


           Uroczyste otwarcie pracowni      

  informatycznej! 
Jako laureaci konkursu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej „#OSEWyzwanie” 

otrzymaliśmy w nagrodę dwie mobilne pracownie, składające się z 16 laptopów 

umieszczonych w przenośnej szafie z punktem dostępowym do Internetu. Pracownie       

te zostaną dostarczone do szkoły do końca bieżącego roku szkolnego. Początek 

października przynosi nam nowe wspaniałe wiadomości: otrzymaliśmy od firmy Orlen 

Projekt S.A. darowiznę na wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy (osiem zestawów 

komputerowych  i projektor) oraz meble biurowe.  

https://www.facebook.com/hashtag/osewyzwanie?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARCFeZUTWFSKI5irD6RqBymUhp2urBnnBmBGDh41w0Qah4S-rxQ8a6EUMiJg1eXcnu0sl88QnTWKEkSh1JyBTxfrNrn5fbSYvbKRdOADMby0WaA4O1wdHJUvjwfMbrL9taEZ6y-R2JBci0MV8inE3vawW_itDvcmaFkhXRtWrys7RYwtsNVzxj-LfDDqnEh4RH-zJWfEQNodj2dwBgEDkEt7Hztw6ZuIUt_Tt9pDPKOGxjewKESnGhdFRRD_hLmtxk4vyYqgQTQCH5EhM-2PqZ_w1jLw5NJqeRpw5EF7NEMasrVVpjZJxQWwemzY9UZ4MRsVanwNs8dIaehu0s4jM_3IU0wV&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/osewyzwanie?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARCFeZUTWFSKI5irD6RqBymUhp2urBnnBmBGDh41w0Qah4S-rxQ8a6EUMiJg1eXcnu0sl88QnTWKEkSh1JyBTxfrNrn5fbSYvbKRdOADMby0WaA4O1wdHJUvjwfMbrL9taEZ6y-R2JBci0MV8inE3vawW_itDvcmaFkhXRtWrys7RYwtsNVzxj-LfDDqnEh4RH-zJWfEQNodj2dwBgEDkEt7Hztw6ZuIUt_Tt9pDPKOGxjewKESnGhdFRRD_hLmtxk4vyYqgQTQCH5EhM-2PqZ_w1jLw5NJqeRpw5EF7NEMasrVVpjZJxQWwemzY9UZ4MRsVanwNs8dIaehu0s4jM_3IU0wV&__tn__=*NK-R


               Uroczyste otwarcie nowej     

       pracowni informatycznej! 

   W dniu 7 października rozpoczeliśmy szkolne obchody Europejskiego Tygodnia 

Kodowania. Jest to międzynarodowa akcja, odbywająca się cyklicznie już od siedmiu 

lat, do której nasza szkoła przystąpiła po raz pierwszy. Dzień inauguracji #CODEWEEK 

2019 uświetniła nam wizyta bardzo ważnych gości. Do szkoły przybyli przedstawiciele 

firmy Orlen Projekt S.A., państwo Agnieszka Urbaniak i Maciej Wawer, a także nasze 

władze samorządowe: starosta powiatu sochaczewskiego pani Jolanta Gonta, 

wicestarosta pan Tadeusz Głuchowski, pani Bożena Samson z Rady Powiatu, dyrektor 

PZE pani Urszula Opasiak, a także wójt gminy Rybno pan Damian Jaworski. 

Znamienici goście odwiedzili nowo wyposażoną pracownię informatyczną i dokonali jej 

uroczystego otwarcia. Pani wicedyrektor Dorota Gonera w imieniu całej społeczności 

szkolnej podziękowała za wspieranie działalności Zespołu Szkół Specjalnych w 

Erminowie. Podkreśliła, że dzięki hojności darczyńców, a także wspólnemu 

zaangażowaniu władz samorządowych, uczniowie naszej szkoły mają szansę na 

wszechstronny rozwój. Uczniowie już korzystają z dobrodziejstw nowej pracowni 

informatycznej. Zakończyliśmy przygodę z kodowaniem.  

https://www.facebook.com/hashtag/codeweek?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARCFeZUTWFSKI5irD6RqBymUhp2urBnnBmBGDh41w0Qah4S-rxQ8a6EUMiJg1eXcnu0sl88QnTWKEkSh1JyBTxfrNrn5fbSYvbKRdOADMby0WaA4O1wdHJUvjwfMbrL9taEZ6y-R2JBci0MV8inE3vawW_itDvcmaFkhXRtWrys7RYwtsNVzxj-LfDDqnEh4RH-zJWfEQNodj2dwBgEDkEt7Hztw6ZuIUt_Tt9pDPKOGxjewKESnGhdFRRD_hLmtxk4vyYqgQTQCH5EhM-2PqZ_w1jLw5NJqeRpw5EF7NEMasrVVpjZJxQWwemzY9UZ4MRsVanwNs8dIaehu0s4jM_3IU0wV&__tn__=*NK-R








Wystawa prac plastycznych zgłoszonych na konkurs szkolny „SMART SZKOŁA” 

 Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem kodowania. 

