaj robienia szopek sięga XIII wieku i jest kontynuowany do dnia dzisiejszego.
Konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniowo został zorganizowany już po raz 14 w Zespole
Szkół Samorządowych w Augustowie, do którego została zaproszona nasza szkoła. Uczniowie z
pomocą nauczycieli wykonali 12 pięknych szopek, które wzięły udział w konkursie.
Przyznano nagrody następującym osobom:
1. Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze
grupa I (3 uczennice) grupa III (4 uczennice) - op. p. Agata Renda, p. Daria Dębowska
2. Dominika Formejster SP 7, Rafał Harnuszkiewicz, SP 7 - op. Agnieszka Turowska
3. Krzysztof Rutkowski kl. II, Gimnazjum nr 5, Aleksandra Tyszka kl. II, Gimnazjum nr 5 - op.
Agnieszka Sobota
4. Klasa IV – V (5 uczniów) SP 7 - op. Iwona Bagińska
5. Michał Kierkla kl. III b, SP 7, Mateusz Stepka kl. III b, SP 7,Grzegorz Maciejewski kl. III
b, SP 7 - op. Agnieszka Doliwa
Wyróżnienia otrzymali:
1. Cezary Kozłowski (nauczanie indywidualne) kl. II Szkoła Przysposabiająca do Pracy, op.
Aleksander Filipow,
2. Tomasz Kaczmarek (nauczanie indywidualne) SP 7, op. Iwona Bagińska
p. Agnieszka Sobota

Bal Karnawałowy
20 stycznia 2014r. w restauracji „Albatros” odbył się Bal Karnawałowy, który jak co roku licznie
zgromadził całą społeczność naszej szkoły.
Naszą zabawę uświetniła muzyka grana na żywo przez zespół „Dwa serca”.
W przerwie między tańcami odbyły się zabawy pt.: „Czerwony Kapturek” i „Rodzina idzie do zoo”,
tym razem były to zabawy o charakterze czytelniczym, ściśle związane z akcją „Cała Polska czyta
dzieciom”, realizowana w naszej szkole. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody:
zawieszki do rowerów oraz „słodkie co nieco”.
Przy współpracy z rodzicami i opiekunami naszych uczniów, został także przygotowany dla
wszystkich słodki poczęstunek, z którego korzystaliśmy w przerwach naszych szalonych tańców.
Bal karnawałowy był świetną okazją do wspólnego spotkania, zabawy, lepszego poznania się,
współdziałania w tak licznym gronie obejmującym całą społeczność szkolną.
Nasza zabawa mogła odbywać się dzięki uprzejmości Augustowskiej Spółdzielni Spożywców
„Społem” za co serdecznie dziękujemy jej Dyrekcji i pracownikom.
Organizatorzy:
I. Bagińska, H. Szulewska, M. Poźniakowska

"Problemy wieku dojrzewania"
21 stycznia 2014r. zaprosiliśmy rodziców uczniów naszej szkoły na spotkanie z położną, panią
Marzeną Luty. Temat spotkania dotyczył „Problemów wieku dojrzewania”, a zwłaszcza tych
związanych z dojrzewaniem biologicznym i płciowym osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Okres dorastania bywa trudny zarówno dla młodzieży, jak i rodziców, opiekunów czy nauczycieli
uczących nastolatki. Każdy człowiek, poza niektórymi osobami z głęboką niepełnosprawnością
intelektualną ma świadomość własnego ciała, obserwuje zmiany w swoim ciele związane z
dojrzewaniem, jest również świadomy swoich podstawowych potrzeb biologicznych, w tym potrzeby
seksualnej. Nieumiejętność mówienia o swoich potrzebach nie oznacza bynajmniej, że młody
człowiek ich nie posiada! Dorastające osoby niepełnosprawne intelektualnie mają takie same
potrzeby i problemy jak wszyscy rówieśnicy, tylko nie zawsze sobie z nimi radzą. Bywa, że w
związku z tym pojawiają się u nich trudne zachowania związane z seksualnością.
Bardzo długo kwestie dojrzewania płciowego, życia seksualnego i rodzicielstwa osób
niepełnosprawnych intelektualnie były tematem tabu, mimo, że problemy te były widoczne w
codziennym życiu. Obecnie zaobserwować można pewne zmiany w kwestii podejścia do tematyki

seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie. W rozmowach z opiekunami i rodzicami
pojawia się wiele pytań dotyczących problematyki dojrzewania płciowego, zachowań seksualnych,
związków partnerskich osób z upośledzeniem umysłowym.
Rodzice obecni na spotkaniu mogli w szczery, otwarty sposób porozmawiać o swoich trudnościach
czy wątpliwościach, uzyskać potrzebną fachową poradę. Mamy nadzieję na kontynuowanie
współpracy z panią Marzeną i innymi specjalistami, ponieważ właściwa, dostosowana do poziomu
rozumienia dziecka edukacja seksualna stanowi ważny element profilaktyczny, zabezpieczający
przed niepożądaną ciążą, chorobami przenoszonymi drogą płciową i przed przemocą seksualną.
p. M. Wysocka

Jesteśmy z siebie dumni!

Święto Pluszowego Misia
Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej wraz z nauczycielami i pomocami nauczyciela wzięli udział
w nietypowych zajęciach bibliotecznych. Tym razem zostaliśmy zaproszeniu na urodziny pluszowego
misia. Sam miś przyszedł, aby zabrać nas w podróż pociągiem do swojej misiowej krainy, ale
pojechali tylko Ci, którzy mieli specjalne bilety. Na przyjęciu oprócz zabaw i piosenek był również
słodki poczęstunek – misiowe ciasteczka. Na koniec wypożyczyliśmy książki o tematyce świąteczno –
zimowej oraz misiach, żeby mieć co czytać w szkole. Bardzo serdecznie dziękujemy
bibliotekarkom p. Krysi i p. Małgosi za świetnie przeprowadzone zajęcia i już nie możemy się
doczekać kolejnych.
p. Agnieszka Joanna Turowska

Mikołajkowy Turniej Pływacki
Dnia 18. 12. 2013 roku na pływalni miejskiej odbył się Mikołajkowy Turniej Pływacki uczniów
Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie. Celem spotkania było propagowanie zdrowego stylu życia,
zaprezentowanie swoich umiejętności pływackich nabytych podczas zajęć z wychowania fizycznego

oraz kształcenie charakteru i wiary we własne możliwości. Uczniowie z wielką radością pokonywali
określone dystanse na czas oraz uczestniczyli w grach i zabawach w wodzie z różnymi rekwizytami.
Nie zabrakło odrobiny relaksu. Wszyscy bardzo chętnie korzystali z jacuzzi, masaży wodnych oraz
sauny. Turniejowi towarzyszyła przyjazna atmosfera, ponieważ uczestnicy nie rywalizowali ze
sobą i wszyscy byli na podium.
Mikołajkowy Turniej Pływacki, tak jak sama nazwa wskazuje, zakończył się wizytą Mikołaja, który
wręczył każdemu uczniowi drobny upominek.
p. Zbigniew Zadrożny

Spotkanie opłatkowe

20 grudnia 2013 roku uczniowie naszej szkoły przedstawili Jasełka Bożonarodzeniowe pt. ”Jak
Bartek do stajenki wędrował”. Była to okazja do wspólnego spotkania całej społeczności szkolnej i
przeżycia szczególnego wydarzenia, jakim jest narodzenie Dzieciątka Jezus. Najważniejszym
przesłaniem przedstawienia było ukazanie widzom ogromnej wartości w życiu, jaką jest miłość i
obdarowanie nią wszystkich, którzy tej miłości potrzebują. Bartek wędrując do stajenki rozdał
wszystkie swoje podarki, które niósł dla Jezusa. Oddał je głodnym zwierzętom, ubogiemu
staruszkowi i matce. Gdy dotarł do Jezusa, z zatroskaniem zajrzał do plecaka, który okazał się
pusty. Józef widząc smutek w oczach chłopca powiedział:
„Jezus nad całym światem panuje
I nic z rzeczy nie potrzebuje.
On chce, by miłość w sercach królowała
I potrzebującym wszystko dawała.
Ta miłość w sercu twym zamieszkała w nadmiarze
I to Jezusowi złóż w darze.”
W jasełkach wzięli udział uczniowie z poszczególnych szkół.
Szkoła Podstawowa nr 7
Julia Koronkiewicz – myszka
Aleksandra Kuklińska – anioł
Mateusz Judycki – Bartek
Izabela Goliczewska – kotek
Michał Milkiewicz – pasterz
Gimnazjum nr 5
Aleksandra Tyszka – anioł (narrator)
Mateusz Ruducha - konik

