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WRZESIEŃ – LISTOPAD 2006

56 urodziny Ośrodka
Z okazji przypadających 15 listopada 56 urodzin
Ośrodka Ŝyczymy naszemu jubilatowi duŜo dzieci, duŜo
pieniędzy, spokojnej pracy, powodzenia i sukcesów.

Nasi w Rzymie

STREFA HUMORU – str. 7
Mama pyta się swego
synka:
- Kaziu, jak się
czujesz w szkole ?
- Jak na komisariacie:
ciągle mnie wypytują, a ja o
niczym nie wiem.

Jeśli macie jakieś
problemy,
których nie umiecie
rozwiązać, ciekawe
pomysły, własne
przemyślenia itp. piszcie do
nas. Swoje propozycje
przekazujcie do reporterów
Ekspresu: J. Przybylskiej,
E.Muczyń, J.Seredy,
E.Rembisz lub piszcie na
adres pracowni
komputerowej
sosw.pracownia@wp.pl

W dniach 17-22 września uczniowie z naszego Ośrodka wzięli udział w
wycieczce do Rzymu. Wycieczka odbyła się dzięki naszemu sponsorowi –
firmie Cushman &Wakefield. Relacja naszej reporterki Joanny Przybylskiej
na stronie 4.

... i w Warszawie
W czasie wakacji kilkoro naszych uczniów oraz absolwentów odbyło
praktyki w warszawskich hotelach. Jest to kolejny owoc zaangaŜowania się
naszego sponsora – firmy Cushman & Wakefield. Nasi uczniowie spisali
się naprawdę na medal, czego dowodem są certyfikaty z bardzo dobrymi
opiniami oraz propozycje pracy od firm hotelarskich. Liczymy, Ŝe następna
grupa praktykantów pojedzie do Warszawy juŜ w następne wakacje.
Bierzcie się ostro do pracy, bo pojadą tylko najlepsi. Więcej o praktykach
na str. 5.
„Nasz

Ekspres”1/2006/2007
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GÓRA GROSZA
JuŜ po raz kolejny nasz Ośrodek uczestniczył w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” zorganizowanej przez
Towarzystwo „Nasz Dom” z Warszawy.
W dniach 23-27 października zbieraliśmy monety wśród uczniów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników
Naszej Szkoły. Cieszyły nas kaŜde, nawet najdrobniejsze wpłaty. Dzięki Wam uzbieraliśmy 62,43 zł!!! W
przeliczeniu na jednego ucznia daje to 0,52 zł.
Pieniądze z tegorocznej akcji zostaną przeznaczone na tworzenie nowych rodzinnych domów dziecka oraz
mieszkań dla młodzieŜy z domów dziecka.
Dziękujemy, Ŝe byliście z nami podczas Akcji „Góra Grosza”.
Samorząd Ośrodka

Dzień Nauczyciela 2006
W dniu 13.10.2006 r. o godzinie 9.00 w Centrum Kultury i Promocji w Węgorzewie rozpoczęły się powiatowe
obchody Dnia Edukacji Narodowej. Nasz szkoła była gospodarzem imprezy i organizowała część artystyczną.
Głos zabrali min. nasza pani dyrektor Aleksandra Siwołowska starosta powiatu węgorzewskiego Jerzy
Litwinienko. Obecne były poczty sztandarowe z naszej szkoły, liceum i Zespołu Szkół Zawodowych. Najlepsi
uczniowie z tych szkół otrzymali stypendia od marszałka województwa warmińsko-mazurskiego oraz od starosty
powiatowego. Z naszej szkoły stypendia powiatowe otrzymały 3 osoby: Emila Popowska, Bartłomiej Hulaj-Pole
oraz Joanna Przybylska. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy innych uczniów do solidnej pracy. Wy teŜ macie
szansę w przyszłym roku otrzymać takie stypendium.

