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GAZETKA WYCHOWANKÓW OŚRODKA

W TYM NUMERZE:
• Konkurs na ozdoby
Wielkanocne.
• Powitanie Wiosny
•

Wydarzyło się

•

Zwyczaje świąteczne

•

Główka pracuje.

•

Pozdrowienia świąteczne

Konkurs Naszego Ekspresu
Redakcja Naszego Ekspresu
ogłasza konkurs na wiersz o
tematyce wiosennej (np.
przyroda, miłość itp.)
Podpisane prace naleŜy składać
do reporterów Naszego
Ekspresu do dnia 12.05.2007.
Najlepsze prace zostaną
nagrodzone i opublikowane na
szkolnej stronie internetowej.
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Styczeń Luty-Marzec Kwiecień 2007

Konkurs na ozdoby Wielkanocne.
Ogółem zebrano 25 atrakcyjnych ozdób wielkanocnych (3 gaiki, 4
palmy, 6 stroików, 4 pocztówki, 6 obrazków, 2 jajka)
PoniewaŜ poziom prac był bardzo wysoki komisja konkursowa miała
trudne zadanie wybrania tych najładniejszych prac.
Wyniki konkursu:
I Łabędź (na zdjęciu) – Marysia Zapaśnik – grupa I Internat
II Gaik – Szkoła Przysposabiająca do Pracy
III Jajko – Szkoła Podstawowa klasa Klasa I-VI
IV – obrazek Małgosi Zapaśnik – kl. III Gimn.
IV – jajko Oli Liśniańskiej – Szkoła Podstawowa I-VI
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody a wyróŜnione pracy z miejsc
I-III trafią na konkurs do Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.
Gratulujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w następnych
konkursach.

Łabędź Marysi
Zapaśnik
- I nagroda
w konkursie na
ozdoby
Wielkanocne.

W szkole pani kazała
narysować dzieciom swoich
rodziców. Po chwili podchodzi
do małego Jasia i pyta:
- Dlaczego twój tata ma
niebieskie włosy?
- Bo nie było łysej kredki.

Szkolny humor str. 5

Jeśli macie jakieś
problemy, których nie umiecie
rozwiązać, ciekawe pomysły,
własne przemyślenia itp.
Piszcie do nas. Swoje
propozycje przekazujcie do
„Kuriera Ekspresu”
Joanny Przybylskiej

Smacznego jajka i mokrego Dyngusa
z okazji Świąt Wielkanocnych
swoim czytelnikom Ŝyczy
Redakcja Naszego Ekspresu.
„Nasz

Ekspres”3/2006/2007

2
XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 14 stycznia 2007
Ogółem nasi uczniowie zebrali (UWAGA!) 1913,71 zł
I miejsce – 453,90 – Iza Dudzik
IV miejsce – 257,20 Emilia Popowska
II miejsce – 433,09 – Marysia Zapaśnik
V miejsce – 157,69 – Irena Rybacka
III miejsce – 303, 90 – Justyna Sobieska
VI miejsce – 146,17 – Joanna Przybylska
VII miejsce – 143,76 – Ewelina Muczyń
Wielkie Dzięki i do zobaczenia w roku przyszłym.

Konkursy plastyczne
Uczestnicy pozalekcyjnych zajęć plastycznych, biorąc udział w V edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego „Uśmiech otwiera wszystkie serca”, temat: Piękno zimy, otrzymali za
swoje prace dwa wyróŜnienia i nagrody rzeczowe. Nagrodzeni to: Marcin Błaszczyk, który pracę
wykonał techniką kalkografu oraz Anna Olszewska – praca wykonana pastelami. Dyplom za udział
w konkursie otrzymała takŜe Maria Zapaśnik.
Nagrody wszystkim wyróŜnionym wręczyła kierownik ds. wychowania pani Teresa Bułakowska. Prace
plastyczne doceniono takŜe w konkursie organizowanym przez Komendę Główną Państwowej StraŜy
PoŜarnej przy współpracy z wydziałami zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich:
Hasło konkursu: „Kiedy dzwonię po StraŜ PoŜarną?”
Po eliminacjach gminnych i powiatowych:
I miejsce – Anna Olszewska
II miejsce – Maria Zapaśnik
III miejsce – Emilia Popowska oraz Anna Barniak
Nagrody i dyplomy uroczyście wręczyła pani pedagog i pani kierownik dnia 27.03.07.

Gratulujemy !!!

Sala Doświadczania Świata juŜ otwarta !!!