Sylwia Palczewska – matka
Patrycja Korniłowicz – osiołek
Klaudia Motybel – kaczka
Karolina Kozłowska – miś
Aleksandra Rółkowska – wołek
Natalia Buławko – owieczka
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Dorota Grabowska – Maryja
Piotr Jurkiewicz – Józef
Justyna Karbowska – pasterz
Marcin Miłowicki - starzec
Gratulacje i podziękowania wszystkim aktorom oraz im rodzicom za zaangażowanie.
p. Agnieszka Sobota
p. Alicja Sokołowska

Wesołych Świąt

Spokojnych, zdrowych, radosnych
świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w serdecznym gronie rodzinnym
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
uczniom, rodzicom, nauczycielom
i pracownikom szkoły

życzy Dyrekcja ZSS

Szkolne Mikołajki

6 grudnia uczniowie klas szkoły podstawowej postanowili wspólnie uczcić Dzień Imienin Świętego
Mikołaja. Starsi uczniowie przygotowali krzyżówkę i quiz tematyczny. Wszyscy z uwagą i
zaangażowaniem zbierali punkty za prawidłowe odpowiedzi. Mikołaj ucieszył się, że dzieci posiadają
tak dużo wiadomości o nim. Uczestnicy poznali też legendę o Świętym Mikołaju. Kiedy pani
skończyła czytać legendę, rozległo się pukanie do drzwi… Radości, okrzyków i… trochę strachu była
cała moc. Odwiedził nas Mikołaj z pełnym workiem prezentów. Miłe dla wszystkich spotkanie
zakończyło się słodkim poczęstunkiem.
Mikołaju! Do zobaczenia za rok!
p.K.Kasjanowicz, p.I.Sobolewska
p.B.Augustynowicz, p.M.Milanowska

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dnia 03.12.2013r. nasza szkoła zorganizowała uroczystość z okazji obchodów XXI Rocznicy
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Jest to już tradycja szkoły - święto osób z
niepełnosprawnościami i ich przyjaciół. W ramach uroczystości odbył się również XII Przegląd
Piosenki "Wśród nas”. Jak co roku przybyli na nią zaproszeni goście oraz uczniowie szkół powiatu
augustowskiego i zaprzyjaźnione placówki.
Tradycyjnie też widniało „Drzewo Przyjaźni”, na którym każdy z zaproszonych gości i uczestników
zawiesił szablon wyciętego z kolorowego papieru ptaszka z wypisanym swoim imieniem, stał się
symbolem naszego spotkania.
Głównym punktem programu było spotkanie z Joanną Mendak, pływaczką, mistrzynią Europy,
świata, medalistką paraolimpiad w Londynie, Atenach i Pekinie. Wszyscy z ogromnym
zainteresowaniem słuchali, jak Joanna opowiadała o swojej pasji, treningach i przeżyciach
związanych z udziałem w paraolimpiadach.
Następnie odbył się Przegląd Piosenki, na który każdego roku przybywa coraz więcej uczestników.
Wszystkie występy wokalne i taneczne były nagradzane przez publiczność gromkimi brawami.
Dodatkowo występujący „artyści” otrzymali nagrody rzeczowe. Słodki poczęstunek po części
oficjalnej stanowił dobrą okazję do integracji naszych uczniów z uczestnikami imprezy.
Ponadto uroczystości towarzyszył kiermasz prac wykonanych przez uczniów ZSS i kiermasz ciast.
Pieniądze uzyskane z obu kiermaszów będą przeznaczone na wycieczkę uczniów „Szlakiem patrona
szkoły”: Wadowice, Kraków, Łagiewniki, Zakopane.
Spotkanie to dostarczyło nam wszystkim wielu miłych przeżyć i wzruszeń.
Serdeczne dziękowania kierujemy w stronę Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Augustowie
za dofinansowanie organizacji imprezy.
Składamy podziękowania również panu Bogdanowi Dyjukowi, dyrektorowi Augustowskiego Centrum
Edukacyjnego, za wynajem sali oraz wszystkim nauczycielom naszej placówki, którzy pomogli
przygotować uroczystość.
Organizatorzy

