
„Swobodą” w rejs z okazji Dnia Dziecka!
2.06.2015 uczniowie Klasy II – IIIa i IIIb Szkoły Podstawowej Nr 7 oraz uczennice  i uczeń zajęć

rewalidacyjno – wychowawczych wzięli udział w malowniczym rejsie statkiem Żeglugi
Augustowskiej. W rejsie największym statkiem o nazwie Swoboda, w pełni przystosowanym do

potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, wzięli udział również
rodzice uczniów. Płynęliśmy Rzeką Nettą, Jeziorem Necko i Jeziorem Rospuda. Przy pięknej

słonecznej pogodzie, z delikatnym wiatrem rozwiewającym nam włosy, mogliśmy podziwiać piękno
otaczającej nas przyrody. Była to także świetna okazja do zwiedzenia tej jednostki pływającej.
Statek mieści 330 pasażerów, ma pokład górny i dolny, ogromne silniki napędzają go, żeby mógł

płynąć przez zbiorniki wodne mieszczące  się na terenie naszego miasta. Uśmiechy nie schodziły z
naszych twarzy i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś udamy się w podobny rejs. Dziękujemy

Starostwu Powiatowemu  i Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas” w
Augustowie za sfinansowanie tej niecodziennej wyprawy, a  Żegludze Augustowskiej za udzielone

zniżki.
p. Agnieszka Joanna Turowska

 



 



Szlakiem Patrona Szkoły - Kraków,
Łagiewniki, Zakopane, Wadowice
W dniach 09-13.06.2015 roku uczniowie, nauczyciele i rodzice Zespołu Szkół Specjalnych w
Augustowie wzięli udział w wycieczce szlakiem Patrona Szkoły. Głównym celem było przybliżenie
postaci Papieża Jana Pawła II poprzez odwiedzenie miejsc, w których spędził lata dziecięce i
młodzieńcze, do których często powracał jako papież. Oglądaliśmy zabytki Krakowa, w tym ołtarz
Wita Stwosza, Wawel i Sukiennice i inne. Z przyjemnością wysłuchaliśmy hejnału z Wieży Mariackiej.
Z Krakowa pojechaliśmy do Łagiewnik, gdzie podziwialiśmy nowo powstałe Sanktuaria: Świętego
Jana Pawła II i Miłosierdzia Bożego. Wszyscy byli zachwyceni architekturą i wystrojem kościołów.
Atrakcją następnego dnia był pobyt w Zakopanem. Tutaj oglądaliśmy skocznie narciarskie,
wjechaliśmy kolejką na Gubałówkę i podziwialiśmy piękną panoramę gór. Radość uczniom sprawiło
spotkanie ze zbójnikiem i zrobienie pięknych zdjęć. Następnie zwiedziliśmy Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej. Trzeci dzień wycieczki to Wadowice – miejsce urodzenia i dorastania do
kapłaństwa Karola Wojtyły, przyszłego papieża.  W tym miejscu mieliśmy okazję zobaczyć szkołę, do
której uczęszczał nasz patron oraz kościół, w którym przyjął sakrament chrztu świętego. Ogromne
wrażenie wywarło na nas Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II. Liczne eksponaty, projekcje
multimedialne odzwierciedlały życie i nauczanie Ojca Świętego od chwili narodzin, aż do śmierci.
Przyjemną chwilą było zasmakowanie słynnych papieskich kremówek. W drodze powrotnej z daleka
podziwialiśmy Jasną Górę w Częstochowie. Zadowoleni i pełni wrażeń powróciliśmy do Augustowa.
Gorąco dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki którym pierwszy raz w życiu zobaczyliśmy góry,
spotkaliśmy się z Janem Pawłem II w miejscach, w których żył i służył ludziom, podziwialiśmy
piękno naszej Ojczyzny.

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie



Urodziny Grzegorza
Klasa III b i I-III a uczestniczyła w przyjęciu urodzinowym Grzegorza Maciejewskiego, które
rozpoczęliśmy od ułożenia planu przyjęcia z użyciem symboli PCS. Każdy z uczestników miał za
zadanie ułożyć puzzle z wizerunkiem urodzinowego toru. Później były życzenia, prezenty,
odśpiewanie „Sto lat”, no i oczywiście przepyszny tort. Grzegorz poczęstował wszystkich uczniów i
panie urodzinowymi cukierkami, koledzy i koleżanki składali mu życzenia i odśpiewali 100 lat.
Wszyscy mile będziemy wspominać to przyjęcie…
 

p. Agnieszka Doliwa

 

 



 



Zielono mi …
Klasa II – IIIa Szkoły Podstawowej Nr 7 realizowała tematy dotyczące ogrodu i wiosennych prac w
nim wykonywanych. Żeby teorię przełożyć na praktykę założyliśmy mini ogródek na szkolnym
parapecie. Posadziliśmy cebule na szczypior oraz posialiśmy rzeżuchę. Teraz codziennie
obserwujemy jak rośnie nasza „plantacja” i podlewamy rośliny. Wiosną pojawiają się nowalijki – aby
zgłębić temat udaliśmy się do warzywnika i nabyliśmy rzodkiewkę, sałatę, ogórki, pomidory. Była to
świetna okazja do przypomnienia sobie wyglądu i nazw również innych owoców i warzyw. Z
zakupionych nowalijek  i kefiru w ramach realizacji programu Mali Kucharze przygotowaliśmy pyszną
wiosenną sałatkę. Wiemy o tym, że jedzenie warzyw i owoców sprzyja zdrowiu, a samodzielnie
przygotowana sałatka to praktyczna realizacja tego hasła.

p. Agnieszka Joanna Turowska





 

Lekcje na cztery łapy
Klasa II – IIIa Szkoły Podstawowej Nr 7 wzięła udział w cyklu zajęć z dogoterapii. Naszym
czworonożnym przyjacielem została Adela pod przewodnictwem Pani Agaty Renda. Poznaliśmy
budowę psa, jego upodobania kulinarne. Nauczyliśmy się nim opiekować – podawać mu wodę do
picia, karmić (nawet z ręki, co wymaga sporej odwagi), czesać, ubierać obrożę i smycz. Adela
pokazała nam swoje różne umiejętności – siat, daj łapę, leżeć, świetnie razem z nami pokonywała
tunel, slalom i przeskakiwała przez hula –hop. Największą frajdę sprawił nam spacer po podwórku,
gdzie każdy z nam mógł ją poprowadzić na smyczy. Udało nam się również bezbłędnie pokonać
slalom między drzewami. Mnóstwo radości i pozytywnych wrażeń przyniosły nam tego typu zajęcia.
Mamy nadzieję, że w przyszłości Adela również nas odwiedzi.

p. Agnieszka Joanna Turowska
 



 

Nasze miasto
 
Klasa II – IIIa Szkoły Podstawowej Nr 7 poznawała Augustów.  Na początek przypomnieliśmy sobie 
legendę o założeniu miasta i wygląd naszego królewskiego herbu. Znaczenie wszystkich liter na nim
umieszczonych nie jest już dla nas tajemnicą. Udaliśmy się do Centrum Informacji Turystycznej,
gdzie zasięgnęliśmy wiedzy dotyczącej naszego miasta i atrakcji turystycznych oferowanych
przyjezdnym. Była to też dobra okazja do pozyskania map, folderów  i innych materiałów do zajęć.
W ramach wycieczek poznaliśmy zabytki Augustowa – Starą Pocztę i Kanał Augustowski, Port Żeglugi
z pomnikiem patrona naszej szkoły Jana Pawła II, Rynek Zygmunta Augusta z jego przepięknymi
kamienicami i kolumną założyciela miasta. Miło było zrelaksować się w parku i przy fontannie,
wsłuchując się w jej odgłosy.

p. Agnieszka Joanna Turowska

 



 



Prawidłowe odżywianie + aktywność
fizyczna = zdrowie na długie lata
26 maja 2015r. zespół profilaktyczny zorganizował spotkanie uczniów, rodziców i nauczycieli z
dietetyczką, panią Izabellą Kęcik. Wszyscy obecni na spotkaniu mieli okazję utrwalić, a także
pogłębić swoje wiadomości na temat prawidłowego odżywiania. Poznali też wagę ruchu i szeroko
rozumianej aktywności fizycznej, które łącznie z dobrą dietą wpływają na zdrowie i nastrój. W
trakcie zajęć warsztatowych, uczniowie stworzyli własną kartę dań. Pod fachowym okiem pani Kęcik
sprawdzili swoje umiejętności, tworząc jadłospis dnia zawierający pięć posiłków. Zgodnie z
maksymą Hipokratesa: „Niech pożywienie będzie dla ciebie lekarstwem, a lekarstwo
twoim pożywieniem” uczniowie wykazali się zdolnością w prawidłowym komponowaniu menu
na cały dzień.

p. Małgorzata Poźniakowska

  

   



  

PROGRAM EDUKACYJNY „RATUJEMY I
UCZYMY RATOWAĆ”

Pierwsza pomoc, to rzecz ważna.
Bądź skupiony! Bądź poważna!
Uwierz w siebie, w swoje siły.
My Ci wszystko to mówimy.