Cyfrowa adaptacja baśni – zajęcia w bibliotece szkolnej. 

„Wychowanie przez czytanie” – projekt realizowany w klasach 5 – 8 z przygotowaniem 

filmiku na temat wartości  w programie Scratch. 

Debiut cyfrowy gazetki szkolnej „Widziadełko”. 

„Robotyka bez robota” – zajęcia sportowe. 
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     Cztery strony Świata 

    W ramach akcji #CODEWEEK 2019 odbyła się lekcja geografii           

z wykorzystaniem elementów kodowania bez użycia komputera. 

Uczniowie klasy 5, 6, i 7 zapoznali się z instrukcją gry i mieli             

za zadanie poruszać się według jej wytycznych. Gra polegała na 

przemieszczaniu się uczniów po planszy za pomocą wskazówek     

w celu ułożenia hasła. Zajęcia miały na celu rozwijanie 

umiejętności formułowania, a także wykonywania poleceń oraz 

utrwalanie znajomość kierunków Świata. 
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          „Wychowanie przez czytanie”   
      W bieżącym roku szkolnym klasa 5-6-7 auL bierze udział w ogólnopolskim programie        

edukacyjnym „Wychowanie przez czytanie”. Jego celem jest propagowanie 

czytelnictwa, ale także wprowadzenie uczniów w świat uniwersalnych wartości 

moralnych oraz umacnianie roli literatury jako źródła inspiracji przy podejmowaniu 

życiowych decyzji. W ramach programu uczniowie uczestniczą w zajęciach opartych     

o lekturę opowiadań z książki „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych 

sprawach”. Kolejnym krokiem będzie stworzenie pracy konkursowej - prezentacji 

filmowej na temat wybranej wartości. Konkurs wpisał się świetnie w tematykę 

szkolnych obchodów Europejskiego Tygodnia Kodowania, ponieważ do wykonania 

pracy przyda się umiejętność programowania. Uczniowie już poznają zasady obsługi 

programu Scratch, aby na zakończenie cyklu zajęć czytelniczych uruchomić swoją 

wyobraźnię, kreatywność – i stworzyć ciekawą prezentację. Trzymamy kciuki, aby 

nowa przygoda edukacyjno-wychowawcza przyniosła naszym uczniom prawdziwą 

satysfakcję, no i może również nagrody. Oczywiście – książkowe! 
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      Programowanie w Scratch 

        Na zajęciach informatycznych nasi uczniowie poznawali tajniki programu Scratch. 

Coś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się niemożliwe, staje się realne. Gry 

komputerowe i programy potrafią tworzyć coraz młodsze dzieci, które uczą się tego     

w szkołach i na zajęciach pozalekcyjnych. Programowanie przestało być zajęciem      

dla wybranych - jest dziś nie tylko nauką, ale przede wszystkim znakomitą rozrywką, 

która łączy pokolenia. Bardzo często to nie rodzice uczą dzieci programowania,         

ale dzieci uczą programowania swoich rodziców. Bywa również tak, że i dzieci,            

i rodzice uczą się razem - i to jest dopiero dobra zabawa! 
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Programowanie w Scratch 



      Cyfrowa adaptacja baśni  
Biblioteka szkolna włączyła się w obchody Europejskiego Tygodnia Kodowania. 

Propozycją dla uczniów jest lekcja biblioteczna „Cyfrowa adaptacja baśni”. Podczas 

zajęć wspólnie czytamy dobrze znaną baśń o Czerwonym Kapturku. Następnie,      

na podstawie treści, tworzymy krótki filmik animowany w programie Scratch. 

Uczniowie sami dobierają tło, czyli miejsce, w którym rozgrywa się akcja. 

Wybierają również postaci, które będą przedstawiać głównych bohaterów. I wtedy 

zaczyna się właściwe programowanie: trzeba zaplanować ruchy, zachowania            

i wypowiedzi postaci. Każda klasa ma swój własny, autorski pomysł na adaptację 

„Czerwonego Kapturka”. Biblioteka zaprasza w swoje progi wszystkich chętnych 

do zabawy w programowanie z wykorzystaniem literatury pięknej. Jest to ciekawe         

i rozwijające polaczenie tradycji z nowoczesnością – polecamy! 
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Cyfrowa adaptacja baśni 



Zajęcia sportowe  

z wykorzystaniem kodowania 

W ramach akcji #CODEWEEK odbyła się nietypowa lekcja wychowania fizycznego. 