Reporter Ekspresu – Joanna Przybylska

Sprzątanie świata 2006
15 września wzięliśmy udział w światowej akcji „"Sprzątanie świata Polska 2006". Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem „Świat sam
sobie nie da rady segregujemy więc odpady”. W tym roku naszym
zadaniem było posprzątanie szkolnej posesji. KaŜda klasa miała za
zadanie uprzątniecie wyznaczonego rejonu, którym się będzie opiekowała
cały rok. Dzięki znakomitej pogodzie oraz dobrych humorach praca
odbywała się sprawnie i szybko. Tradycyjnie impreza została zakończona
przy wspólnym ognisku.
„Nie tam jest czysto, gdzie się sprząta, tylko tam gdzie się nie śmieci”
Koordynator akcji – Robert Kun

Sport – tenis stołowymistrzostwa powiatu.
W dniu 10.10.2006 o godz. 900 w Gimnazjum w
Więckach odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Węgorzewskiego w Tenisie Stołowym Dziewcząt i
Chłopców Szkół Gimnazjalnych. Organizatorem było
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie.
W zawodach wzięli udział uczniowie ze szkół w
Radziejach, Więckach i Węgorzewie. Naszą szkołę
reprezentowali Andrzej Wojtowicz i Marcin Pietrewicz.
Nasi reprezentanci dzielnie walczyli i zajęli czwarte
miejsce. Serdecznie dziękujemy. Prośba do
wszystkich uczniów trenujcie solidnie bo następne
mistrzostwa juŜ za rok !

Wyjazd na basen
W dniu 27.10.2006 r. o godzinie 1400 odbyła
się wycieczka uczniów na basen do hotelu
Gołębiewski w Mikołajkach. Opiekunem
wycieczki były panie: ElŜbieta Krasnoborska,
Danuta Konarzewska, Katarzyna Pachałko,
Małgorzata Runce. Wśród uczniów
biorących udział w wycieczce byli: uczniowie
szkoły podstawowej i gimnazjum.
Reporter Ekspresu – Joanna Przybylska

Reporter Ekspresu – Joanna Przybylska
„Nasz

Ekspres”1/2006/2007
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Sprawozdanie z wycieczki naszej
reporterki Joanny Przybylskiej:
Wycieczka
do
Rzymu
rozpoczęłą się 17 października. Wyjazd
z Ośrodka o godz. 23.30 na lotnisko w
Warszawie. Samolotem lecieliśmy
prawie dwie godziny. Jak na pierwszy
raz to było super. Uczniowie i
wychowawcy, którzy pojechali to:
Ewelina Muczyń, Justyna Sobieska,
Marcin
Wojtowicz,
Klaudia
Niewiadomska, Grzegorz Gut, Mariusz
Rydzewski, Karolina Rembisz, Józef
Hulaj-Pole,
Marta
Gigielewicz,
Katarzyna Denys, Kamil Lenkiewicz i
Jolanta Przybylska. Wychowawcy to:
Pani Aleksandra Siwołowska, pani
Weronika Bortkiewicz, pani ElŜbieta
Niewiadomska i pani Wanda Miklusz.
Byliśmy na audiencji u PapieŜa
Benedykta XVI. Zwiedzaliśmy muzea
watykańskie,
schody
hiszpańskie,
fontanny, kaplicę Sykstyńską. Byliśmy
na grobie naszego kochanego papieŜa
Jana Pawła II. RównieŜ odwiedziliśmy
rzymskie biuro naszego sponsora
Cushmana.
Zwiedziliśmy
teŜ
staroŜytny, piękny Rzym, Koloseum,
Forum Romanum, Pizza Wenecja.
Ostatniego dnia byliśmy w Parku i
oglądaliśmy dzikie zwierzęta.Spaliśmy
w trzygwiazdko-wym hotelu „Villa
Torlonia”.
Powrót z 21 na 22 września.
Było super, kaŜdy jest zadowolony.

Tylko szkoda Ŝe tak krótko….

Dzięki naszemu sponsorowi firmie Cushman
spaliśmy w pięknym hotelu „Villa Torlonia”

Najsłynniejszy plac na świecie – Plac Świętego Piotra.
Dla nas Polaków miejsce wyjątkowe.

W Rzymie pizza smakuje najlepiej.

Trochę obawialiśmy się lotu samolotem. Było
jednak bardzo spokojnie i bezpiecznie.
Mogliśmy za to podziwiać Italię z lotu ptaka.