Pierwsza rzecz, to bezpieczeństwo –
Zadbaj o nie i to prędko.
Świetnie idzie Ci nauka;

Nie trwać Wiery, nie trać ducha.
Sprawdź przytomność, sprawdź oddechy

Wysil wzrok, słuch, dotyk- Rety!
Dzwoń pod numer alarmowy,
Wykaż spokój, nie trać głowy!

Teraz jest pozycja boczna –
Łatwa, szybka i pomocna.

Ręka, ręka i kolano,
Hop na boczek – zrób tak samo.

I uwaga – trudne słowa
Resuscytacja krążeniowa

To są wdechy i uciski
Twojej pracy koniec bliski.

Pierwsza pomoc, to rzecz ważna.
Bądź skupiony! Bądź poważna!
Uwierz w siebie, w swoje siły.
My Ci wszystko to mówimy.

Julita Ludwig-Grębowiec

Uczniowie Szkoły Podstawowej wzięli udział w cyklu zajęć w ramach realizacji Programu
Edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować” prowadzonego przez Fundację Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się 27 kwietnia 2015 roku uczniowie uczyli się



Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się 27 kwietnia 2015 roku uczniowie uczyli się
rozpoznawania i identyfikowania zagrożeń poprzez wskazywanie sytuacji i przedmiotów
zagrażających życiu i bezpieczeństwu człowieka. W trakcie zabaw ruchowo – poglądowych i scenek
tematycznych uczniowie poznali podstawowe sposoby zapewnienia bezpieczeństwa sobie i osobie
poszkodowanej. Następnie podczas ćwiczeń praktycznych nauczyli się sprawdzania stanu
przytomności osoby poszkodowanej. Na koniec zajęć uczniom zostały przekazane podręczniki do
nauki pierwszej pomocy.
Kolejne zajęcia odbyły się 4 maja 2015 roku. Podczas tych zajęć uczniowie przy użyciu tekturowych
telefonów, dołączonych do materiałów edukacyjnych otrzymanych od WOŚP, nauczyli się
prawidłowego wyboru numeru alarmowego oraz właściwego sposobu prowadzenia rozmowy z
dyspozytorem. Kolejnym zagadnieniem było ułożenie osoby poszkodowanej w pozycji bocznej. Po
zaprezentowaniu pozycji bocznej, uczniów podzielono na cztery grupy zadaniowe, w której każdy
miał możliwość przećwiczenia ułożenia osoby w pozycji bocznej.
Trzecie spotkanie, które odbyło się 11 maja 2015 roku rozpoczęto od przypomnienia i utrwalenia
informacji z poprzednich zajęć. Następnie zaprezentowano sposób utrzymania osoby nie
oddychającej przy życiu – uciski klatki piersiowej oraz wdechy ratownicze przy użyciu manekina.
Ćwiczenia praktyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej z fantomami odbyły się w czterech
grupach zadaniowych. Na koniec zajęć w ramach utrwalenia i przypomnienia zdobytych informacji i
umiejętności uczniowie obejrzeli film animowany „Doktor Kręciołek”.

  

  



  

ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA

p. Beata Augustynowicz
p. Agnieszka Doliwa

XII Powiatowa Konferencja dla rodziców i
nauczycieli szkół powiatu augustowskiego
nt . kształcenia uczniów z
niepełnosprawnościami
12 maja 2015r. w Miejskim Domu Kultury w Augustowie odbyła się XII Powiatowa Konferencja dla
rodziców i nauczycieli powiatu augustowskiego, zorganizowana przez Zespół Szkół Specjalnych.
Tematem spotkania była „Agresja, autoagresja oraz inne zachowania problemowe u osób z
niepełnosprawnościami”. Prelekcje poprowadziły panie psycholożki: Katarzyna Kaczyńska, która
zapoznała słuchaczy z tematem agresji osób niepełnosprawnych intelektualnie w szkole i Zofia
Piłasiewicz, która omówiła problematykę zachowań agresywnych w środowisku domowym. Osoby z
upośledzeniem umysłowym ujawniają wrażliwość emocjonalną. Słabo kontrolują swoje emocje,
popędy i dążenia. Często otoczenie nie rozumie i nie akceptuje takich zachowań, których podłożem
są zaburzenia somatyczne, psychiczne, społeczne i inne. Jednostki te oczekują tolerancji,
pochylenia się nad ich potrzebami i rozumienia ich frustracji i trudnych zachowań.
Wśród uczestników konferencji byli nauczyciele z placówek oświatowych powiatu augustowskiego,
rodzice uczniów oraz przedstawiciele organizacji pracujących z osobami niepełnosprawnymi. W
konferencji wzięli też udział pracownicy Starostwa Powiatowego i Domu Pomocy Społecznej w
Augustowie.
Podsumowując spotkanie, pani Bożenna Kondracka, Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego, zwróciła uwagę na istotę poruszanego problemu i ciekawe wykłady.
Jednocześnie pochwaliła inicjatywę i formułę dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi.

Organizatorzy

 



 

  

Z WIZYTĄ W ŚRODOWISKOWYM DOMU
SAMOPOMOCY
Dnia 13.05.2015 roku uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy odwiedzili Środowiskowy Dom
Samopomocy w Augustowie. Celem wizyty było poznanie, szczególnie przez tegorocznych
absolwentów, lokalizacji tej instytucji oraz zasad jej działania.
Pani kierownik, Małgorzata Cieślukowska, poinformowała uczniów o procedurach związanych z
możliwością uczestnictwa w zajęciach w tej placówce. W rozmowie z młodzieżą podkreśliła, iż z
miejscem w którym się znajdują, mogą wiązać swoją przyszłość. To właśnie tu specjaliści pomogą
przyszłym klubowiczom lub stałym uczestnikom rozwijać swoje umiejętności, uczestniczyć na miarę
możliwości w życiu społecznym oraz podejmować pracę. Zaznaczyła, iż jest to miejsce, gdzie
również nawiązują się nowe przyjaźnie, a nawet miłości. Przedstawiła trenerów i terapeutów,
którzy pokazali swoje pracownie i opowiedzieli o tym, co robią. Następnie nastąpiła część
integracyjna tego spotkania. Uczniowie naszej szkoły oraz uczestnicy placówki w miłej i przyjaznej
atmosferze wymieniali się własnymi doświadczeniami, popijając herbatkę i częstując się pysznymi
ciasteczkami upieczonymi przez gospodarzy.

p. Katarzyna Niedźwiecka

p. Zofia Ciszewska
p. Elżbieta Barwicka

  



  

 

Wiosna w ogrodzie…
W kwietniu klasa I – II szkoły podstawowej  realizowała ośrodek tematyczny o wiosennych pracach w
ogrodzie. Rozpoczęliśmy od zajęć w rozpoznawaniu i nazywaniu podstawowych narzędzi
ogrodniczych, określaniu nazw czynności wykonywanych danymi narzędziami, uczyliśmy się piosenki
„Ogródek Beatki”. Towarzyszyły nam tablice demonstracyjne z komunikacji alternatywnej PCS.
Najciekawsze było porównywanie wielkości i kształtu nasion – z których wyrosną warzywa i kwiaty.

 
Następnie zorganizowaliśmy wycieczkę do ogrodu Pani Moniki, którą rozpoczęliśmy od … wiosennego
pikniku. Następnie zwiedziliśmy ogród, poznaliśmy rośliny w nim kwitnące, odwiedziliśmy wnętrze
domku i zabraliśmy się do prac ogrodowych. Przekopaliśmy fragment grządki, zagrabiliśmy,
posialiśmy nasiona maciejki oraz podlaliśmy je wodą. Mamy nadzieję, że wyrosną piękne i pachnące
kwiaty!

  

  



  

Na tym nie koniec – uczymy się samodzielnie rysować i wyklejać schematyczne wiosenne drzewo.