Sala Doświadczania
Świata ze swoją
specyficzną atmosferą
otwiera "drzwi" do "innego
świata" pełnego doznań
wzrokowych słuchowych,
dotykowych i zapachowych
Podczas spotkań w sali
terapeutycznej panuje
specyficzna atmosfera
relaksu i odpręŜenia,
wytworzona za pomocą
odpowiedniej muzyki,
dźwięków, gry świateł oraz
innych bodźców.
„Nasz
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Dnia 21 marca 2007 witaliśmy nadejście upragnionej wiosny. O godzinie 10 odbył się uroczysty apel na
którym, oficjalnie poŜegnaliśmy zimę i powitaliśmy wiosnę. Tradycyjnie młodsze klasy zaprezentowały
przygotowane na ten dzień starannie i pomysłowo wykonane Marzanny, które zostały przekazane do
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, gdzie wezmą udział w okolicznościowej wystawie.
Główną atrakcją tego dnia było kino, które zostało zorganizowane w Sali gimnastycznej.
Bawiliśmy się świetnie i jesteśmy pewni Ŝe po takim powitaniu wiosny niedobra zima juŜ nie wróci.

Dwa dni później 23 marca wiosnę powitali uczniowie Zespołów EdukacyjnoTerapeutycznych. Tego dnia wzięli udział w V Zimowym Festynie „PoŜegnanie zimy –
powitanie wiosny”.
- Wzięliśmy udział w zawodach sportowych. Najbardziej podobała się nam konkurencja
saneczkowa (jazda na kocu). Nasza druŜyna w składzie: Ania, Julita, Kasia, Klaudia, Sylwek,
Grzesiek, Paweł, Piotrek, Andrzej i Kacper zajęła 3 miejsce na 9 startujących. Zdobyliśmy
wieŜę oraz puchar. KaŜdy z nas otrzymał paczkę pełną prezentów. Po sportowej rywalizacji
przyszedł czas na wspólną zabawę oraz poczęstunek. Bardzo smakowała nam pizza. Z Ŝalem
opuszczaliśmy GiŜycko. Chętnie wrócimy tu za rok – relacjonują zadowoleni z wycieczki
uczniowie.

„Nasz
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Wielkanoc
to jedno z najpiękniejszych świąt chrześcijańskich.
W Wielką Niedzielę dzwony w kościele ogłaszają światu, Ŝe Chrystus zmartwychwstał. Cała rodzina
zasiada do uroczystego śniadania.
Na wielkanocnym stole stoi koszyczek, a w nim cukrowy baranek, pisanki i pokarmy poświęcone w
Wielką Sobotę. Wszyscy dzielą się jajkiem, Ŝycząc sobie pomyślności, zdrowia i błogosławieństwa
BoŜego.
Z Wielkanocą wiąŜe się wiele pięknych legend i ludowych zwyczajów. Przypomnijmy niektóre z
nich, te związane z .. jajkiem.
Właśnie ono, raz w roku, na Wielkanoc, występuje w głównej roli!
SKĄD WZIĄŁ SIĘ ZWYCZAJ MALOWANIA JAJ?
Podanie greckie z X wieku zapewnia, Ŝe zwyczaj
malowania jaj na Wielkanoc zapoczątkowała Maria
Magdalena, której przy grobie Chrystusa ukazał się anioł i
powiedział: "Nie płacz, Maryjo! Chrystus
zmartwychwstał". Uradowana pobiegła do domu i ze
zdziwieniem stwierdziła, Ŝe wszystkie jajka, jakie miała w
misce, zabarwiły się na czerwono. Wyniosła je na drogę i
podarowała przechodzącym właśnie apostołom. Oznajmiła
przy tym nowinę o zmartwychwstaniu. Czerwone jajka
zamieniły się w ptaki, które, ćwierkając, wyfrunęły z rąk
apostołów i uniosły w niebo. Odczytano to jako znak, Ŝe
po śmierci następuje zmartwychwstanie i nowe Ŝycie.

RODZAJE JAJ WIELKANOCNYCH
Nazwy jaj wielkanocnych zaleŜą od sposobu ich barwienia.
Kraszanki - jajka o czerwonej barwie, od staropolskiego słowa "krasić" - barwić, upiększać.
Malowanki - jajka jednobarwne o innych kolorach.
Skrobanki - na jednolitym tle kraszanki lub malowanki wyskrobuje się wzorek (np. szpilką).
Wyklejanki - jajka z naklejonym obrazkiem z listków, sitowia, włóczki itp.
Nalepianki - jajka ozdobione nalepionymi na skorupkę róŜnobarwnymi wycinkami z papieru.
Pisanki - przed zanurzeniem jajka w barwnym roztworze robi się na nim wzory woskiem. Tam, gdzie
był wosk, zostawał biały, niepomalowany ślad na kolorowym tle.

śYCZYMY WESOŁYCH PISANEK W KOLORACH TĘCZY
I ŚWIĄTECZNEGO UŚMIECHU!
„Nasz
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POKOLORUJ
OBRAZEK.