Wieczór Andrzejkowy

Wieczór Andrzejkowy, obchodzony zwykle w wigilię św. Andrzeja, w tym roku w naszej szkole
przybrał formę Andrzejkowych Wróżb 27 listopada. Uczennice klas szkoły przysposabiającej do pracy
wprowadziły zebranych w tematykę obchodów Andrzejek (pochodzenie święta i tradycje z nim
związane) oraz przybliżyły sylwetkę św. Andrzeja, patrona dziewcząt. Na uczniów Gimnazjum nr 5 i
Szkoły Przysposabiającej do Pracy, czekały specjalnie przygotowane na tę okazję wróżby. Każdy
uczeń miał możliwość poznania swojej wróżby na bliższą i dalszą przyszłość oczywiście
z „przymrużeniem oka”.
Jednymi z najbardziej obleganych stanowisk okazała się loteria
fantowa, której celem jest zebranie funduszy na wycieczkę szkolną. Przez cały czas społeczność
szkolna bawiła się w rytm skocznej muzyki. Zabawy, uśmiechu było wiele i wszyscy z
utęsknieniem czekają już na następny Wieczór Andrzejkowy.
p. Z. Ciszewska

„Klub Bezpiecznego Puchatka”
Dnia 27 listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 7 odbyły się zajęcia z cyklu Klub Bezpiecznego
Puchatka pt. „Bezpieczeństwo w szkole”. Uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie zachowywać się
w klasie podczas zajęć i podczas przerw. Poznali przedmioty, które mogą być niebezpieczne oraz
jak należy się nimi w bezpieczny sposób posługiwać. Podczas zajęć uczniowie wykonali plakaty pt.
„Uwaga, ostrożnie!” dotyczący narzędzi, którymi należy się posługiwać ostrożnie np. nożyczki i
gniazdka elektryczne oraz plakat pt. „Nie wolno!” określający zachowania niebezpiecznie np.
bieganie podczas przerw. Następnie zapoznaliśmy się z materiałem filmowym zaproponowanym
przez program „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Dzięki tym zajęciom z pewnością w naszej szkole
będzie bezpieczniej.
p. Agnieszka Doliwa
p. Agnieszka Turowska

Rok twórczości Juliana Tuwima
W ramach obchodów Roku Juliana Tuwima, 26 listopada 2013 roku, odbyła się lekcja otwarta.
Tematem zajęć było poznanie życia i twórczości poety. Lekcja przeprowadzona została w klasach
Szkoły Przysposabiającej do Pracy przez panią Zofię Ciszewską i Katarzynę Niedźwiecką. Celem
zajęć było przybliżenie i popularyzacja twórczości Tuwima. Uczniowie pracowali w czterech
grupach. Po rozwiązaniu plątaninki literowej, młodzież obejrzała prezentację multimedialną
dotyczącą życia i twórczości Juliana Tuwima. W trakcie lekcji uczniowie nie mieli czasu na nudę,
ponieważ różnorodność ćwiczeń bardzo pozytywnie wpłynęła na ich aktywność poznawczą. Jednym
z ciekawszych elementów lekcji było dobieranie rekwizytów do wybranych wierszy. Na koniec zajęć
młodzież przedstawiła w formie „teatrzyku chińskich cieni” jeden z najbardziej znanych utworów
pt. „Rzepka”. Podsumowaniem zajęć były karty pracy. Rozwiązując je, uczniowie pokazali, iż znają
i bardzo lubią twórczość Juliana Tuwima. Pokazali również, iż rozumieją przesłania poszczególnych
utworów.
p.Zofia Ciszewska
p.Katarzyna Niedźwiecka

WIZYTACJA DUSZPASTERSKA
25 listopada naszą szkołę swoją obecnością zaszczycił Jego Ekscelencja Biskup Romuald Kamiński.
Dostojnego gościa przywitała pani dyrektor i uczniowie. Uczniowie przygotowali pytania, dzięki
którym chcieli lepiej poznać życie tak ważnej osoby. Ten „wywiad” przebiegał we wspaniałej
atmosferze. Dowiedzieliśmy się, że biskup z naszym patronem Janem Pawłem II spotkał się osobiści
trzykrotnie. Były to ważne chwile. Lubi kibicować wydarzeniom sportowym, a ulubionymi potrawami
naszego gościa jest zupa szczawiowa i jajecznica na boczku. Na zakończenie Jego Ekscelencja
wpisał się do kroniki szkoły i udzielił duszpasterskiego błogosławieństwa.
p. Agnieszka Sobota