Wychowawczyni
p. Beata Augustynowicz

Nasze prawa i obowiązki
Możemy już stwierdzić, że jesteśmy świadomymi i odpowiedzialnymi uczniami naszej szkoły – no,
może jeszcze trochę czasu potrzebujemy na pełen sukces.
Rozpoczęliśmy i systematycznie realizujemy tematy z zakresu praw i obowiązków: ucznia, dziecka,
koleżanki – kolegi… Okazało się, że wszelkie nasze prawa – łączą się z nowymi obowiązkami (co nie
jest takie proste!).
Do realizacji jakże trudnego działu – obowiązków – włączyliśmy Rodziców, którzy systematycznie
angażowali swoje pociechy do wykonywania prostych lecz obowiązkowych czynności na terenie
domu (nawet uzupełnialiśmy tygodniową kartę zadań – SUPER UCZEŃ).
Największą atrakcją były zajęcia zorganizowane w domu Oli – jako przykład obowiązków związanych
z opieką nad zwierzętami domowymi. Przyznajemy – Ola – ma się kim opiekować!!! Życzymy jej
wielu sukcesów w trosce o zwierzęta – a za wizytę i atrakcyjne zajęcia – DZIĘKUJEMY!!!

Klasa I – II Szkoły Podstawowej nr 7

  



  

OBCHODY KONSTYTUCJI 3 MAJA NA RYNKU
ZYGMUNTA AUGUSTA
Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Specjalnych uświetnił swoją obecnością obchody 224 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszym mieście, które odbyły się jak co roku, na Rynku Zygmunta
Augusta,  przy pomniku ,,Bóg, Honor, Ojczyzna”. W uroczystości obok władz samorządowych
uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych, delegacje szkół z pocztami sztandarowymi oraz
mieszkańcy Augustowa.
Burmistrz Miasta, Wojciech Walulik, podkreślił wagę święta oraz wyraził wdzięczność wszystkim
zebranym za obecność oraz postawę patriotyzmu i pielęgnowanie narodowych tradycji w rodzinach i
społeczeństwie.
Po przemówieniach gości, złożeniu kwiatów pod pomnikiem przez poszczególne delegacje i
uroczystym odśpiewaniu ,,Roty”, wszyscy zebrani przeszli do Bazyliki Mniejszej Najświętszego
Serca  Pana Jezusa, aby uczestniczyć w liturgii Mszy Świętej w intencji Ojczyzny.
Na zakończenie uroczystości opiekunowie pocztu sztandarowego, w formie  podziękowania za
rzetelne reprezentowanie sztandaru, zaprosili swoich podopiecznych na lody.
Serdecznie dziękujemy, Monice Klekotko, Bogusławie Grajewskiej, Patrycji Jakubowskiej oraz
Marcinowi Miłowickiemu.

p. Agnieszka Sobota
p. Alicja Sokołowska

 

 

Uroczystość z okazji Konstytucji 3 Maja
5 maja odbyła się w naszej szkole uroczystość upamiętniająca uchwalenie Konstytucji 3 Maja. W
tym roku mieliśmy okazję zapoznać się bliżej z jej twórcami. Uczniowie gimnazjum wcielając się w
role: Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja przybliżyli nam ich
sylwetki i okres historyczny, w którym żyli i działali. Po inscenizacji wszyscy zgromadzeni mieli



sylwetki i okres historyczny, w którym żyli i działali. Po inscenizacji wszyscy zgromadzeni mieli
okazję utrwalić swoją wiedzę podczas „Zgaduj zgaduli” i komponowania związanej z nią plakatu.
Miłym akcentem na koniec był występ zespołu tanecznego oraz wspólne odśpiewanie krakowiaka
„Płynie Wisła, płynie”.

p. Urszula Sieńkowska-Cioch

 

  

Razem tworzymy lepszy świat dla dzieci z
autyzmem!

 



 

 

OGŁOSZENIE

 
 

Program
 

XII Powiatowa Konferencja

dla rodziców i nauczycieli szkół powiatu augustowskiego
nt . kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami

organizowana przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie
w dniu 12 maja 2015r. -  godz. 1200 - 1400

w Miejskim Domu Kultury na Rynku Zygmunta Augusta 9 w  Augustowie
 

Temat konferencji:
„Agresja, autoagresja oraz inne zachowania problemowe

u osób z niepełnosprawnościami”
 

1. Powitanie gości i słowo wstępne - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w



1. Powitanie gości i słowo wstępne - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w
Augustowie - Bożenna Łukaszewicz.

2. "Czym jest agresja osób z niepełnosprawnością intelektualną ? Co zrobić, gdy
występuje w szkole?" – prowadzenie Katarzyna Kaczyńska, psycholog,
psychoedukator, Białystok.

3. "Jak radzić sobie z agresją osób z niepełnosprawnością intelektualną w
środowisku rodzinnym" – prowadzenie Zofia Piłasiewicz, psycholog, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie.

4. Prezentacja działań realizowanych w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie
zapobiegających zachowaniom agresywnym.

5. Podsumowanie, dyskusja, pytania.
 

Serdecznie zapraszam
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie

Bożenna Łukaszewicz

Ku czci Patrona Zespołu Szkół Specjalnych
Dnia 30 kwietnia 2015 roku wśród uczniów Zespołu Szkół Specjalnych odbył się V konkurs
recytatorski pod hasłem „Jan Paweł II – Nasz Patron” oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
„Jan Paweł II – Ojcem Miłości”. Celem obydwu konkursów było uwrażliwienie uczniów na
najważniejsze wartości życiowe głoszone przez Papieża Polaka oraz popularyzacja twórczości
patrona naszej szkoły Jana Pawła II. Udział młodzieży w obydwu konkursach z roku na rok jest coraz
większy, co bardzo cieszy nauczycieli, rodziców oraz samych „młodych artystów”. Poprzez własną
prezentację zarówno utworów poetyckich jak i plastycznych wychowankowie naszej placówki
nabierają pewności siebie, odwagi, zadowolenia z własnych sukcesów.
W tym roku impreza rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Następnie
wszyscy uczestnicy i goście obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Droga Karola Wojtyły z
Wadowic do Rzymu”. Dzięki niej przypomnieliśmy postać Patrona Jana Pawła II. Recytację utworów
poetyckich uczniów urozmaicały wybrane obrazy z uroczystości nadania imienia szkole. Podczas
obrad jury napięcie wśród uczniów rozładowane zostało wspólnym wykonywaniem pieśni z
repertuaru zespołu Arka Noego.

 

 

 



 

 
Laureaci V konkursu recytatorskiego „Jan Paweł II – Nasz Patron”:

Szkoła Podstawowa
I miejsce – Mateusz Judycki – „Mój Święty” – klasa V – opiekun Katarzyna Kasjanowicz
Gimnazjum
I miejsce – Sebastian Malinowski – „Boży Posłaniec” – klasa I-II – opiekun Ewa Poważa
III miejsce – Aleksandra Tyszka, Sylwia Palczewska – „Jan Paweł II – Wielki Rodak Nasz” – klasa III –
opiekun Urszula Cioch
Wyróżnienie – Aleksandra Rółkowska, Barbara Hanc – „Prosiłem Boga” – klasa III – opiekun Urszula
Cioch
 
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
I miejsce – Dorota Grabowska – „Jan Paweł II” – klasa II-III – opiekun Katarzyna Niedźwiecka
II miejsce – Natalia Buławko – „Zwiastun Pokoju” – cała klasa I – opiekun Zofia Ciszewska
Justyna Karbowska – „On nas nauczył” – klasa III A – opiekun Elżbieta Barwicka
Monika Klekotko – „Był człowiek” – klasa III A – opiekun Elżbieta Barwicka
III miejsce – Emilia Anna Pryzmont – „Jan Paweł II” – klasa II-III – opiekun Katarzyna Niedźwiecka
Małgorzata Doncer – „Ojciec” – klasa III A – opiekun Elżbieta Barwicka
Wyróżnienie – Anna Kuśmierczyk – „Mały Lolek” – klasa II-III – opiekun Katarzyna Niedźwiecka
Urszula Ruducha – „ Papież” – klasa III A – opiekun Elżbieta Barwicka
 

A oto laureaci V konkursu plastycznego
„Jan Paweł II – Ojcem Miłości”:

Szkoła Podstawowa
I miejsce – Mateusz Judycki - klasa V- opiekun Katarzyna Kasjanowicz
II miejsce – Michał Kierkla - klasa III B - opiekun Agnieszka Doliwa
III miejsce – Grzegorz Maciejewski - klasa III B - opiekun Agnieszka Doliwa,
Mateusz Turowski - klasa II-III A - opiekun Agnieszka Turowska
Wyróżnienie – klasa I-II - opiekun Beata Augustynowicz, Monika Milanowska
Gimnazjum
I miejsce – Sebastian Malinowski - klasa I-II - opiekun Alicja Sokołowska,
Sandra Przyłucka - klasa I-II - opiekun Alicja Sokołowska
II miejsce – Olga Dobrydnio - klasa I-II - opiekun Alicja Sokołowska
III miejsce - Elżbieta Zdeb - klasa I-II - opiekun Agnieszka Sobota, Alicja Sokołowska
Wyróżnienie – Izabela Goliczewska - klasa I-II - opiekun Alicja Sokołowska,
Aleksandra Rółkowska - klasa III - opiekun Iwona Sobolewska
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
I miejsce – uczniowie klasy I - opiekun Zofia Ciszewska
II miejsce - Patryk Mordaszewski - klasa I - opiekun Monika Obuchowska
III miejsce – Ewa Dawidejt - klasa III A - opiekun Elżbieta Barwicka
Wyróżnienie – Justyna Karbowska - klasa III A - opiekun Elżbieta Barwicka
 
Wyróżnienie – dla Zespołu rewalidacyjno – wychowawczego „Biedronki” opiekun Beata Skowrońska

p.Katarzyna Niedźwiecka
p.Zofia Ciszewska

p.Alicja Sokołowska



p.Alicja Sokołowska
p.Katarzyna Kasjanowicz

"Jak powstaje witraż?"
15.04.2015r. uczniowie kl.IIIB SSPP zaprosili gimnazjalistów do pracowni witrażu na lekcję otwartą
pt. "Jak powstaje witraż?". Uczniowie zaprezentowali młodszym kolegom i koleżankom sposób
wykonania witrażu w technice Tiffany'ego. Zostały pokazane kolejne etapy pracy przy realizacji
wieloelementowych kompozycji zamkniętych. Każdy z uczniów przedstawił realizowany przez siebie
projekt i opowiedział gościom, co już wykonał, przy użyciu jakich narzędzi i materiałów oraz
określił, jakie czynności należy wykonać, by pracę ukończyć. Gimnazjaliści otrzymali zadanie do
wykonania: wg instrukcji wykonali projekt graficzny i szablony wybranej kompozycji. W trakcie
zajęć uczniowie kl. IIIB mieli możliwość pokazania opanowanych już czynności pracy, wykazali się
dużym stopniem samodzielności. Przed przystąpieniem do mechanicznej obróbki szkła opowiedzieli
gościom o zasadach bezpiecznej pracy ze szlifierką i lutownicą. Obserwacja szlifowania elementów
kompozycji była inspiracją do zadawania pytań i rozmowy dotyczącej pracy ze szkłem. Zajęcia te
pokazały, jakie umiejętności i wiedza są potrzebne, aby wykonać interesującą pracę.

p. Ewa Łoboda

  

  

Aktywni w wolnym czasie …



Aktywni w wolnym czasie …
Szkoła podstawowa  otrzymała propozycję zgłoszenia udziału w profesjonalnych zawodach
bowlingowych. Nie mogliśmy więc przeoczyć tak wspaniałej zabawy, jaką jest nauka gry w kręgle.
Rozpoczęliśmy przygotowania techniczne - jak przystało na prawdziwych  zawodników!!!
Dnia 13.04.2015r. wybraliśmy się na trening sportowy do kręgielni augustowskiej „Garaż”,  gdzie
otrzymaliśmy wskazówki i instrukcje dotyczące podstawowych przepisów gry. Zabawa była świetna,
doświadczenie niesamowite, wrażeń moc, kule – ciężkie (czasami rzuty wykonywane były z pomocą
osoby dorosłej!).

  

21.04.2015r. odbył się „II Turniej Bowlingowy Dzieci Niepełnosprawnych” zorganizowany przez
Niepubliczną Terapeutyczną Szkołę Podstawową „Bajka” w Suwałkach. Zawody przeprowadzono w
Pink Bowling & Club Centrum Plaza. Rywalizacja była dość ostra – w zawodach uczestniczyły drużyny
z Białegostoku, Olecka, Grajewa, Giżycka, Suwałk. Mimo tak licznej konkurencji drużyna kategorii
klas IV-V- VI z naszej szkoły zajęła zaszczytne II miejsce!!! Gratulujemy!!!
Młodsi uczestnicy naszej szkoły, uczniowie klas I-III, spisali się rewelacyjne i zdobyli najważniejsze
doświadczenie – samodzielności, odwagi i poczucia zdrowej rywalizacji. Wszyscy uczestnicy wrócili z
medalami, indywidualnymi nagrodami, uczestniczyli we wspaniale zorganizowanym poczęstunku.
Wyjazd – uznajemy za wysoce atrakcyjny!!!

  



 

 
Do zobaczenia w przyszłym roku!!!

Trenerzy:
p. B. Augustynowicz

p. M. Milanowska
p. Z. Zadrożny

„Z pływaniem za pan brat”
22 kwietnia na pływali miejskiej odbył się VI Augustowski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych „Z
pływaniem za pan brat”. Impreza ta na stałe wpisała się w kalendarz imprez Zespołu Szkół
Specjalnych w Augustowie. W tym roku była to też okazja na wspólne spotkanie z absolwentami
Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Uczniowie w zajęciach na pływalni uczestniczyli przez cały rok szkolny. 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 swoje słabości pokazał ducha prawdziwego
sportowca.
Ciekawym punktem tej imprezy była część rekreacyjna, w której chętni uczniowie wykonywali skoki
do wody. Towarzyszyły im gromkie brawa i lawiny śmiechu.
Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Augustowie za ufundowanie cennych nagród.
Już wkrótce wakacje! Zawodnicy biorący udział w zawodach na pewno będą korzystać z uroków
naszych jezior bezpiecznie!

p. Zbigniew Zadrożny

 

 



 

 
 
 
 

Kręgle w „Garażu”

 



Klasa II – III a wraz z innymi uczniami Szkoły Podstawowej Nr 7 wzięła udział w nietypowych
zajęciach ruchowych. Z inicjatywy Pani Beaty Augustynowicz udaliśmy się na kręgielnię „Garaż”. Dla
większości z nas była to pierwsza wizyta w tym miejscu, no i pierwsze próby profesjonalnego grania
w kręgle. Zapewne treningi w szkole na plastikowych kręglach i kulach pomogły nam przynajmniej
zapoznać się z podstawami tej dyscypliny sportowej. Na kręgielni Pani obsługująca tory
wytłumaczyła nam na czym polega rozgrywka. Podzieliliśmy się na drużyny, każdy z nas poznał
kolejność w jakiej będzie rzucał. Następnie rozpoczęła się zdrowa rywalizacja, kibicowaliśmy sobie
wzajemnie. Było dużo radości, a nabyte umiejętności zapewne – czekanie na swoją kolej, trafianie
do celu, przestrzeganie podstawowych zasad zachowania się w miejscach użyteczności publicznej,
 przydadzą się nam na co dzień. Odnoszone sukcesy i zdobywane punkty przysporzyły nam dużo
satysfakcji. Już nie możemy się doczekać kolejnej wyprawy.
p. Agnieszka Joanna Turowska

Konkursowe wypieki
Klasa II- III a Szkoły Podstawowej Nr 7 w ramach realizacji programu Mali Kucharze przygotowała
wielkanocne wypieki drożdżowe, które wzięły udział w XIII Powiatowym Konkursie Wielkanocnej
Plastyki Obrzędowej. Miło jest nam poinformować, że w kategorii pieczywa obrzędowego
równorzędne nagrody zdobyli Dominika Formejster i Rafał Harmuszkiewicz. Okolicznościowe
dyplomy i otrzymane nagrody zapewne zmotywują nas do brania udziału w innych konkursach.

p. Agnieszka Joanna Turowska
 

 

 

Konkurs ph. „ Ilustracja do ulubionej



Konkurs ph. „ Ilustracja do ulubionej
książki” rozstrzygnięty!
9 kwietnia 2015 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Augustowie rozstrzygnięto konkurs plastyczny.
Do biblioteki zostało dostarczonych kilkanaście prac z naszej szkoły. W konkursie wzięli uczniowie
również z innych szkół augustowskich. Wszystkie prace zostały umieszczone na wystawie
pokonkursowej. Każda z nich była wyjątkowa. Jury miało nie lada kłopot z wyłonieniem zwycięzców.
Zanim nagrodzono zwycięzców, odbył się konkurs wiedzy na temat znajomości czytelniczej,
przygotowany przez p. Joannę Denert, nauczycielkę ze Szkoły Społecznej w Augustowie. Wszyscy
uczestnicy zabawy wykazali się dużą wiedzą oraz spostrzegawczością, a wykonywanie zadań
sprawiło wiele radości i satysfakcji.
Nagrody otrzymały:  Karina Karwowska ze szkoły podstawowej – praca przygotowana pod
kierunkiem  p. Katarzyny Kasjanowicz oraz Izabela Goliczewska z gimnazjum – praca wykonana pod
kierunkiem p. Alicji Sokołowskiej.
Wyróżnienia otrzymali: Michał Milkiewicz ze szkoły podstawowej – praca przygotowana pod
kierunkiem p. Bożenny Łukaszewicz oraz Sandra Przyłucka z gimnazjum  - praca wykonana pod
kierunkiem p. Alicji Sokołowskiej.

