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173 dni !!! 

Aż tyle czasu trzeba było czekać, abyśmy mogli ponownie spotkać się ze 
wszystkimi uczniami i nauczycielami w szkole! 

W dniu 01.09.2020r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Ze względu na zagrożenie 
epidemiologiczne nie odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, natomiast miały 
miejsce wyłącznie spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa w okresie pandemii wszyscy uczniowie wraz z rodzicami zostali zapoznani 
z nowymi regulaminami i zasadami panującymi w naszej placówce. 

Obecna sytuacja, kiedy mierzymy się z pandemią to ogromne wyzwanie dla wszystkich. 
Przed nami niełatwy czas, ale  życzyliśmy sobie nawzajem, aby dla uczniów każdy dzień 
był przygodą, która pozwoli im się rozwijać i poszerzać swoje horyzonty. Nauczycielom- 
aby ich zaangażowanie przynosiło satysfakcję zawodową, Rodzicom – spokoju i wiary we 
własne dzieci.  

Wszyscy jesteśmy  przekonani, że mimo zaistniałych okoliczności, nasz Ośrodek w roku 
szkolnym 2020/21 będzie w dalszym ciągu  miejscem   przyjaznym, bezpiecznym, 
zaspakajającym  potrzeby uczniów i umożliwiającym im wszechstronny rozwój. Jesteśmy 
przecież wspólnotą uczniów, rodziców oraz nauczycieli. 



 

                                                                             Początek jesieni był dla nas tego roku                   
bardzo łaskawy, więc dużo czasu staraliśmy 
się spędzać aktywnie na świerzym 
powietrzu. 

Łapaliśmy ciepłe promienie słoneczne  

i nabieraliśmy odporności na nadchodzące 
jesienne słoty. 

 

 

 

 

Jedni zbierali liście i kasztany, aby potem  

wykorzystać je na zajęciach w klasie. 

Inni natomiast uczyli się gier podwórkowych, 

które tak bardzo lubiły niegdyś nasze mamy  

i babcie.  

 

 

                                                                           

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 



Grupy internackie wybrały się na spacer do parku przy Pałacu Książąt Czartoryskich  

w Puławach, aby tam podziwiać piękno przyrody i zabytki, a także przywitać się z nietypowymi 
mieszkańcami tego uroczego terenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klasy 2s i 5as udali się na wycieczkę do Janowca. Zwiedzali tam zamek, muzeum  

i dworek z Moniak. Największą niespodzianką dla wszystkich uczestników wycieczki było      
spotkanie rycerza oraz tajemniczej czarnej damy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           

 



Szkolne Koło Rowerowe „Turbobike” zainaugurowało 
nowy sezon. Cykliści odbyli VII rajd rowerowy – tym 
razem bulwarem wiślanym do Gniewoszowa. Rajdy 
Koła „Turbobike” mają charakter turystyczno – 
krajobrazowy i są świetną okazją do aktywnego 
spędzania czasu na trasie pełnej zagadek, pięknych 
widoków i lokalnej historii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi uczniowie uczestniczyli w sprzątaniu Puław w ramach Ogólnoświatowej Kampanii 
Sprzątania Świata zorganizowanej we współpracy z POK ,, Dom Chemika ''. Pracowita młodzież 
wyposażona w rękawice ochronne i worki na odpady oczyszczała teren lasów komunalnych 
czego efektem były worki pełne śmieci i pięknie posprzątany las.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Po długiej przerwie grupa KoMPaS JP2 spotkała się przy ognisku. „Kompasowicze” pod opieką 
nauczycieli samodzielnie przygotowali ziemniaki do pieczenia w garnku oraz kiełbaski. 
Zaśpiewali też „Sto lat” uczestniczce, która w tak dobranym towarzystwie świętowała swoje 
urodziny. Redakcja gazetki również gorąco dołącza się do życzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak więc, Drodzy Czytelnicy, widzicie- nauka poprzez aktywność na łonie natury rozkwitała w 
naszej placówce, jak jesienne kwiaty. Ci zaś, którzy pozostali w murach szkolnych wcale nie 
bawili się gorzej. A może nawet lepiej… Oceńcie sami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na koniec rubryki „Ale się działo…” prezentujemy doniosłe wydarzenie 
czyli Szkolne Święto Demokracji !!! 

W naszej placówce odbyły się bowiem Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, Rady 
Wolontariatu oraz wybory opiekunów Rady Wolontariatu. Głosowanie poprzedziły lekcje 
wychowawcze podczas, których uczniowie zapoznali się z ordynacją wyborczą oraz kampanią 
wyborczą kandydatów. Była to też doskonała okazja do przypomnienia istoty idei demokracji 
oraz nakreślenia sylwetki współczesnego patrioty. W tym roku samo głosowanie odbyło się w 
salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.  