Tuwim na jesienne słoty

Klasy gimnazjum kontynuują w tym roku szkolnym wspólne spotkania z książką. W roku Juliana
Tuwima nie mogło zabraknąć spotkania z jego wspaniałymi wierszami dla dzieci. W związku z tym
klasy I-II oraz II-III wybrały się w pochmurny listopadowy poranek do Biblioteki Pedagogicznej i tam,
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, przenieśliśmy się wszyscy w kolorowy i wesoły świat

wyczarowany przez znakomitego poetę, który wciąż pozostaje wzorem znakomitej polszczyzny,
dowcipu oraz zmysłu obserwacji. Jego utwory zaskakują swoją aktualnością i bogactwem
języka, niezwykle opisują zwykłe sytuacje wzięte prosto z życia, bawią zaskakującymi
porównaniami, rytmem i rymem. Swoje ulubione wiersze czytała uczniom gospodyni spotkania pani
Józia Drozdowska oraz zaproszony przez nią gość pani Krysia Fiodorow. Dołączyły do nich panie: Ula
Sieńkowska-Cioch i Monika Obuchowska. Uczniowie znakomicie bawili się słuchając m.in.
Lokomotywy, Słonia Trąbalskiego, Kotka, Ptasich plotek i innych wierszy. Spontaniczne komentarze i
wybuchy śmiechu towarzyszyły nam przy każdym wierszu. W bibliotece zapanowała
gorąca atmosfera i znakomita pogoda ducha na przekór tej za oknem ;) Wiersze Tuwima - polecamy
na jesienne słoty!
p. Urszula Sieńkowska-Cioch

Wycieczka do Starostwa Powiatowego w
Augustowie
Dnia 21 listopada 2013 roku uczniowie klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy odwiedzili Starostwo
Powiatowe w Augustowie.
Z pracą i funkcjonowaniem urzędu zaznajomiła uczniów Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i
Sportu, pani Bożena Kondracka, oraz Sekretarz Powiatu, pani Krystyna Łoboda. Młodzież z wielkim
zainteresowaniem oglądała poszczególne wydziały. Dowiedziała się, że w Starostwie ma swoją
lokalizację Wydział Oświaty, Geodezji, Architektury i Budownictwa, Ochrony Środowiska oraz
Komunikacji. Uczniowie usystematyzowali swoją wiedzę w zakresie spraw, które można załatwić w
tym olbrzymim urzędzie.
Szczególną atrakcją był gabinet Pana Starosty Augustowskiego, Franciszka Wiśniewskiego.
Wychowankowie mogli zasiąść na fotelu w jego gabinecie oraz szczegółowo poznać to
pomieszczenie. Miłym akcentem tej wycieczki były przygotowane przez pracowników prezenty dla
każdego ucznia. Społeczność szkolna nie była dłużna i przygotowała specjalnie na tą okazję drobny
upominek wykonany w pracowni witrażu, który wręczyła w ramach podziękowań za miłe przyjęcie.

Wycieczki do urzędów oraz zaznajamianie z ich pracą oraz sprawami, które można tam załatwić
mają szczególne znaczenie dla naszej młodzieży, która przecież wchodzi już w dorosłość. A w
dorosłym życiu muszą wiedzieć, gdzie uzyskać pozwolenie na budowę, załatwić tablice
rejestracyjne do samochodu czy też gdzie załatwić sprawy z Rzecznikiem Praw Konsumenta. Nasza
młodzież poprzez to, że tu była, widziała, zapamięta to miejsce.
p. Elżbieta Barwicka
p. Katarzyna Niedźwiecka

Przestrzeganie norm w codziennych
relacjach społecznych

W poniedziałek, 18 listopada, gościliśmy w szkole psychologa z Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej, panią Zofię Piłasiewicz. Spotkanie miało na celu rozwijanie umiejętności
społecznych, takich jak radzenie sobie z silnymi uczuciami i umiejętność odmawiania, czyli
asertywność.