Więcej zdjęć z tej wspaniałej wycieczki znajdziecie na naszej stronie internetowej www.soswwegorzewo.pl

W dniu 30 lipca 6 uczniów i absolwentów z naszego Ośrodka
razem z 2 opiekunami wyruszyło do Warszawy na praktyki
zawodowe w trzech bardzo znanych i luksusowych hotelach :
Sheraton, Inter Continental, La Regina.
W ciągu całego miesiąca uczniowie oprócz pracy w hotelach
zwiedzali Warszawę. Wśród ciekawych miejsc jakie nasi
uczniowie odwiedzili to min. Zamek Królewski, Pałac Kultury i
Nauki, Muzeum Powstania Warszawskiego, pałac w
Wilanowie, Łazienki, Sejm, Studio TVN.
Bardzo ciekawym wydarzeniem jakie najbardziej utkwiło w
pamięci praktykantów była wizyta na planie serialu „Magda
M.” oraz pobyt na lotnisku Okęcie, gdzie uczniowie spotkali
trenera polskiej reprezentacji piłki noŜnej.
Oprócz napiętego programu zwiedzania Warszawy nasi
uczniowie kilkakrotnie odwiedzili kina, baseny, księgarnie,
centra handlowe oraz wiele innych ciekawych miejsc.
Wszyscy uczestnicy bardzo miło wspominają pobyt w
Warszawie.

Opiekun praktykantów Anna Hajduk

Uczniowie poznawali arkana sztuki
kulinarnej od samego mistrza
Karola Okrasy

Wszyscy uczestnicy
praktyk otrzymali
wspaniałe certyfikaty
(zaświadczenia), dzięki
którym dostaną po
ukończeniu szkoły
ciekawszą i lepiej płatną
pracę.

Nasz sponsor – firma
Cushman&Wakefield
zadbała o czas wolny
naszych praktykantów.
Dzięki temu
praktykanci poznali
nie tylko naszą stolicę
ale nauczyli się Ŝycia w
wielkim mieście.

Więcej informacji i zdjęć znajdziecie na naszej stronie internetowej www.soswwegorzewo.pl
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ZADANIE DLA NAJMŁODSZYCH
CO ROBI DESZCZ?
W kaŜdym z odgadniętych wyrazów skreślicie jedną literę i odczytacie3-wyrazowe hasło.
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ZADANIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I ZSZ.
Wykreśl z diagramu 11 psich ras. Są one wpisane poziomo, pionowo ( niektóre trzeba czyta c wspak. Pozostałe
litery czytane rzędami utworzą rozwiązanie.
SŁOWA DO WYKRELENIA: BEBERNARDYN, BOKSER, BULDOG, JAMNIK, OWCZAREK, PUDEL,
SPANIEL, SETER, SZPIC, WILCZUR, WYśEŁ .
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Rozwiązania zagadek prosimy dostarczyć do dnia 22 listopada 2006 r. do reporterów naszego
Ekspresu: Joanny Przybylskiej i Eweliny Muczyń. Wśród prawidłowych rozwiązań rozlosujemy
nagrody.

Chcesz mieć kolegów – bądź koleŜeński!
Oto kilka dobrych rad, które warto zapamiętać i do nich się stosować.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uśmiechaj się często – kaŜdy będzie się chciał z tobą bawić.
Nie wyśmiewaj się ze swoich kolegów – najpierw popatrz na siebie.
UŜywaj miłych, grzecznych, kulturalnych słów – wtedy na pewno znajdziesz przyjaciela.
Zachęć kolegów do wspólnej, wesołej zabawy – od razu cię polubią.
Nie przezywaj swoich kolegów – to bardzo brzydka wada.
Nie wszczynaj bijatyk na boisku lub poza szkołą – nie bądź szkolnym rozbójnikiem.
Nie popychaj nikogo – przecieŜ sam nie lubisz być popychany.
UwaŜaj na dzieci z młodszych klas – bądź dla nich wzorem grzecznego ucznia.
Staraj się pomóc młodszym kolegom – nie pozwól, by ktoś zrobił im krzywdę i natychmiast zawiadom
nauczyciela.
10. Nie prowokuj innych – bowiem agresja budzi agresję.
11. Podejdź do kolegi, którego skrzywdziłeś – przeproś go i podaj mu rękę na zgodę.
Jeśli zrobiłeś coś złego – do winy przyznaj się od razu, a złagodzisz swoją kłopotliwą sytuację.

