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DZIEŃ KOBIET 8 MARCA
Pan Krystian Reszel wraz z grupą wychowanków biorących udział w projekcie
„Męska rzecz – nie tylko biceps” zorganizowali dla wszystkich pań , nie tylko z internatu,
doskonały wieczór, pełny niespodzianek i niezapomnianych wrażeń. Sami organizatorzy ubrani
byli w jednakowe koszulki promujące projekt, w którym wszyscy brali udział.
Spotkanie rozpoczęło się oficjalnym przywitaniem zebranych gości.
Na dobry początek przedstawiono nam menu, które obfitowało w różne rodzaje kaw i herbat.
W między czasie odbywały się różne konkursy, za które zwycięskie drużyny otrzymywały
słodki upominek. Wszystkie panie poczęstowano rogalikami własnego wypieku oraz słodkim
deserem. Wieczór umilił nam koncert „polskiego Bon Jovi”, którym okazał się Krzysiek
Walenciak. Na koniec przemiłego wieczoru każdy z panów zaangażowanych w przygotowanie
imprezy obdarował uczestniczki własnoręcznie zrobionym prezentem.
Agnieszka Skrzydlewska

Organizatorzy wspaniałego wieczoru

Konkurs na zaprojektowanie ubioru

Konkurencja na jak najszybsze ułożenie puzzli

Wielkanocny happening
8 kwietnia w holu Internatu główne organizatorki (p. Skrzydlewska, p. Michalewicz
i p. Lorens) przygotowały spotkanie wielkanocne, podczas którego wychowankowie i
wychowawcy pełniący dyżur dekorowali ogromne gipsowe jajko wykonane przez jednego z
wychowanków internatu.
Młodzież aktywnie włączyła się w prace wykonując przepiękne szablony i girlandy, które
uświetniły nasz korytarz.
Na parapetach obok rzeżuchy, w skorupkach jajek wyrósł owies, a piękne kurczaki
obserwowały przebieg imprezy.
Agnieszka Skrzydlewska

101 zadań z błyskiem
„Ślimak w labiryncie matematycznym”.
W obecnym roku szkolnym braliśmy udział w różnych konkursach, zabawach i grach w
internacie, które zostały zrealizowane w ramach projektów „Przygody w krainie liczb czyli jak
polubić matematykę?” i „Co jest grane?”. Głównym naszym celem, oprócz dobrej zabawy,
było wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie kreatywnego myślenia, a także
zainteresowań matematyką i przedmiotami ścisłymi.
Już we wrześniu wzięliśmy udział w grze drużynowej „Ślimak w labiryncie
matematycznym”.
Kilka zespołów rywalizowało o zwycięstwo na terenie całego internatu. Wiele sprytu i energii
wymagało odnalezienie zadań ukrytych na korytarzach i w różnych zakamarkach.
Rozwiązaliśmy 35 zadań z różnych działów matematycznych. Poznaliśmy ciekawe
zastosowania „królowej nauk”.
W październiku rozpoczął się kolejny inspirujący konkurs. Nazwa „101 zadań z błyskiem”
przez kilkanaście tygodni zachęcała nas do wytężonej umysłowej rywalizacji. Od października
do luteg w każdą środę przed pokojem wychowawców pojawiał się nowy zestaw łamigłówek,
zagadek logicznych i zadań matematycznych. W marcu odbył się finał konkursu. Zwycięzcą
został Mariusz Nowak, drugie miejsce zajęła Klaudia Pestrowicz, a trzecie Arkadiusz Janicki.
Gratulujemy!
Podczas finałowego wieczoru pani Ewa i pani Teresa wręczyły zwycięzcom i uczestnikom
nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Nagrodzone osoby chętnie udostępniły swoje
nowe nabytki do wspólnej zabawy. I tak poznaliśmy ciekawe gry, których tytuły dotychczas
niewiele nam mówiły - „Jengę”, „Quarto”, „LOGIX”, „Panic lab”, „Rummikub”.
Wszystkich zapraszamy do kolejnych konkursów i wspólnej zabawy przy grach planszowych.
Teresa Kopeć

