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W tym roku szkolnym w gazetce szkolnej 

„Ośrodnik” pojawiła się nowość:  

  

Pierwsze Wydanie 

Specjalne 

Mamy nadzieję, że ten numer gazetki 

będzie dla was ciekawy i chętnie ją 

przeczytacie. Następne takie wydanie  

ukaże tuż przed zakończeniem roku 

szkolnego 2015/2016.  

 

  

PILNE !!! PILNE !!! PILNE !!! PILNE !!! PILNE !!! PILNE !!! 

KONIECZNIE 

PRZECZYTAJCIE 

TEN SPECJALNY 

NUMER!!! 

Redakcja Ośrodnika 
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Zbliżają się ferie zimowe, więc musimy dobrze się do nich 

przygotować. Gazetka szkolna „Ośrodnik” trochę wam w 

tym pomoże Tegoroczne ferie zimowe w województwie 

mazowieckim odbędą się od 1. do 14. lutego. 

Co możemy robić podczas ferii zimowych ? 

 Podczas ferii zimowych możemy odpoczywać, wychodzić 

na spacery, bawić się z kolegami, wyjeżdżać na wczasy 

(np. w góry, na wieś, do innego miasta, nawet za 

granicę), uprawiać sporty zimowe (np. jazda na łyżwach, 

jazda na nartach, jazda na sankach), czytać książki  

i czasopisma , oglądać telewizję, chodzić na basen lub do 

kina i robić wiele innych rzeczy. 

NIE ZAPOMINAJMY TAKŻE O NASZYM BEZPIECZEŃSTWIE !!! 

Organizując sobie zajęcia podczas ferii zimowych musimy 

pamiętać o naszym bezpieczeństwie w domu, na dworze, 

w mieście, na terenach obiektów sportowych, nad 

zbiornikami wodnymi. 
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5 najważniejszych zasad bezpieczeństwa podczas 

ferii zimowych:  

1. W domu jeżeli jesteś sam nie wpuszczaj nikogo obcego. 

Przed wyjściem z domu zjedz coś ciepłego i ubierz się 

odpowiednio do pogody. 

2. Na dworze baw się bezpiecznie. Nie rzucaj twardymi 

kulkami ze śniegu. Nie baw się blisko ulicy. Nie jedz śniegu, 

 Nie baw się na zamarzniętej wodzie. 

3. Na terenie sportowym  słuchaj i wykonaj polecenia 

instruktora. Bądź wyposażony w odpowiedni strój.  

4. Na zamarzniętych jeziorach, stawach i rzekach. Pod 

żadnym pozorem nie wchodź, nie ślizgaj się  i nie baw się 

w takich miejscach. 

 5. W mieście zawsze poruszaj się zgodnie z przepisami 

ruchu drogowego. 
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Podczas ferii wyjeżdżamy w różne miejsca np. w góry, nad 

morze, do innego miasta, czy nawet za granicę  

i niezbędna jest wiedza o tym, co trzeba zabrać ze sobą 

podczas wyjazdu.

 

PODSTAWOWE RZECZY, KTÓRE NALEŻY SPAKOWAĆ: 

1. Ubrania, czyli: bluzki, spodnie, bielizna, sweter, rajstopy 

lub kalesony, podkoszulki, polar, kurtka zimowa, buty 

zimowe, rękawiczki, szalik, czapka, nauszniki, piżama, 

klapki pod prysznic. 

 2. Przybory higieniczne, czyli: szampon, mydło, żel do 

mycia, gąbka, pasta i szczoteczka do zębów, krem oraz 

ręcznik. 

3. Inne rzeczy: ulubiona książka, zabawka, MP3, tablet  

i aparat telefoniczny 
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Ferie w domu????  

Czy musisz siedzieć cały czas 

przy komputerze???? 

Czy musi być nudno??? 

Pewnie, że nie !!!!! 

Proponujemy Ci kilka fajnych 

zabaw - eksperymentów… 

to jest super zabawa,  

a efekty mogą być bardzo 

ciekawe.  
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Robiliście kiedyś bańki mydlane ????  