Oto członkowie Rad wyłonieni w wyniku głosowania: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Samorządu                                                                   Rada 

  Uczniowskiego:                                                               Wolontariatu: 

Paulina Tarkowska- Przewodnicząca                                    Magdalena Wrona- Przewodnicząca 
Karol Kluziak- Zastępca Przewodniczącej                Jakub Rumianek- Zastępca Przewodniczącej 
Weronika Dębek- Zastępca Przewodniczącej                 Jakub Zeń- Zastępca Przewodniczącej 
Piotr Nowacki- łącznik z klasami SP 
Opiekunki SU:                                                                                                Opiekunowie RW: 
p. Barbara Adamowska i p. Agnieszka Skóra        p. Jacek Zuchniarz i p. Małgorzata Szulowska 

 

Wygranym serdecznie gratulujemy!!! 



 

 

 

 

                                                                                  
W dniach 11-13.09.2020 nasi szkolni 
sportowcy uczestniczyli w XXVII 
Mistrzostwach Polski „Sprawni Razem” w 
lekkiej atletyce. Przeżyli kolejne sportowe 
emocje podczas największej 
lekkoatletycznej imprezy sportowej sezonu 
letniego. Razem z najlepszymi w Polsce 
zawodnikami  mogli wykazać się swoją formą 
na widowiskowym Stadionie Zawiszy im. 
Zdzisława Krzyszkowiaka w Bydgoszczy. 
Zawody  odbywały się w czasie pandemii 
koronawirusa, więc naszym zawodnikom 
towarzyszyły podczas walki sportowej puste 
trybuny i cisza na stadionie.  

 

Pomimo tego spisali się na medal… 

I to na nie jeden!!! 

Nasza Wielka Czwórka wywalczyła 3 złote 
medale, 3 srebrne i 2 brązowe!!! 
Najmłodszy zawodnik Ksawery Capała 
wywalczył złoto w biegu na 800m i brąz w 
skoku w dal. Złoto wywalczyli także 
Paulina Tarkowska w biegu na 800m i 
Szymon Freliga w biegu na 100m. Karol 
Kluziak zdobył srebro w biegu na 800m i 
brąz w biegu na 1500m. Srebro trafiło  

także w ręce naszej drużyny w kategorii biegu 
sztafetowego 4X100m. 

                   BRAWO NASZA DRUŻYNA !!! 



 

 

 

 

Nauczyciel jest jednym z najstarszych zawodów świata. Był rozumiany w starożytnej Grecji 
jako „prowadzący chłopców”. W tych czasach w szkole Sokratesa stanowisko nauczyciela 
cieszyło się większym szacunkiem niż rodzice. Od starożytności szkolnictwo i rola nauczyciela 
ciągle się zmieniały, lecz zawsze powinnością nauczyciela było kształtowanie młodego 
pokolenia, aby było przygotowane do funkcjonowania w społeczeństwie.  

Dzień Nauczyciela obchodzony w Polsce upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji 
Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i 
zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Większość krajów na 
świecie świętuje dzień edukacji pod różnymi datami np. w Argentynie – 11 września, w 
Czechach - 28 marca, w Chinach - 10 września. Obchody związane są, podobnie jak w Polsce, z 
lokalnymi wydarzeniami. Światowy Dzień Nauczyciela pod patronatem UNESCO obchodzony 
jest od 1994 roku 5 października.  

Dzień Edukacji Narodowej to święto nie tylko nauczycieli, ale całej społeczności szkolnej. To 
dzień wyjątkowy, kiedy burzymy wszelkie mury pomiędzy gronem pedagogicznym i 
pracownikami niepedagogicznymi, a uczniami. Składamy wszystkim pracownikom naszego 
Ośrodka życzenia wytrwałości i cierpliwości do dalszej, nie zawsze łatwej pracy, dedykując im 
ten zabawny wierszyk i ponadczasową sentencję. 

Dziś czternasty października,  

To jest święto pracownika,  

Który w trudzie i mozole  

Wychowuje dzieci w szkole.  

I  choć nas to często nudzi,  

Wychowuje nas na ludzi!!  

"Obyś cudze dzieci uczył"  

Bardzo stare to przekleństwo.  

Chwała więc nauczycielom  

Za codzienne ich męczeństwo!  



 

 

 

 

Zbyt mało osób wie, że w październiku 
obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt.  

Dzień ten został ustanowiony w 1931 
roku, w trakcie konwencji ekologicznej 
we Florencji i rozpoczyna Światowy 
Tydzień Zwierząt, który trwa do 10 
października. Święto obchodzone jest 
4 października, w dzień wspominania w 
Kościele katolickim św. Franciszka z 
Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i 
ekologii. 
 