Gratulujemy !!!
p.Alicja Sokołowska

  

  



Na basenie
 
27 marca 2015 r. uczniowie klasy III b wraz z rodzicami uczestniczyli w zajęciach sportowych na
basenie. Zajęcia rozpoczęliśmy od zbiórki i przypomnienia zasad bezpieczeństwa podczas zajęć na
basenie. Potem wykonaliśmy krótką rozgrzewkę na lądzie. Następnie przeszliśmy do ćwiczeń w
basenie były to: ćwiczenia oswajające z wodą, ćwiczenia z piłeczkami i makaronami oraz ćwiczenia
wprowadzające do nauki pływania z użyciem desek. Na koniec zajęć wszyscy bardzo chętnie
relaksowali się w jacuzzi. Uczniowie bardzo aktywnie brali udział w zajęciach. Kontakt z wodą
sprawiał im ogromną radość, a przy okazji różnych zabaw i ćwiczeń mogli rozwijać swoje
umiejętności motoryczne, wzmacniać mięśnie i relaksować się. Podczas zajęć uczniowie korzystali z
planu zajęć z symbolami PSC, co ułatwiło im przechodzenie do kolejnych czynności i wpłynęło na
ich poczucie bezpieczeństwa. Już nie możemy doczekać się kolejnych zajęć na basenie.
 
 
Klasa IIIb z wychowawcą

 

 

Urodziny Michała



Urodziny Michała
Klasa III b i II-III a uczestniczyła w przyjęciu urodzinowym Michał Kierkla. Aby każdy z uczniów mógł
w pełni uczestniczyć w zajęciach, przyjęcie urodzinowe rozpoczęliśmy od ułożenia planu przyjęcia z

użyciem symboli PCS. Następnie wspólnie wykonaliśmy plakat z ogromnym tortem dla Michała,
użyliśmy do tego kolorowych farb plakatowych. Wszyscy bardzo chętnie i aktywnie brali udział w

zadaniu. Później były życzenia, prezenty, odśpiewanie „Sto lat”, no i oczywiście przepyszny tort. Na
koniec przeczytaliśmy książkę – jeden z prezentów. To przyjęcie możemy z pewnością zaliczyć do

udanych imprez.
p. Agnieszka Doliwa



 

Pożegnanie zimy w szkole podstawowej
Cóż tam słychać ???

Zespół klasy I –II szkoły podstawowej po powrocie z ferii zimowych rozpoczął przygotowania do
pożegnania zimowej pory roku. Zrealizowaliśmy ośrodki tematyczne o zimowych dyscyplinach

sportowych, ćwiczyliśmy samodzielne ubieranie się oraz omawialiśmy zimową aurę pogodową. W
ostatnich śnieżnych dniach – udało nam się zorganizować wyprawę na sanki. Uczyliśmy się ugniatać
śnieżne kule oraz rzucać nimi do celu. Ulepiliśmy wspólnie niewielkie bałwanki.Kolejnym ważnym
zadaniem było wkroczenie w świat liter oraz technologii komputerowej – uczymy się pisać własne

imię…

 





 
W zdrowym ciele – zdrowy duch!

Zorganizowaliśmy wyprawę do sali gimnastycznej, w której będziemy gościć chętnie i coraz
częściej. Poznaliśmy znajdujące się tam sprzęty sportowe (nawet chodziliśmy po bieżni),
próbowaliśmy podnieść ciężary na atlasie, braliśmy udział w  wyścigach i konkurencjach

sportowych.
 

Pozdrawiamy!!!



 
Uczniowieowie klasy I – II

Oraz panie: B. Augustynowicz, M. Milanowska

SPORT NA ZDROWIE
26 marca uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie uczestniczyli w zawodach sportowych
IV Augustowskiego Dnia Treningowego MATP Olimpiad Specjalnych. To jeden z nielicznych dni, kiedy
osoby z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi mogą
startować w Olimpiadzie Specjalnej i pokazać swoje umiejętności motoryczne. Podczas wielu gier
sportowych rywalizowało ze sobą 35 zawodników w 17 wybranych konkurencjach. Każdy z osobna
zaprezentował się w 3 zadaniach ruchowych na różnym poziomie. Były to zadania wykonywane
samodzielnie lub z pomocą trenera, który ukierunkowywał ucznia instrukcją słowną lub wspierał go
czynnie. Zwieńczeniem tej niezwykłej aktywności były nagrody – medale i drobne upominki.
Zawody były okazją do integracji całej społeczności szkolnej, a miła atmosfera i sportowa
rywalizacja korzystnie wpłynęły na kondycję zdrowotną naszych uczniów.
Dziękujemy wszystkim uczniom szkoły, którzy głośno wspierali rywalizację swoich rówieśników,
dopingowali i dodawali otuchy. Dziękujemy również za pomoc w sprawnym przebiegu zawodów
szkolnym wolontariuszkom: Monice i Dorotce.
Dziękujemy Starostwu Powiatowemu za finansowe wspieranie imprezy.

p. Halina Szulewska, p. Daria Dębowska,
p. Agata Renda, p. Iwona Bagińska

  

 



 

 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w dniach 16-17-18 marca uczestniczyli w Rekolekcjach
Wielkopostnych w Bazylice NSJ. Dzieci przygotowywały swe wnętrze na przyjęcie
Zmartwychwstałego Pana i umacniały swoją wiarę.
Uczniowie Gimnazjum nr 5 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w dniach 23-24-25 marca trwali na
modlitwie w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. Podczas nauk rekolekcyjnych utrwalili pięć
warunków dobrej spowiedzi, X Przykazań Bożych i w jaki sposób należy zachowywać się w kościele.
Korzystali z sakramentów pokuty i pojednania. Dalsza część rekolekcji odbywająca się na terenie
szkoły obejmowała tematykę:
- Zwyczaje i tradycje wielkanocne – oglądanie prezentacji multimedialnej
- Stroiki wielkanocne, palmy, pisanki, baranki – praca plastyczna
- Faustyna – projekcja filmu religijnego.

p. Agnieszka Sobota
p. Alicja Sokołowska
p. Iwona Sobolewska

  



  

  

WESOŁYCH ŚWIĄT



Dziś wszyscy świecimy dla dzieci z
autyzmem
1.04.2015 powiat augustowski i społeczność Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie włączyła się w
ogólnopolską inaugurację  Miesiąca Propagowania Wiedzy na Temat Autyzmu akcją „Na niebiesko dla
autyzmu”. Tego dnia uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Jana Pawła II wzięli udział w
niebieskim marszu. Jeszcze w budynku szkoły zaświeciliśmy się na niebiesko – wykorzystując do tego
specjalną lampę i fluorescencyjne zawieszki świecące w ciemności na niebiesko. Wysłuchaliśmy
specjalnie skomponowanej piosenki promującej akcję. Wszystkie materiały zostały nam przekazane
przez Fundację „Jaś i Małgosia” jako JiMBox, czyli wyjątkowy pakiet do świecenia. Wyjątkowe
wrażenie zrobiła ta niebieska iluminacja w ciemności. Wszyscy uczestnicy mieli na sobie coś
niebieskiego. Wzięliśmy ze sobą specjalnie przygotowany transparent promujący akcję, niebieskie
baloniki, koszyki z niebieskimi ciastkami i ulotki promujące wiedzę na temat autyzmu. Ciastka
zostały upieczone specjalnie na ten cel przez klasy, w których uczą się uczniowie autyzmem. Wiele
trudu włożyli w zagniecenie, rozwałkowanie, wykrawanie, pieczenie i lukrowanie, ale efekt w
postaci ponad 200 ciastek zachwycił wszystkich. Wszyscy uczestnicy marszu w barwnym korowodzie
udali się na Rynek Zygmunta Augusta, pomimo kiepskiej pogody humory nam dopisywały.
Częstowaliśmy przechodniów ciastkami i rozdawaliśmy im ulotki informacyjne. Nasz przemarsz
wzbudził zainteresowanie i zaskoczenie wśród mieszkańców miasta, ale cel w postaci
poinformowania o istnieniu osób z autyzmem w naszym społeczeństwie został zrealizowany. Do
zobaczenia za rok, bo zapewne przygotujemy kolejną akcję. Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w
Augustowie za finansowe wsparcie akcji „Na niebiesko dla autyzmu”.
 

p. Agnieszka Turowska
p. Agnieszka Doliwa

p. Katarzyna Kasjanowicz
p. Joanna Bienasz

  

  



  

 

 

 



 
 
 
 

Na niebiesko dla Autyzmu
 

 
PRZYŁĄCZ SIĘ DO OGÓLNOŚWIATOWEJ AKCJI I ZAŚWIEĆ SIĘ NA NIEBIESKO

1 kwietnia 2015 r. zapraszamy do wzięcia udziału w niebieskim marszu z okazji Światowego
Dnia Świadomości Autyzmu.