Większość z Was pewnie odpowiedziała Tak!!!!! 

A czy robiliście kiedyś bańki zimą na dworze, gdy jest mróz???? 

 

Co będzie potrzebne??? 

- zestaw do robienia baniek  

 

-  temperatura na dworze musi być około   – 15 stopni C lub mniej 

- wyjdź na dwór i puszczaj bańki tak jak robisz to, gdy świeci słońce 

i jest ciepło. 

A to efekt….spróbuj czy tobie też uda się zrobić zamarzniętą 

bańkę???? 
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Co będzie potrzebne??? 

- balon 

Bardzo łatwy eksperyment, który  można wykonać przy 

wykorzystaniu jedynego nadmuchanego balona. Wystarczy 

wystawić go na pół godziny na mróz i obserwować, jak balon się 

kurczy. Gdy wejdziemy z nim z powrotem do ciepłego domu , 

wróci do swoich poprzednich rozmiarów.  

A to efekt…… 

Tak zachowuje się balon na mrozie. 

 

                                 

 

 

 

 

 

nadmuchany 

balon        

powoli kurczący 

się balon           

skurczony balon

 

Tak zachowuje się balon przyniesiony z powrotem do ciepłego  

domu. 

                                      

 

 

 

 

 

Nie wierzysz?????? Sprawdź sam!!! 



Ośrodnik Nr 14 Strona 10 
 

 

Znudziły wam się zwykłe śniegowe bałwany???? 

Mamy dla was propozycję…. 

Zróbcie lodowego bałwanka 

 

Co jest potrzebne ?  

- 3 balony z  wodą i oczywiście 

 mróz (- 8 stopni i więcej  ). 

Pierwszy krok: Na kran naciągnij szyjkę 

 balonu i nalej wodę. Przytrzymaj balon,  

by nie spadł pod ciężarem wody.  

Przygotuj 3 różnej wielkości „kulki”. 

Drugi krok: balony zawiązujemy 

 i wynosimy na zewnątrz. 

Najlepiej zostawić je na noc. 
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Trzeci krok: Kiedy woda zamarznie 

balon pęka, jeśli nie to ściągnij go z kuli. 

Mamy kulki  ustawiamy je na sobie. 

Można je spłaszczyć zeskrobując lód.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwarty krok:   

Na koniec ubierz 

bałwanka według własnego  

pomysłu i gotowe!!! 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!! Możecie pobawić się z barwami. Jeżeli dodacie do 

wody tuszu lub atramentu, to wówczas wasze lodowe kulki będą 

kolorowe. 
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Chcecie zrobić ładną ozdobę, która może zawisnąć za 

oknem??? 

Co będzie potrzebne ???? 

- foremki do lodu, opakowania po czekoladkach, silikonowe formy 

do ciastek – co macie w domu  

- talerzyki jednorazowe plastikowe lub blaszka do ciasta 

- sznurek lub drucik 

-  kolorowa woda ( woda+ barwnik spożywczy lub woda + farba) 

 

Krok pierwszy- barwimy wodę na różne kolory( używamy farby lub 

barwnika) i wlewamy do foremek  

 

 

 

 

 

 

 

Krok drugi – wystawiamy foremki na mróz ( najlepiej na całą noc). 
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Krok trzeci - wyjmujemy wszystkie kawałeczki lodu i układamy w 

talerzykach lub  innych formach np. blacha do pieczenia, taca do 

ciasta. Kompozycje mogą być  przypadkowe, lub starannie 

ułożone w jakieś wzory.  

 

Krok czwarty - Zalewamy  je delikatnie wodą i pozostawiamy na 

mrozie. Dołączamy  też zawieszki np. ze sznurka lub drucika. 

 

 

 

 

 

 

 

Krok piąty – delikatnie wyjmujemy obrazek z formy i zawieszamy za 

oknem np. na balkonie lub drzewie . 

A to efekt , który można uzyskać…prawda, że 

piękny??? 
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Tytuł konkursu „ Nie nudzę się w ferie!!!!” 