Wykreśl ptaki, pozostałe litery utworzą hasło
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Jasio przychodzi ze szkoły i mówi:
- Tato zrobiłem dobry uczynek!
- To dobrze, z co to było?
- Kolega podłoŜył pineskę na krześle
nauczyciela i gdy nauczyciel miał usiąść,
odsunąłem mu krzesło.
- Jak nazywa się człowiek, który ciągle gada
i gada, chociaŜ nikt go nie słucha?
- Nauczyciel!

G
A

Ojciec przegląda dzienniczek szkolny Jasia:
- Co ty znowu jedynka z historii?
- Niestety, historia lubi się powtarzać...

Rozwiązania zagadek na podpisanych kartkach prosimy przekazać do dnia 12.05.2007 r. dla jednego z
reporterów Naszego Ekspresu – Eweliny Muczyń, Joanny Przybylskiej, Jagody Seredy, Artura
Kościńskiego.
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śyczeniaPozdrowieniaśyczeniaPozdrowieniaśyczenia
Wesołego zająca, co śmieje
się bez końca. Szczerbatego
barana, co beczy od rana.
Radości bez liku, pisanek w
koszyku. I wielkiego lania w
Dniu Mokrego Ubrania.
śyczy panu Grześkowi
Marysia.

Niech króliczek Wielkanocny
przyniesie Ci w prezencie to czego
najbardziej pragniesz. To „coś” nie
musi być ani widzialne, ani
dotykalne, moŜe teŜ wcale nie
pachnieć. Ale niech będzie czymś,
bez czego nie moŜna i nie warto Ŝyć.
Dla pani Kierownik od Marysi.

Dla pana Dyrektora Ŝyczenia
szcześliwych świąt
wielkanocnych od
Mateusza Obiedzińskiego

Najlepsze pozdrowienia dla
koleŜanki Eweliny Muczyń.
śyczę Ci wesołych świąt.
Kol. Asia

Jest na świecie wiele pisanek,
Są ładne i malowane
Ale ja znam tą jedną przy której
wszystkie inne bledną
śyczę Ci duŜo zdrowia, trochę
pieniąŜków i kawałek nieba,
Bo piękna juŜ się w tą pisankę
więcej upchnąć nie da.
Dla Asi Przybylskiej od Ani
Barniak.

Skacze Aniołek, skacze po
chmurkach, niesie Ŝyczenia w
anielskich piórkach i kaŜdą szparę
i w kaŜdy kąt, wciśnie się Ŝycząc
Wesołych Świąt.
Dla pani Agnieszki z sekretariatu.

Świąt wesołych, kurczaków
gołych, królików włochatych,
myśli kosmatych, pisanek
kolorowych i zabaw
dyngusowych.
Wychowawcom w internacie
Ŝyczą wychowankowie

Pisanych jojecek, wirzbowych bazicek,
kiełbasy święconej, duŜo krzanu do
niej, baby polukrzonej, kukiełki
pieconej. Zmartwychwstanio w dusy i
Wiesny... po usy!
Pani wicedyrektor Ŝyczą uczniowie.

Dla pani Lucyny Patejko od całej
klasy I-II B.
Owcy, kozy czy baranka, prezentu
od zająca z samego ranka, święconki
jadalnej, pisanki nie banalnej,
dyngusa bardzo mokrego i czasu
radosnego.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja"
Dla pana Dyrektora od uczniów
Gimnazjum
Kolorowych jajeczek, wacianych
owieczek, rozkicanych
króliczków, pyszności w
koszyczku! A przede wszystkim
udanego uciekania w dniu
„wielkiego lania”.
Dla pań z obsługi od wszystkich
dziewczyn

Kolorowych jajeczek,
wacianych owieczek,
rozkicanych króliczków,
pyszności w koszyczku! A
przede wszystkim udanego
uciekania w dniu „wielkiego
lania”.
Panu Krystianowi Ŝyczy M.

Dla pani wicedyrektor Aliny
Wilczyńskiej od klasy I-II B
Rozkicanego zająca, uśmiechów bez
końca. Wody w butach i w koszyku jajek smacznych i bez liku. Babki
dorodnej i smakowitej i niech te
święta będą nadzwyczaj obfite!

W piątek rano bez gadania bierz się
do jaj malowania. Maluj wszystkie
bez wyjątku i te z majtek i te z
wrzątku.
Dla chłopaków od dziewczyn z
Gimnazjum.
Wesołych Świąt Wielkanocnych,
prezentów od zajączka, smacznego
jajka i mokrego śmigusa-dyngusa dla
Panów Krystina Palucha i
Ireneusza Kubiszyna od uczennicy
Asi Przybylskiej.
Wesołych Świąt
Wielkanocnych
Smacznego jajka i mokrego
śmigusa dyngusa dla
przyjaciółki
Ani Barniak przyjaciółka

Dla wszystkich nauczycieli i
wychowawców Ŝyczę zdrowia,
szczęścia pomyślności, radości i
uśmiechu.
Mateusz

„Nasz
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