Celem Światowego Dnia Zwierząt jest 
promowanie prawidłowych zachowań 
ludzi wobec zwierząt i powszechne 
propagowanie ich praw. W tym Dniu 

organizacje pozarządowe, ekologiczne i działające na rzecz ochrony zwierząt inicjują 
wydarzenia związane z przybliżeniem społeczeństwu sytuacji zwierząt bezdomnych oraz 
maltretowanych przez ludzi. Corocznie podczas Światowego Tygodnia Zwierząt Towarzystwo 
Ochrony Zwierząt (TOZ) zachęca do adoptowania zwierząt, organizując w schroniskach Dni 
Otwartych Drzwi. Niestety, wciąż wiele osób nie wie w jakich warunkach żyją zwierzęta w 
schroniskach. Światowy Dzień Zwierząt jest okazją do zaoferowania swojej pomocy 
potrzebującym schroniskom lub zaadaptowaniu mieszkańca tych miejsc. Codziennie schroniska 
borykają się z wieloma problemami, nie tylko finansowymi. Często brakuje osób chętnych do 
zaopiekowania się czworonogami lub podstawowych przedmiotów, takich jak miski, koce, 
zabawki, karmy czy artykuły pielęgnacyjne.  
  

Należy jednak pamiętać, że zwierzęta 
przede wszystkim potrzebują 
serdeczności i ciepła ze strony ludzi. 
Czasami drobny gest z naszej strony, 
może sprawić, że skrzywdzone zwierzę 
odzyska na nowo życie. 

 

https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-zwierzat


 

 

 

Po raz pierwszy Redakcja Gazetki Szkolnej „Kleks” ma przyjemność zaprezentować 
czytelnikom nową stałą kolumnę czyli kalendarium. Kolumna ta ma na celu zapoznać Was, 
Drodzy Czytelnicy, ze wszystkimi popularnymi i mniej popularnymi świętami na nadchodzący 
miesiąc, abyście mogli świętować to, co jest dla was ważne lub uczestniczyć w radości innych. 

Listopad 

1 listopada – Wszystkich Świętych 

2 listopada- Zaduszki 

5 listopada – Dzień Postaci z Bajek (także 5 września), 

9 listopada – Światowy Dzień Jakości 

10 listopada – Dzień Młodzieży, Dzień Jeża 

11 listopada – Święto Niepodległości 

12 listopada – Światowy Dzień Bicia Rekordów 

14 listopada – Dzień Seniora 

16 listopada – Dzień Tolerancji 

18 listopada – Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, 

21 listopada – Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 

22 listopada – Dzień Kredki 

25 listopada – Dzień Pluszowego Misia, Dzień bez Futra, 

28 listopada – Dzień Pocałunku 

29 listopada – Andrzejki 

30 listopada – Dzień Białych Skarpetek 

 

 

https://bimkal.pl/kalendarz/dzien-wszystkich-swietych


 

Mól książkowy 

to potoczne określenie owadów chroniących się lub 
żerujących w starych książkach. Nazywana jest tak 
również osoba, która czyta bardzo wiele książek i spędza 
dużo czasu na lekturze. 

Krótko mówiąc: 

mól książkowy to ktoś, 

kto książek nie ma dość! 

Począwszy od tego wydania Gazetki „Kleks”, nasz szkolny 
Mól Książkowy będzie ze swojego wygodnego kącika 

polecał Wam, Drodzy Czytelnicy, pozycje książkowe, które koniecznie musicie przeczytać. 
Dlaczego powinniśmy posłuchać naszego Mola? Ponieważ pożarł on już tyle książek, że wie 
najlepiej, która z nich jest najsmaczniejsza. 

Dziś Mól Książkowy poleca... 

„Jowanka i gang spod Gilotyny” 
Katarzyna Wasilkowska 

Jowanka właśnie wprowadziła się z tatą do mieszkania w nowym bloku i tęskni za mamą. 
Chociaż wcale się o to nie stara, wypadki same ją znajdują. Za chwilę pójdzie do nowej szkoły 
i ma nadzieję spotkać tam fajne koleżanki. Wprawdzie Jowanka nigdy się nie nudzi, ale 
przecież nic tak nie robi dobrze na samotność jak przyjaciółka. 
Franek, Wawrzek i Tomaszek są najlepszymi kumplami. Lubią 
spędzać czas ze sobą, ale kończą się wakacje, a ich nie spotkała 
jeszcze żadna porządna przygoda. Siedzą akurat w swojej 
kryjówce i knują. 
Czy przygoda może czyhać między kolorowymi blokami nowego 
deweloperskiego osiedla? Czy świeżo oddana nowoczesna szkoła 
może kryć podejrzane tajemnice, być miejscem ostrych potyczek,  
czasem nawet obozem przetrwania? Czy fajne koleżanki to 
naprawdę lekarstwo na samotność? Komu można zaufać? 
„Jowanka i gang spod Gilotyny” to opowieść o tym, że dobrze jest 
zachowywać czujność, żeby nie przeoczyć przygody albo… 
prawdziwego przyjaciela. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Owady
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