 Najlepsze zdjęcia zostaną umieszczone w kolejnym numerze 

gazetki, a osoby które je wykonają otrzymają nagrody. Każda 

osoba, która przyniesie zdjęcia otrzyma  punkty w konkursie na 

super klasę!!!!! 

 

Jeżeli w czasie ferii: 

-  Zrobisz, któryś z eksperymentów  lub zabaw, które 

zaproponowaliśmy w naszej gazetce „Ośrodnik”  

Wykonaj  kilka zdjęć swoich działań!!!! 

- Będziesz jeździł  na sankach, nartach, łyżwach. Zrób zdjęcia!!!!! 

- Byłeś na zimowym spacerze. Zrób zdjęcia!!!!!!!! 

- Spotkałeś się z przyjaciółmi i poszedłeś do kina. Zrób zdjęcia.!!!!!!! 

- Robiłeś coś ciekawego, nie nudziłeś się przed telewizorem lub 

komputerem. Zrób zdjęcia!!!!!!!!! 

 Przynieś zdjęcia na USB do p. Olimpii Zagraby – Kukawki (sala nr 9)  

Termin do 19.02.2016 roku. 

Do konkursu zapraszamy również naszych przedszkolaków 

 

…fotograficzny 



 

 

 

Hazel choruje na raka i mimo 

cudownej terapii dającej perspektywę 

kilku lat więcej, wydaje się, że ostatni 

rozdział jej życia został spisany już 

podczas stawiania diagnozy. Lecz gdy 

na spotkaniu grupy wsparcia 

bohaterka powieści poznaje 

niezwykłego młodzieńca Augustusa 

Watersa, następuje nagły zwrot akcji i 

okazuje się, że jej historia być może 

zostanie napisana całkowicie na 

nowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bycie nastolatkiem to prawdziwy 

kanał. Doskonale wie o tym Greg 

Heffley, rzucony przez los do 

gimnazjum, gdzie chuderlawe 

słabeusze dzielą korytarze  

z dzieciakami, które są wyższe, 

wredniejsze i już się golą. Zmagania ze 

szkolną rzeczywistością opisuje  

w prowadzonym przez siebie dzienniku. 

 

 

 

 

  

Powitajcie nowych bohaterów  

i starych znajomych z Obozu Herosów 

w pierwszym tomie nowej serii 

„Olimpijscy Herosi”. Jej autor, twórca 

wielu bestsellerów Rick Riordan, 

naładował tę książkę 

niespodziewanymi zwrotami akcji, 

zagadkami i humorem, tworząc wielką 

opowieść o niesamowitych 

przygodach. Kiedy ją przeczytacie, 

będziecie niecierpliwie wyczekiwać 

następnego tomu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mary Lennox przenosi się do swojego 

wuja. Stary ponury dom kryje w sobie 

wiele tajemnic. Część pokoi pozostaje 

stale zamknięta, a Mary co wieczór 

słyszy czyjś płacz. Próbując odkryć, kto 

płacze, odnajduje drogę do ukrytej 

furtki, za którą rośnie przygoda. 
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Nela to najmłodsza reporterka świata. 

Dziewczynka w wieku ośmiu lat wydała 

książkę "10 niesamowitych przygód 

Neli", w której opisuje swoje przygody 

podróżnicze. Nela odwiedziła wiele 

krajów świata - m.in. Etiopię, Zanzibar, 

Tajlandię, Kambodżę, Malezję, 

Indonezję, Peru oraz Chile. Prowadzi  

w TVP program „Nela Mała 

Reporterka”, prezentując swoim 

rówieśnikom ciekawostki z całego 

świata. Jej idolem jest Steve Irwin - 

podróżnik, przyrodnik i prezenter 

programów podróżniczych.      

  

Zezia czuje, że spadają jej na głowę 

wszystkie problemy świata, ale wierzy, 

że wszystko dobrze się skończy. Trudno 

być jednocześnie gwiazdą sportu, 

szkolną prymuską i jeszcze znaleźć 

czas, by zająć się rodziną, szczególnie 

dorosłymi już przecież rodzicami! Kto 

ma sobie z tym wszystkim poradzić, 

jeżeli nie jedenastoletnia Zezia? 