Jaś i mama
Jasio przychodzi do domu.
Mama krzyczy: - Dlaczego masz takie brudne ręce???
- Bo bawiłem się w piaskownicy!!!
- Ale dlaczego masz czyste palce???
- Bo gwizdałem na psa!!!
Koniec roku szkolnego
Na zakończenie roku szkolnego dyrektor zwraca się do uczniów.
- śyczę wam przyjemnych wakacji, zdrowia i Ŝebyście we wrześniu wrócili mądrzejsi.
- Nawzajem - odpowiada młodzieŜ.
Przychodzi baba do lekarza.
- Panie doktorze, nikt nie traktuje mnie powaŜnie.
- śartuje pani !!!?
Szkot i taksówka
Szkot wsiada do taksówki i pyta:
- Ile zapłacę za przejazd na dworzec?
- Dwa funty.
- A za walizkę?
- Walizkę zawiozę za darmo.
- To proszę zawieźć ją na dworzec, a ja pójdę piechotą.
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PozdrowieniaśyczeniaPozdrowieniaśyczeniaPozdrowieniaśyczenia
Kocham wszystkich
wychowawców
A.B.

Nie na rok
Nie na dwa
Lecz na zawsze
Tobie Ja.
Dla przyjaciółki Madzi M.
Od Asi P.

Najlepsze pozdrowienia
dla klasy III B
Gimnazjum
Od Asi P. i Madzi M.
Najlepsze pozdrowienia
dla klasy III B
Gimnazjum
Od Asi P. i Madzi M.

Pozdrawiam wszystkich
nauczycieli a szczególnie
Panią Lucynę Patejko.
Anna Barniak

Dla chłopców z klasy III B
Gimnazjum
Najlepsze pozdrowienia od
dziewczyn z klasy.

Pozdrowienia dla Oli
Liśniańskiej
Pozdrowienia dla Alicji
Grabarczyk

Najlepsze pozdrowienia dla
najlepszej wychowawczyni
Od wychowanków z kl. III B
Gimnazjum.
Pozdrowienia dla
Justyny.

Pozdrowienia dla Bartka HulajPole:
Gdy będziesz juŜ spał
Niech Ci się śni, Ŝe ktoś o Tobie
myśli,
Tą osobą będę Ja.

Pozdrowienia dla Alicji
Grabarczyk

Pozdrowienia Gienka
Świderskiego

Pozdrowienia dla Przemka
Cieplińskiego
Ja o Tobie myślę, ja o Tobie
marzę,
Bo wiesz jak bardzo kocham
Cię.
Pozdrowienia dla Anny
Barniak

Pozdrowienia dla
super koleŜanki Emilii
Popowskiej
Od Asi P.

Pozdrowienia dla
Mateusza

Pozdrowiam Panią
Dorotę Kasprzyk

Pozdrowienia dla
Mateusza

Pozdrawiam Cię Józek –
mocne buziaki.
Moje serce jest malutkie
Ale wierne i cieplutkie
Tylko Tobie je daje, tylko
tobie buzi daje.
Cicha wielbicielka
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NA OKRES OD 15.11.2006 DO 31.01.2007

Baran 21.03-19.04
Miłość: Oj, chyba tym razem strzała
Amora trafiła w Ciebie, więc przyjmij tę
miłość taką, jaka jest.
Szkoła: Nie załamuj się ciągłymi
klasówkami, wszystko będzie dobrze,
Dobra rada: Drogi Baranku lepiej
wypocznij na feriach, byś później w
pełni sił mógł wrócić do szkoły.

Rak 22.06-22.07
Miłość: Jesteś samotna? Szukaj, a na
pewno znajdziesz swoją miłość.
Szkoła: Tylko pogratulować, w szkole
same piątki. Świetnie! Tak trzymać.
Dobra rada: Nie załamuj się
końcowymi ocenami i poŜegnaj ten
semestr z uśmiechem na twarzy..