Turniej gier logicznych i planszowych
W dniach 24 26 marca w Internacie odbył się turniej gier planszowych i logicznych,
który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i wychowawców.
Wśród licznych propozycji gier znalazły się takie tytuły jak: PYLOS, QUARTO, QUIXO,
JENGA, BINGO, MASTER MIND, DOBBLE, SUPERFARMER i wiele innych, na które
akurat mieliśmy ochotę.
Wybór był duży, dzięki czemu, każdy miał możliwość znaleźć coś dla siebie.
Na środę, w dniu finału, przygotowaliśmy dwie, specjalne propozycje. Pierwszą z nich było
spotkanie z Mistrzem Gier Dominikiem, który poprowadził dla nas sesję gry fabularnej.
Dla osób twardo stąpających po ziemi, została przygotowana żywa gra planszowa „5 sekund”,
w której pionkami byli sami gracze, a wielka plansza, po której się poruszali umieszczona była
na podłodze.
Cały turniej upłynął pod znakiem zdrowej rywalizacji, radości ze zwyciężania i mile
spędzonego czasu w doborowym towarzystwie. Mamy nadzieję na kolejne inspirujące
i ciekawe spotkania przy planszówkach!
Ewa Michalewicz

Konkurs kulinarny „Kuchnia staropolska – niedźwiedź
czy tur, woda czy miód”
Niedźwiedź czy tur, woda czy miód, czyli co jedli nasi przodkowie –
- oto temat konkursu kulinarnego, który odbył się w pierwszym tygodniu kwietnia w
internacie. W wzięło w nim udział około 40 wychowanków z 7 grup wychowawczych.
Zadaniem każdej z grup było przygotowanie dowolnej potrawy staropolskiej. Ocenie
podlegały:
·
smak potrawy,
·
wygląd,
·
estetyka podania,
·
uzasadnienie wyboru konkretnej potrawy.
W jury zasiedli: Pani Iwona Rogacz, Pani Iwona Siebert oraz Pan Radosław Piotrowski.
„Kuchenne rewolucje” w pracowniach trwały dwa dni, a na stole pojawiły się: legumina (grupa
p. Krystiana), kaczka w sosie żurawinowo-malinowym (grupa p. Agnieszki) tatar (grupa p.
Sylwii), jajka faszerowane (grupa p. Magdy), babka drożdżowa oraz pieczone ziemniaki i
chleb z gzikiem (grupa p. Iwony), krokiety dziadunia (grupa p. Marty), pierogi (grupa p.
Teresy).
Po degustacji i burzliwej dyskusji wyłoniono trzy grupy, które uzyskały taką samą ilość
punktów. Konieczna zatem była dogrywka, podczas której uczestnicy odpowiadali na pytania
dotyczące kuchni staropolskiej.
Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła grupa p. Marty Chlebnej, drugie - grupa p. Magdy Kubiak,
a trzecie - grupa p. Teresy Kopeć.
Tym, którzy nie spróbowali naszego jadła, pozostaje galeria zdjęć z konkursu.
Smacznego oglądania!
Sylwia Lorens
Grupa p. Agnieszki – piersi z kaczki w sosie żurawinowo – malinowym

Grupa p. Sylwii – tatar i podpłomyki

Grupa p. Krystiana – legumina

Grupa p. Marty – krokiety dziadunia

Grupa p. Teresy - pierogi

Grupa p. Magdy – faszerowane jajka

Grupa p. Iwony – babka drożdżowa, pieczone ziemniaki, chleb z gzikiem

A oto nasze zacne jury, które przed skosztowaniem każdej z potraw wysłuchało uzasadnienia
dlaczego właśnie ta potrawa została przygotowana oraz jaki ma związek z kuchnią
Staropolską

MOGĘ BYĆ KIM CHCĘ
W poniedziałkowy wieczór 7 kwietnia p. Kamila - studentka odbywająca praktykę w naszym
Ośrodku, zorganizowała dla wychowanków internatu spotkanie, na którym uczniowie mogli
na chwilę stać się kimś innym. Uczniowie wykazali się duża pomysłowością i wyobraźnią.
Dobrej zabawy i śmiechu nie było końca, oto kilka wspomnień z tamtego dnia…
Agnieszka Skrzydlewska

Pola, elegancja zawsze na pierwszym miejscu

Patryk rodem z mafii

Każdy znalazł coś dla siebie…

☺

Sprawdź się sam…

Milion sekund to mniej więcej:

a)
b)
c)
d)
e)

3 dni
12 dni
3 miesiące
1 rok
2 lata

Uwaga !!!
Jeśli chcesz mieć swój wkład w tworzeniu gazetki. Zapraszamy
na spotkania w każdy wtorek od godziny 16 -17 w pokoju 23
( Internat)
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