Przepraszam – Zuzanna? Ciepła 

opowieść o tym, że rzeczy dobre są 

czasem blisko nas, tylko trzeba się 

pilnie rozglądać. A poranki, 

szczególnie te świąteczne, to czas 

cudów        

  

Miłych wieczorów  

z książką życzy Redakcja Ośrodnika… 
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W styczniu przeprowadziliśmy ankietę na temat sposobu 

spędzania  ferii zimowych. Zapytaliśmy o to  uczniów klas 

4-6 szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. 

Dowiedzieliśmy się o ich planach   np. ferie będą spędzać 

w domu, w górach, w innym mieście itp.  

W ankiecie brało udział aż 57 uczniów. 

Oto liczba uczniów w stosunku do miejsca pobytu 

podczas tegorocznych ferii zimowych: 

-w te ferie 8 osób planuje wyjazd w góry. 

-w te ferie aż 31 osób zostaje w domu. 

-w te ferie 5 osób będzie wyjeżdżało do rodziny. 

-w te ferie 1 osoba pojedzie za granicę. 

-w te ferie 4 osoby pojedzie do innego miasta. 

-w te ferie 1 osoba planuje wyjazd na wieś. 

-w te ferie 7 osób jeszcze nie wie, gdzie spędzi. 
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Dnia 18 grudnia w naszym Ośrodku odbyły się Jasełka,  

a później spotkanie wigilijne. To wydarzenie było związane ze 

zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. 

 Radosny dzień tradycyjnie zaczął się od Mszy Świętej.  

Później  uczniowie, nauczyciele, pracownicy Ośrodka, rodzice, a 

także wyjątkowi goście, np. piłkarze z Polonii Warszawa zebrali się 

na sali gimnastycznej, gdzie 

mieli możliwość  słuchania kolęd granych na fletach i dzwonkach.  

Potem były niezwykłe jasełka pt.  

„Betlejemska droga – spotkanie wigilijne”, w których występowali 

nawet dzieci z przedszkola oraz uczniowie  szkoły podstawowej  

i gimnazjum! Po występie pani Dyrektor naszego Ośrodka składała 

wszystkim życzenia świąteczne. W końcu nadszedł oczekiwany 

przez nas moment, wizyta  Świętego Mikołaja.  

Święty Mikołaj miał dla każdego ucznia niezwykłe prezenty.  

Potem w Auli odbyła się uroczystość wigilijna, gdzie wszyscy dzielili 

się opłatkiem i składali sobie życzenia. Na świątecznym stole 

pojawiały się pyszności, między innymi pierogi z kapustą  

i grzybami, śledzie, ciasta i napoje.  

Nie brakowało także kiermaszów świątecznych zorganizowanych 

przez szkołę i internat. Sprzedawane były upominki z kawy, choinki, 

kartki świąteczne,  

i inne rzeczy związane z Bożym Narodzeniem.  

Był to wspaniały dzień!!! 

 Mamy nadzieję, że  były to 

 niezapomniane chwile.  

Zapraszamy ponownie za rok .   
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Fotorelacja ze 

świątecznego dnia 

Niepowtarzalne chwile na zawsze 

pozostaną w naszych sercach. 
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Cuda, cuda ogłaszamy!!!:) 

Uczniowie klasy 4 prezentują swoje umiejętności. 
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Aniołków u nas ci dostatek 

Królowie składają dary i dziwy ogłaszają 
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Nasza Maryja i nasz Jezusek. 

Pszczółka kolęduje…. 
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Przedszkolaki też witają Jezuska. 