Zbiórka o godzinie 9.00 przed Szkołą Podstawową nr 7 ul. Mickiewicza 2, następnie przemarsz
wokół Rynku Zygmunta Augusta.

W tym wyjątkowym dniu zachęcamy wszystkich uczestników, aby założyli na siebie coś
niebieskiego.

Zapraszamy!!!!!!!!
Organizatorzy

„Polska na niebiesko”
We współpracy z Fundacją „Jaś i Małgosia” przyłączamy się również w tym
roku do akcji „Polska na niebiesko”. W związku z tym Fundacja przekazała
naszej szkole zestaw materiałów promocyjnych – JiMBox, czyli wyjątkowy

pakiet do świecenia.

1 kwietnia Zespół Szkół Specjalnych podczas Światowego Dnia
Świadomości Autyzmu zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Dyrekcja ZSS

 

"Po prostu Szczęście"
"Po prostu Szczęście" to tytuł filmu nakręconego przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie. Film
jest wyjątkowy, bo wyjątkowi są jego bohaterowie. To osoby dotknięte chorobą genetyczną
Zespołem Downa – uczniowie naszej szkoły i ich rodzice. To film, który wyreżyserowało życie, są to
krótkie scenki i wypowiedzi niezwykłych i zarazem zwykłych ludzi. Przepełniony momentami



krótkie scenki i wypowiedzi niezwykłych i zarazem zwykłych ludzi. Przepełniony momentami
poważnymi, ale i zabawnymi, wzruszającymi i napełniającymi dumą. Premiera filmu
nieprzypadkowo przypadła na datę 20.03.2015, ponieważ Zespół Szkół Specjalnych obchodził tego
dnia Światowy Dzień Zespołu Downa.
W ramach integracji z Osobami z Zespołem Downa cała społeczność szkoły założyła dwie kolorowe
skarpetki nie do pary. „Skarpetkowa akcja” została zainicjowana przez Stowarzyszenie Rodzin i
Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”,  które już po raz dziesiąty 21 marca 
obchodziło Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa.
Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie postanowił przyłączyć się do rozpropagowania akcji
nakładania kolorowych skarpetek w tym szczególnym dniu. W związku z tym zaprosiliśmy osoby
publiczne z Augustowa, aby zachęciły w krótkim filmie promocyjnym mieszkańców do udziału w
skarpetkowej akcji. Możecie zobaczyć go pod
linkiem: https://www.facebook.com/events/857179441006786/ .
Dodatkowo stworzyliśmy wydarzenie na facebooku i zapraszaliśmy  do integrowania się z Osobami z
Zespołem Downa poprzez nakładanie skarpetek nie do pary. Liczba osób, która wzięła udział w
naszym facebookowym wydarzeniu, przerosła nasze oczekiwania. Ponad 400 osób zadeklarowało, że
21 marca będzie integrować się z osobami z Zespołem Downa, a ponad 160 dodało zdjęcia swoich
kolorowych skarpetek.
Za rok również będziemy wspierać tę wyjątkową akcję.  Mamy nadzieję, że będzie nas jeszcze
więcej. Wszystkich tych którzy nie widzieli naszego filmu, zapraszamy do oglądania go pod
linkiem http://www.youtube.com/watch?v=I4kaROvCHGc .
A teraz zapraszamy do fotorelacji z tego wyjątkowego dnia.

p. Sylwia Piekarska
p. Beata Augustynowicz

  

 

OGŁOSZENIE



„Czyste Ręce”
Dzisiaj do naszej klasy zawitali piraci „Czyste Ręce”. Przypomnieli nam o tym, jak prawidłowo myje
się ręce i po co to robimy. Na razie piraci zostaną z nami do końca cyklu zajęć „Akademia Czystych

Rąk”. Zapraszamy inne klasy do zrobienia pamiątkowych fotografii.
Klasa III gimnazjum

 

 

Dzień Kobiet
9 marca 2015 roku klasa III gimnazjum obchodziła Dzień Kobiet. Z tej okazji na technice zrobiliśmy

słodki wafel, a potem zastawiliśmy pięknie nakryty stół słodkim poczęstunkiem, do którego
dodaliśmy jeszcze owoce i ciastka przyniesione z domu. Na przyjęciu brakowało nam tylko gości,

więc zaprosiliśmy drugą klasę gimnazjum. Po złożeniu życzeń i wręczeniu laurek wszystkim
koleżankom i paniom zasiedliśmy do stołu ciesząc się, że w dzisiejszych czasach kobiety mogą

chodzić do szkoły, co jeszcze 100 lat temu nie byłoby możliwe!
Ola Tyszka i pani Ula Cioch

 



 
Życzę Paniom na Dzień Kobiet dużo zdrowia i uśmiechu każdego dnia. Niech Wam nigdy smutny

deszcz nie pada. 
Ola Tyszka

Kulinarne podróże

Swoje podróże kulinarne po krajach Unii Europejskiej rozpoczęliśmy od kraju, który swoim
wyglądem przypomina but, czyli od Włoch. Dowiedzieliśmy się, że kuchnia włoska jest bardzo

popularna na świecie i dała światu pizzę. Podczas zajęć z gospodarstwa domowego wraz z
uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie przygotowaliśmy to

najpopularniejsze danie. Prawda, że  swoim wyglądem nie różni się od oryginalnej pizzy włoskiej, a
jak smakuje…

  

 

W trakcie naszej kulinarnej podróży nie mogło zabraknąć Grecji, kraju malowniczego, pachnącego
szeroką gamą sałatek, serków, oliwek i wielu innych potraw. Wybraną sałatkę, którą



szeroką gamą sałatek, serków, oliwek i wielu innych potraw. Wybraną sałatkę, którą
przygotowaliśmy wspólnie  z uczestnikami ŚDSP była sałatka grecka z bagietką czosnkową. Oto nasze

kulinarne dzieło...

 

 

Kuchnia hiszpańska to jedna z najsmaczniejszych kuchni na świecie. Królują w niej intensywne
smaki, barwy i aromaty. To właśnie intensywny zapach paelli przyprowadził nas do Hiszpanii. Wraz z

uczestnikami ŚDSP postanowiliśmy przygotować to danie. Paella z ryżem i kurczakiemwyszła
wyśmienicie, przekonajcie się sami…

  



Następnie udaliśmy się do Czech. Kuchnia czeska to prawdziwe bogactwo smaków. Mimo kulinarnych
wpływów  sąsiadów, zachowała swoje narodowe dania, które są oryginalne i bardzo smaczne.
Możliwość samodzielnego wykonania  skubanky stanowiła  dla nas niezwykłą atrakcję. Poniżej

prezentujemy nasze popisowe danie …………

 

Niezwykłą różnorodnością smaków charakteryzuje się kuchnia litewska, zapach potraw bardzo
zbliżony do naszych „zaprowadził „  nas do tego kraju.  Popularne i powszechnie znane w tym
regionie są tradycyjne potrawy:  bliny, babki, kartacze, soczewiaki .... Na zajęciach mieliśmy

możliwość poznania receptury  i techniki przygotowania regionalnej potrawy tego kraju - bliny. Tak
wyglądają bliny w naszym wykonaniu…

 

Kolejno udaliśmy się do Francji, gdzie króluje kuchnia pełna subtelnych smaków. Dania  francuskie
są wyjątkowo wytworne, co nie znaczy, że zawsze trudne do przygotowania. Postanowiliśmy



są wyjątkowo wytworne, co nie znaczy, że zawsze trudne do przygotowania. Postanowiliśmy
przygotować rogaliki nadziewane marmoladą oraz parówki zawijane w cieście francuskim. Prawda,

że wszystko wygląda apetycznie?