Byk 20.04-20.05
Miłość: Czeka Cię miła niespodzianka,
więc przygotuj się by nie popsuć
humoru partnerowi.
Szkoła: Czeka Cię mnóstwo pracy pod
koniec semestru, więc postaraj się by
nie znaleźć się na czarnej liście w
pokoju nauczycielskim.
Dobra rada: Odpocznij trochę i
zrelaksuj się a poczujesz się dobrze

Bliźnięta 21.05-21.06
Miłość: Jeśli naprawdę tego chcesz,
nowa znajomość szybko wkroczy na
bardziej osobiste tory.
Szkoła: Nie leń się i nie odkładaj
niczego na później.
Dobra rada: To bardzo dynamiczny
okres w twoim Ŝyciu. By zakończyć
ten semestr z sukcesami, warto się
zmobilizować!.

Lew 23.07-22.08

Panna 23.08-22.09

Miłość: Na romantycznej kolacji postaraj
się, nie zagadać partnera na śmierć.
Dopuść go do słowa, bo czuje się
niedoceniony.
Szkoła: Wywiadówka dopiero przed
feriami, jeszcze zdołasz coś zrobić z
ocenami. Nie załamuj się!
Dobra rada: Masz teraz mnóstwo energii
i sporo osobistego uroku. Zastanów się,
w jaki sposób najlepiej to wykorzystać.

Miłość: Ten chłopak, co się koło
Ciebie kręci ma dobre zamiary, więc
nie odtrącaj go i daj mu szansę.
Szkoła: Okazje warte grzechu,
przełam się i nie daj się nauczycielom.
Dobra rada: Nie martw się jutro będzie
lepiej!.

Skorpion 23.10-22.11

Strzelec 22.11-21.12

Miłość: Jeśli masz zamiar utrzeć
partnerowi nosa, zrób to z większym
wyrafinowaniem.
Szkoła: Jest nieźle, ale czy nie moŜe
być jeszcze lepiej.
Dobra rada: Nie przejmuj się kłopotami
– wkrótce znikną same.

Miłość: Kochaj i szalej nie pytaj co
dalej.
Szkołą: Nie rób nauczycielowi , co
tobie niemiłe.
Dobra rada: A ty noś, noś kalesony... !
Zima coraz bliŜej.

Waga 23.09-22.10
Miłość: Nie ulegniesz juŜ więcej temu
blondynowi. Chyba, Ŝeby się
przefarbował.
Szkoła: Paluszek i główka to szkolna
wymówka, więc uŜyj to, jako swoją tajną
broń.
Dobra rada: Coś Cię nuŜy i irytuje?
Przeczekaj! Działając teraz, dolejesz
oliwy do ognia.

Ryby 19.02-20.03

KozioroŜec 22.12-19.01
Miłość: Czeka Cię miłe i sympatyczne
spotkanie z dawnym chłopakiem. Stara
miłość nie rdzewieje.
Szkoła: Czeka Cię miła i zabawna
lekcja biologii. PrzyłóŜ się i daj czadu!
Dobra rada: Nie mów sobie: „Za
wysokie progi na moje nogi”, wszystko
jest do wykonania.

Wodnik 20.01-18.02
Miłość: Radosna i miła zabawa,
czeka Cię w najbliŜszych dniach.
Szkoła: UwaŜaj na lekcjach, będzie
gorąco!
Dobra rada: PomóŜ mamie w
porządkach i odwiedź przyjaciółkę.
Nie zaniedbuj bliskie Ci osoby

Miłość: Płomienne uczucie moŜe
całkowicie odebrać Ci rozum! Lepiej
uwaŜaj i nie daj zamydlić sobie oczu.
Szkoła: Całkiem dobrze, tylko
popraw tę tróję z matmy, bo źle to
wygląda.
Dobra rada: „Zgoda buduje ,
niezgoda rujnuje”, lepiej przeproś
Byka i Ŝyj z nim w zgodzie..

WRÓśKA