Pora na Mikołaja i prezenty 
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Tradycyjne życzenia świąteczne. 
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„Barbie i jej przyjaciółki” – Teresa i Renee – 

staną przed nie lada wyzwaniem. Wysportowane 

gwiazdy gimnastyki będą musiały przemienić się w 

supertajne agentki do zadań specjalnych. To właśnie 

ich niezwykłe umiejętności gimnastyczne przyciągają 

uwagę agencji szpiegowskiej, która prosi je o pomoc w 

schwytaniu tajemniczego złodzieja. Wyposażone w 

urok, glamour i najnowocześniejsze gadżety rodem z 

"Mission: Impossible" dziewczyny udowodnią, czym jest 

siła przyjaźni i Girl Power. 

 

 

 

 

„Alvin i wiewiórki” - Najsłynniejsze wiewiórki świata 

powracają! Seria zbiegów   okoliczności sprawia, że Alvin, 

Szymon i Teodor zaczynają wierzyć, że ich opiekun Dave 

ma zamiar oświadczyć się swojej dziewczynie, a ich 

samych porzucić. Wyruszają więc na szaloną wyprawę, by 

zapobiec nadciągającej katastrofie…
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Siódma część sagi "Gwiezdnych wojen" 

rozgrywająca się 30 lat po wydarzeniach z "Powrotu 

Jedi". Super efekty, super treść. Fanów nie trzeba 

namawiać, ale to również film dla tych którzy nie znają 

poprzednich części. Gorąco polecamy. 

 

 

 

 

 

„Fistaszki” - Bohaterowie legendarnych, cieszących 

się niesłabnącą popularnością od ponad pół wieku 

opowieści rysunkowych Charlesa M. Schulza: Charlie 

Brown, pies Snoopy i ich przyjaciele w nowym wydaniu 

animowanej komedii przygodowej wyprodukowanej 

przez studio Blue Sky, w którym powstała słynna ”Epoka 

lodowcowa”. 

 

 

 

 

 

„Bella i Sebastian 2” Wychowywany przez 

przybranego dziadka Sebastian z niecierpliwością 

czeka na powrót swej przyjaciółki Angeliny. Na wieść  

o tym, że awionetka, którą podróżowała dziewczyna, 

zaginęła gdzieś w górach, Sebastian i jego wierne 

psisko Bella wyruszają na pomoc. Niebezpieczna 

wyprawa obfitować będzie w dramatyczne, ale  

i zabawne wydarzenia. Pożar lasu, zetknięcie oko w oko 

z niedźwiedziem, wysokogórska wspinaczka, a przede 

wszystkim spotkanie z nieznajomym pilotem okażą się 

dla chłopca i jego psa początkiem zupełnie nowej, 

niespodziewanej przygody. W jej trakcie Sebastian trafi 

na ślad swego zaginionego ojca.  
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„Misiek w Nowym Jorku”. Źle się dzieje na 

biegunie! Chciwy przedsiębiorca planuje wybudować 

tam sieć centrów handlowych i osiedli 

mieszkaniowych. Już teraz na północy pojawiają się 

tłumy turystów, śmiecąc i zakłócając spokój 

zwierzakom. Poczciwy niedźwiedź polarny, zwany 

przez wszystkich Miśkiem, dostaje trudne zadanie. Ma 

wyruszyć do Nowego Jorku – siedziby biznesmena – i 

zniechęcić ludzi do zasiedlania Arktyki. W 

niebezpiecznej misji towarzyszy mu trójka kompletnie 

nieobliczalnych lemingów. Spotkanie zwierzaków z 

północy z mieszkańcami wielkiego miasta zaowocuje 

serią nieporozumień, które rozbawią wszystkich do 

białości!  

 

 „Słaba płeć?” Zośka (Olga Bołądź) jest atrakcyjna, 

wykształcona i wie, czego chce. Rodzinne miasteczko 

zamieniła na warszawską korporację i pnie się po 

drabinie sukcesu, choć do raju jeszcze droga daleka. 