  

Kolejny etap naszej podróży kulinarnej to Węgry. Kuchnia węgierska kojarzy nam się przede
wszystkim z dużą ilością ostrej papryki, gulaszem i zupą rybną.  Nasza pracownia zamieniła się w
węgierską kuchnię, w której mieliśmy okazję skosztować węgierskie bitki wołowe, gulasz węgierski
z warzywami, dania przygotowane przez nas krok po kroku według oryginalnej receptury.

  

 



 

Kolejny etap  kulinarny naszej podróży to Anglia. Kuchnia angielska  wypełniona jest  aromatem
przypraw, zapachów i kolorów. Warto  jest odkrywać  smaki  produktów tego państwa. Podczas
naszej podróży przygotowaliśmy typowe śniadanie angielskie - jajka na bekonie na sposób angielski.
Z zapałem zabraliśmy się do pracy. Co z tego wyszło sami zobaczcie…

 

 

Przystankiem docelowym  naszej kulinarnej podróży po krajach Europy to Niemcy.
Niemiecka kuchnia jest tak różnorodna, jak krajobrazy, które nadają jej smak. Od
wykwintnego menu sałatek, duszonych golonek, mięs, po kiełbaskę. Wraz z
uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowaliśmy zajęcia na 
świeżym powietrzu. W związku z deszczową pogodą musieliśmy zmienić plany. Grill
podwórkowy zastąpiliśmy elektrycznym .
Mieliśmy okazję zjeść także prawdziwą niemiecką sałatkę – oczywiście głównym jej



Mieliśmy okazję zjeść także prawdziwą niemiecką sałatkę – oczywiście głównym jej
składnikiem były ziemniaki – z czego ten kraj słynie.  Podróż  kulinarna po
wybranych krajach Europy dobiegła końca, ale nie nasza współpraca ze ŚDS
 „Podróże”  dostarczyły nam wszechstronnych doznań kulinarnych.
 

 

 

p. Zofia Ciszewska

Święty, który chodził po naszej ziemi…
Święty, który chodził po naszej ziemi… -  album wydany jako dziękczynienie i upamiętnienie
kanonizacji Jana Pawła II oraz Jego pamiętnej wizyty apostolskiej w Diecezji Ełckiej w czerwcu 1999
roku. Pięknie ilustrowany przywołuje chwile obecności Karola Wojtyły na naszych ziemiach jako
kapłana, profesora, biskupa i wreszcie papieża. Zapoznamy się z ciekawymi relacjami osób
związanych z wizytą  Świętego pielgrzyma do naszej Diecezji. Znajdziemy w nim fotografie ze
szkolnego spływu kajakowego naszych uczniów.

p. Agnieszka Sobota

 



 

„Ruch to zdrowie”
Dnia 23.02.2015r. w ramach  lekcji na temat „Ruch to zdrowie” uczniowie klasy I, II-III Szkoły
Przysposabiającej do Pracy pod opieką nauczycielek: Zofii Ciszewskiej i Katarzyny Niedźwieckiej
odwiedzili siłownię „Fitness World”.  Dzięki gościnności właściciela tej siłowni – pana K.
Obremskiego, młodzież dowiedziała się o znaczeniu ruchu dla zdrowia - zarówno fizycznego, jak i
psychicznego.  Uczniowie  poznali  również specyfikę pracy instruktora siłowni,  mieli możliwość
obejrzenia wszystkich pomieszczeń oraz poznali działanie sprzętu znajdującego się na obiekcie.
Dziewczęta chętnie skorzystały z okazji i wypróbowały platformę wibracyjną do masażu na
zwiększenie siły mięśni, Masaż Rollen, który wspomaga funkcjonowanie układu limfatycznego oraz
obejrzały kapsułę podciśnieniową z bieżnią. Przekonały się, iż aktywność ruchowa to wysiłek
fizyczny umożliwiający wspaniałą zabawę, a także ważny element zdrowego stylu życia.  Na
zakończenie spotkania dziewczęta wyraziły ochotę ponownego przyjścia na siłownię i skorzystania z
tak atrakcyjnego sprzętu. Jeszcze raz dziękujemy panu K. Obremskiemu za umożliwienie
skorzystania z obiektu i przekazanie cennych wskazówek na temat zdrowia.

p. Zofia Ciszewska
p. Katarzyna Niedźwiecka

  



  

  

Walentynkowe słodkości
 
Uczniowie klasy II – III a Szkoły Podstawowej  Nr 7 Specjalnej im. Jana Pawła II w ramach realizacji
programu Mali Kucharze upiekli walentynkowe kruche serca. Praca nad powstaniem ciastek
rozpoczęła się od poznania przepisu, następnie należało odmierzyć odpowiednie ilości
poszczególnych produktów i z nich wszystkich zagnieść ciasto. Po zagnieceniu wałkowaliśmy ciasto i
wycinaliśmy z niego foremkami serduszka. Dzięki temu, że foremki były w dwóch rozmiarach
mieliśmy możliwość utrwalać znajomość pojęć mały i  duży. Później ciastka moczyliśmy w białku i
cukrze trzcinowym, dzięki czemu po upieczeniu miały na sobie chrupiącą skorupkę. Gotowe wypieki
podarowaliśmy naszym rodzicom i przygotowaliśmy walentynkowe niespodzianki dla naszych
koleżanek i kolegów ze szkoły.

p. Agnieszka Joanna Turowska

 



 

Klub Bezpiecznego Puchatka 2015
 

Przed feriami zimowymi odbyło się spotkanie dla uczniów Szkoły Podstawowej  Nr 7 Specjalnej im.
Jana Pawła II poświęcone tematyce  bezpieczeństwa podczas zbliżającej się zimowej przerwy w
nauce. Uczniowie poznali podstawowe zasady dostosowywania swojego ubioru do warunków
pogodowych. Dowiedzieli się jakie sporty można uprawiać zimą oraz przypomnieli i utrwalili
szczegółowe zasady bezpieczeństwa jakich należy bezwzględnie przestrzegać. Zwrócono również
uwagę na bezpieczne spędzanie czasu nie tylko na świeżym powietrzu, ale również w domu. Każdy z
uczniów otrzymał zbiór najważniejszych zasad w formie drukowanej oraz książeczkę z zadaniami z
Klubu Bezpiecznego Puchatka.

p. Agnieszka Doliwa
p. Agnieszka Joanna Turowska

 
 

 

Walentynki i zimowe urodziny
W piątek 13 lutego nie będąc zabobonni zorganizowaliśmy podwójną imprezę Walentynki i zimowe
urodziny. W kącikach: makijażowym i fryzjerskim przygotowywaliśmy odpowiednie fryzury i
makijaże, a także zmywalny tatuaż w postaci czerwonych serduszek. Niektóre osoby zażyczyły sobie
nawet podwójne! Następnie po odśpiewaniu 100 lat solenizantom i rozdaniu tradycyjnych kartek
walentynkowych rzuciliśmy się w wir zabawy. Były konkursy, tańce i tradycyjny poczęstunek. Aż dwa
torty!

p. Urszula Sieńkowska - Cioch

  



  

 

JESTEM BEZPIECZNY
Przed zbliżającym się okresem ferii zimowych w naszej szkole odbywa jest wiele zajęć
edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu uczniów. Przeprowadzane są bloki tematyczne, lekcje
otwarte, spotkania z pracownikami instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa.
Celem tych działań jest m.in.:
- doskonalenie umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym;
-wdrażanie do właściwego reagowania w sytuacji realnego zagrożenia, (np.  załamanie lodu,
tonięcie, utrata przytomności, próba wtargnięcia do domu, pożar  itp.);
-kształcenie umiejętności powiadamiania służb ratowniczych i podejmowania praktycznych działań
ratujących życie i zdrowie;
-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznanymi osobami dorosłymi, także
poznanymi za pośrednictwem Internetu (np. przez Gadu-Gadu);
-rozumienie konieczności odpoczynku organizmu, potrzeby ruchu na świeżym powietrzu, uprawiania
sportów, odpowiedniej ilości snu.
Jednym z przykładów naszych działań było spotkanie z funkcjonariuszem Sekcji Prewencji Komendy
Powiatowej Policji na temat "Cyberprzemoc to też przemoc”, który omówił z uczniami zasady
korzystania z telefonów komórkowych i Internetu. Przedstawił, jakie zagrożenia wynikają z
niewłaściwego korzystania, jak też podkreślił, że za nieodpowiednie korzystanie grozi
odpowiedzialność karna.
Dodatkowo policjant omówił bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym w czasie trudnych
warunków zimowych, jak też uczulił uczniów na zasadę „Bądź widoczny na drodze” i noszenie
światełek odblaskowych szczególnie po zmroku. Przypomniał również o ostrożności wobec osób
nieznajomych i nie wpuszczaniu ich do domu podczas nieobecności rodziców.
Kolejnym przykładem były zajęcia z funkcjonariuszami Straży Pożarnej, których celem było
zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego i bezpiecznym zachowaniem się
na lodzie oraz rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą sytuacje zagrożenia wynikające z
niewłaściwych zachowań w czasie zimy oraz prezentację pokazu ratowania różnymi sposobami
osoby, pod którą załamał się lód. Ponadto mieli możliwość poszerzenia swoich umiejętności
udzielania pierwszej pomocy ćwicząc na fantomie.