Spotkanie miało formę warsztatową. Podczas zajęć uczniowie klas IV-V-VI oraz gimnazjaliści
rysowali swoje emocje, uczyli się odreagowywać złość w nieagresywny sposób. Na koniec próbowali
relaksowania się przy muzyce, wyobrażając sobie słoneczną plażę. Starsi uczniowie rozmawiali o
tym, czym jest asertywność i w jakich sytuacjach warto być asertywnym. Mieli okazję przećwiczyć
odmawianie podczas odgrywania scenek. Dla niektórych to zadanie okazało się naprawdę trudne!
Spotkanie z panią psycholog na pewno dostarczyło okazji do refleksji na temat naszych umiejętności
bycia z innymi i samym sobą.
Zajęcia zorganizowane zostały przez zespół profilaktyczny i wychowawczy naszej szkoły.
p. Magdalena Wysocka

„Pływamy z klasą”

Gimnazjum nr 5 i Szkoła Przysposabiająca do Pracy uczestniczy w Ogólnopolskim Programie „W-F z
klasą”. Jednym z zadań, które zrealizowaliśmy w związku z udziałem w tym programie, była
organizacja ogólnoszkolnej imprezy sportowej. Odbyła się ona na pływalni miejskiej w dniu 13
listopada 2013r. Uczestniczyło w niej 25 uczniów o różnych umiejętnościach pływackich.
Najczęściej impreza sportowa rozgrywana jest w formule rywalizacji i wzajemnego
współzawodnictwa. Tym razem było inaczej. Głównym celem imprezy „Pływamy z klasą” było
ustanowienie rekordu szkoły w pływaniu ciągłym. Czternastu zawodników, którzy przyczynili się do
ustanowienia tego rekordu „dało z siebie wszystko”. Nie ważne, kto jaki dystans pokonał. Ważne
jest to, że każdy włożył swoją małą cząstkę w osiągnięcie wspólnego celu.
Rekord Zespołu Szkół Specjalnych w pływaniu ciągłym ustanowiony w roku szkolnym 2013/2014
wynosi 1000 metrów. Miejmy nadzieję, że zostanie on pobity już w przyszłym roku.
Najmłodsi uczniowie uczestniczyli w grach i zabawach w wodzie. Doskonalili swoje umiejętności
pływackie. Wszyscy świetnie się bawili. Większość z nich zapewniała, że za rok będzie już
samodzielnie pływać i dołączy do grupy uczniów bijących rekord szkoły w pływaniu ciągłym.
p. Z. Zadrożny

Uroczystość ślubowania i pasowania
uczniów

W dniu 12 listopada 2013r. w budynku szkoły przy ul. Al. Kardynała Wyszyńskiego 3b odbyła się
uroczystość z okazji 95 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Ślubowania i Pasowania
uczniów. Uczniowie klasy I – III i kl. IV - V szkoły podstawowej pod opieką p. B. Augustynowicz i p.
I. Sobolewskiej zaprezentowali montaż słowno – muzyczny o tematyce niepodległościowej, w którym
to dzięki sugestywnym rekwizytom przybliżyli zarys wydarzeń w Polsce sprzed wielu lat. Gościnnie w
prezentacji wystąpili uczniowie klasy III Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Podniosły charakter
uroczystości dopełniły pieśni legionowe śpiewane przy akompaniamencie p. M. Gładyszewskiej.
Ponadto, podczas uroczystości pani dyrektor B. Łukaszewicz dokonała Aktu Ślubowania i Pasowania
nowo przyjętych uczniów, i tak 6 uczniów zostało przyjętych do społeczności szkolnej.
p. Iwona Sobolewska

MARYJA NASZA MATKA
Dnia 6.11.2013r. społeczność naszej szkoły uczestniczyła we Mszy Świętej w parafii Matki Boskiej
Częstochowskiej
z racji Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

p. Agnieszka Sobota

95 ROCZNICA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w obchodach Święta Niepodległości. Na
Rynku Zygmunta Augusta w miejscu Pamięci Narodowej zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.
Zgromadzeni przemaszerowali do Bazyliki Mniejszej NSJ na uroczystą mszę świętą w intencji
Ojczyzny.
p. Agnieszka Sobota