Zamiast luksusowego apartamentu – kawalerka na 

kredyt, zamiast prestiżowej pracy – użeranie się z szefem 

burakiem, zamiast szczęśliwego życia – udawanie 

kogoś, kim nie jest. Pewnego dnia Zośka zalicza twarde 

lądowanie. Oszukana przez szefa traci pracę i 

reputację. Ten otrzeźwiający kubeł zimnej wody budzi ją 

z plastikowego korpo-snu i zmusza do działania. Ale to 

już nowa Zośka – silna kobieta, która chce wziąć z życia 

to, co jej się należy: miłość, przyjaźń, szacunek i 

satysfakcjonującą pracę. A przy okazji ukarać byłego szefa kanciarza i złowić 

dorodny okaz prawdziwego faceta. Słaba płeć? Serio?  
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SIATKÓWKA – SUKCES POLAKÓW !!! 

W pierwszej połowie stycznia polscy 

siatkarze walczyli o miejsca  

w olimpiadzie. Bez przeszkód wyszli  

z grupy i zagrali dalej. W półfinale 

przegraliśmy z Francją 0:3, ale 

wygraliśmy z Niemcami mecz   

o trzecie miejsce 3:2. Był to bardzo 

emocjonujący mecz, gdyż  

w ostatnim secie wygraliśmy 16:14. 

Turniej wygrała Rosja i zagra na 

olimpiadzie. Polacy zagrają  

w Pucharze Interkontynentalnym, 

gdzie  będą walczyć o przepustkę 

na olimpiadzie. Brawo, Polacy!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIŁKA RĘCZNA- ZDOBYĆ 

MISTRZOSTWO EUROPY. Od 15 

stycznia w Polsce odbywają się 

Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej 

mężczyzn. Polacy są gospodarzami, 

czyli grają u siebie. W tym turnieju 

grają różne państwa Europy, m.in. 

Serbia, Chorwacja, Francja, 

Białoruś, Islandia. Polacy w grupie 

grają z Serbami, Macedończykami  

i Francuzami. Na początek wygrali  

z Serbią 29:28,  z Macedonią 24:23,  

a na koniec 31:25 z Francją. Był to 

bardzo emocjonujący mecz. 

Miejmy nadzieję, że awansują do 

finału i zdobędziemy Mistrzostwo 

Europy. 
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SKOKI NARCIARSKIE – PETER PREVC 

MISTRZEM ŚWIATA W LOTACH.  

W dniach 15-17 stycznia na skoczni 

Kulm (miasto Bad-Mittendorf  

w Austrii) odbyło się Mistrzostwo 

Świata w lotach narciarskich. W 

piątek konkurs indywidualny wygrał 

Kenneth Gangnes (Norwegia),  

a w sobotę po 3. serii wygrał Peter 

Prevc (Słowenia) i został Mistrzem 

Świata. Najlepszym polskim 

skoczkiem w tej rozgrywce był 

Dawid Kubacki, który zajął 15 

miejsce. W niedzielę odbył się 

konkurs drużynowy, wygrali 

Norwedzy. Polacy zajęli 5 miejsce. 

 

BIEGI NARCIARSKIE – NORWESKA 

DOMINACJA. Od 1 Do 7 stycznia na 

terenie Szwajcarii, Niemiec i Włoch 

rozgrywał się słynny konkurs biegów 

narciarskich Tour de Ski. W tym roku 

Norweżki rządziły tym konkursem, 

gdyż w klasyfikacjach Tour de Ski 

zajęły trzy  pierwsze  miejsca. 

Prestiżowy turniej wygrała Therese 

Johaug. Justyna Kowalczyk zajęła 

23. Miejsce tracąc do liderki 14 

minut i 45 sekund. Polka 

zapowiedziała, że ostatni raz 

uczestniczyła w tym turnieju. 

Przypominamy, że wygrywała Tour 

de Ski cztery razy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ze sportem trzeba byd 

 na dobre i na złe.  

Mimo wyników kibicujmy 

wszystkim polskim 

sportowcom! 



Ośrodnik Nr 14 Strona 30 
 

 

 

 

 

W naszej gazetce „Ośrodnik” nie może zabraknąd odrobiny żartów. 

Przedstawimy Wam poniższe zdjęcia, w których będą śmieszne 

teksty. Mamy nadzieję, że  poprawią Wam humor.  

Oto śmieszne teksty, które musicie przeczytad : 
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