p. Elżbieta Barwicka

 



 

 

KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH
Zwyczaj robienia szopek sięga XIII wieku i jest kontynuowany do dnia dzisiejszego.
Konkurs na najpiękniejszą szopkę został zorganizowany już po raz XV w Zespole
Szkół Samorządowych w Augustowie.  Uczniowie z pomocą  nauczycieli wykonali 10
pięknych szopek, wykorzystując następujące materiały: papier, drewno, nici, farby
żelowe, masę solną, szyszki, glinę.  
Przyznano nagrody następującym osobom:
1. Michał Kierkla  kl. III b,   SP 7, Mateusz Stepka kl. III b,   SP 7,Grzegorz

Maciejewski kl. III b,   SP 7, op. Agnieszka Doliwa
2. Izabela Goliczewska kl. I, Gimnazjum nr 5, Elżbieta Zdeb kl. I,Gimnazjum  nr 5,

Sebastian Malinowski kl. I Gimnazjum nr 5, op. Agnieszka Sobota i Alicja Sokołowska
Wyróżnienia otrzymali:
1. Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze - grupa I (3 uczennice) grupa III (4

uczennice) op. Agata Renda, Daria Dębowska
2. Krzysztof Kowalski (nauczanie indywidualne) SP 7, op. Joanna Bienasz
3. Tomasz Kaczmarek (nauczanie indywidualne)  SP 7, op. Iwona Bagińska

p. Agnieszka Sobota

  



Bal Karnawałowy
21.01.2015  w Kompleksie Wypoczynkowo – Konferencyjny „Nad Nettą” uczniowie Zespołu Szkół
Specjalnych bawili się na corocznym balu karnawałowym.  Organizatorami balu była Dyrekcja
Zespołu Szkół oraz Rada Rodziców. Oprawa muzyczna imprezy została przygotowana i wykonana
przez zespół „Dwa Serca”. Wszyscy uczniowie uczestniczyli w tanecznej zabawie pełnej gorących
rytmów. W trakcie karnawałowych pląsów uczestnicy zabawy udali się w Muzyczną Podróż -
oczywiście pociągiem. Odwiedziliśmy Czechy – tańcząc poleczkę, Francję z nieodzownym kankanem,
Stany Zjednoczone, gdzie królował rock&roll, Austrię wykonując walca wiedeńskiego oraz Rosję,
gdzie czekał na nas „kazaczok". Porywająca muzyka rozrywkowa i popularna towarzyszyła tańcom w
parach, w kole,  w pojedynkę – każdy jak chciał, jak umiał i jak mu "w duszy grało". Uczennice klasy
III gimnazjum pod opieką p. Urszuli Sieńkowskiej – Cioch przygotowały pokaz ekologicznej mody –
śliczne sukienki powstały z worków na śmieci. Prezentowana kolekcja w kolorze różowym w czarne
grochy wyróżniła się oczywiście dużym poczuciem humoru, nowatorstwem oraz prawie
profesjonalną prezentacją modelek na wybiegu. W trakcie balu uczniowie brali udział w  zabawach
ruchowo - sprawnościowych, gdzie za aktywną zabawę zostali nagrodzeni maskotkami. Słodki
poczęstunek był miłym akcentem wzbogacającym imprezę. W trakcie spotkania całej społeczności
szkolnej została przeprowadzona zbiórka pieniędzy przeznaczonych na leczenie  Julii – uczennicy
szkoły podstawowej. Wielkie i hojne serce okazali rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły. Zabawę
zakończyły bardzo serdecznie podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i
przebiegu tej fantastycznej imprezy.

p.Ewa Łoboda, p.Agnieszka Turowska, p.Joanna Turkowska

  

 

OGŁOSZENIE

INFORMACJA O ZAJĘCIACH DLA UCZNIÓW
ORGANIZOWANYCH

W OKRESIE FERII ZIMOWYCH
26.01.2015 - 08.02.2015

I. Zajęcia na basenie



Harmonogram spotkań:

1. 26.01.15 - 9.00 - 10.35
2. 27.01.15 - 9.00 -10.35
3. 28.01.15 - 9.00 - 10.35
4. 29.01.15 - 9.00 - 10.35
5. 30.01.15 - 9.00 - 10.40

II. Bal karnawałowy
w Kompleksie Wypoczynkowo - Konferencyjnym "Nad

Nettą" przy ul. Portowej 3 w Augustowie
w dniu 06.02.2015r. w godzinach 16.00 - 19.00

Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje p. Halina Szulewska - 510 952 535.
Organizator: Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych

"Wśród Nas"
 

ZAPRASZAMY !!!
ZAPROSZENIE
 

Dnia 21.01.2015r. (środa)
serdecznie zapraszamy uczniów,

rodziców i opiekunów,
nauczycieli

oraz pracowników szkoły
na

zabawę noworoczną,
która odbędzie się



która odbędzie się
w Kompleksie

Wypoczynkowo – Konferencyjnym
„Nad Nettą”

(ul. Portowa 3)
w godzinach 10.30 – 13.30.

Dyrektor szkoły
oraz

Rada Rodziców

Jasełka bożonarodzeniowe
Święta Bożego Narodzenia to piękny czas, z którym wiąże się wiele zwyczajów. Jednym z nich są
jasełka, które przenoszą nas w czasy narodzin Chrystusa.
19 grudnia 2014r. w ostatnim dniu zajęć przed przerwą świąteczną, uczniowie naszej szkoły pod
kierunkiem nauczycieli: Agnieszki Sobota, Iwony Sobolewskiej i Alicji Sokołowskiej zaprezentowali
montaż słowno - muzyczny przypominający wydarzenia związane z narodzinami Chrystusa.
Tegoroczne jasełka były radosne, młodzi aktorzy wprowadzili uczestników spotkania w prawdziwie
świąteczny nastrój.
Po przedstawieniu głos zabrała p. Dyrektor Bożenna Łukaszewicz oraz  ks. Prałat Marian Szewczyk,
którzy podziękowali występującym aktorom oraz nauczycielom, którzy ich przygotowali oraz złożyli
wszystkim zebranym życzenia świąteczne.
Następnie w pracowni gospodarstwa domowego odbyła się uroczysta wigilia, która została
przygotowana przez uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy pod kierunkiem pani Zofii
Ciszewskiej, w której uczestniczyli zaproszeni goście.
W atmosferze pełnej miłości i życzliwości nastąpiło dzielenie się opłatkiem i wzajemne składanie
życzeń, a na klasowych ławkach nie zabrakło wigilijnych potraw oraz pięknych dekoracji.
Serdecznie dziękujemy pani Ewie Łoboda za pomoc w przygotowaniu dekoracji jasełkowej.
 

p. Alicja Sokołowska
p. Agnieszka Sobota

p. Iwona Sobolewska

  

  



  

  

Uroczyste spotkanie opłatkowe
Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia wszyscy uczniowie szkoły podstawowej wraz z
nauczycielami, pomocami nauczyciela i pracownikami szkoły spotkali się na tradycyjnym spotkaniu
opłatkowym. Przygotowaliśmy odświętnie przybrany stół, pod obrusem było sianko,  na  nim
makowiec, pierniki, mandarynki oraz kompot z suszu. Na początku wysłuchaliśmy fragmentu z
Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa, potem pomodliliśmy się. Nadszedł czas na
dzielenie się opłatkiem i składanie sobie okolicznościowych życzeń na Święta i Nowy Rok. Wspólny
posiłek upłynął nam przy dźwięku kolęd, a potem sami śpiewaliśmy nasze ulubione
bożonarodzeniowe pieśni.

p. Agnieszka Joanna Turowska

  



 

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze
podczas przerwy świątecznej

 

 
 



 
 