Uczniowie klasy 1,2,3 Szkoły Podstawowej oraz klasy 2 i 3 szkoły Przysposabiającej 

do pracy wzięli udział w kodowanej grze ruchowej. Gra polegała na przejściu 

planszy wykonując poszczególne zadania ruchowe, które losowali kostką. 

Uczestnicy aktywnie brali udział w lekcji. Wszyscy dobrze się bawili. 
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Zajęcia sportowe  

z wykorzystaniem kodowania 



 Zajęcia sportowe                          

z wykorzystaniem kodowania 



„Robotyka bez robota” 

       Uczniowie szkoły wzięli udział w lekcji wychowania fizycznego pt. „Robotyka bez 

robota”. Celem tych że zajęć była technika w pokonywaniu wyznaczonego toru 

przeszkód pojedynczo przez uczniów z zawiązanymi oczami. Uczniowie nie 

widzący byli sterowani przez swoich kolegów, którzy wydawali im polecenia  jakby 

ich programując. Zajęcia były bardzo ciekawe oraz zabawne, wszyscy bardzo 

aktywnie brali w nich udział. 
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Zabawy logiczne dla każdego 

Uczniowie naszej szkoły brali udział w wielu zabawach logicznych,  miały one na 

celu naukę kodowania. Zagadki logiczne wymagają od dziecka abstrakcyjnego 

myślenia. Dzięki temu dzieci ćwiczą kreatywność oraz uczą niestandardowego 

podejścia do problemów. Mogą również stanowić rozrywkę dla całej rodziny. 

Kodowanie - to zajęcia kierowane do wszystkich uczniów. Dzięki zadaniom                 

z kodowania nauka staje się prosta, kolorowa i interesująca, poznawana w zabawie      

i w działaniu przekształca się w przygodę. 
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  Debiut cyfrowy gazetki szkolnej 

„Widziadełko” 
Nasza gazetka „Widziadełko” ma bardzo długą tradycję, jej pierwsze numery wychodziły 

w szkole już w latach 70-tych ubiegłego stulecia! Wtedy uczniowie ręcznie malowali 

ilustracje do każdego numeru, zaś teksty, również ręcznie, pisali przez kalkę! 

Jesteśmy dumni z tego, że inicjatywa pierwszych uczniów i nauczycieli naszej szkoły 

przetrwała do dziś. Staramy się kultywować tradycję tworzenia gazetki szkolnej,           

bo uważamy, że wciąż jest nam ona potrzebna. 

Chcemy się także rozwijać jako redakcja. Dlatego między innymi postanowiliśmy 

rozszerzyć naszą formułę. Korzystając z okazji szkolnych obchodów Europejskiego 

Tygodnia Kodowania – zorganizowaliśmy wielkie wydarzenie: CYFROWY DEBIUT 

„WIDZIADEŁKA”! 

Jednocześnie podjęliśmy wyzwanie: będziemy się starali zwiększyć częstotliwość 

wydawania gazetki, tak aby stała się DWUMIESIĘCZNIKIEM! 



      Debiut cyfrowy gazetki szkolnej 

„Widziadełko” 
Mamy nadzieję, że pierwszy tegoroczny numer „Widziadełka” trafi do Was jeszcze              

w październiku. 

Ale uwaga! Już w wersji cyfrowej! Będziecie mogli ją czytać na ekranach klasowych 

komputerów, albo podczas lekcji z tablicą interaktywną! Miłośnicy tradycyjnej, papierowej 

gazetki, niech się nie martwią! Wręcz przeciwnie! Niech się cieszą, ponieważ teraz będziemy 

drukować naszą gazetkę dla chętnych, na zamówienie. Oczywiście można będzie zakupić 

wybrany numer gazetki dla klasy, ale też indywidualnie. Sądzimy, że taka forma dostępu      

do gazetki Wam się spodoba! 

Naszym wielkim marzeniem jest zacieśnienie współpracy ze wszystkimi uczniami                  

i nauczycielami. 



Debiut cyfrowy gazetki szkolnej 

„Widziadełko” 
      Prosimy! Jeżeli tylko będziecie mieli w klasie albo na kółku zainteresowań jakieś 

ciekawe wydarzenie – może zorganizujecie jakąś imprezę, może udadzą Wam się 

wyjątkowo piękne prace plastyczne, może na zajęciach kulinarnych przygotujecie 

coś szczególnie smacznego          i apetycznego – napiszcie o tym krótko, ZRÓBCIE 

ZDJĘCIA, przyślijcie przepis? 

         

      Specjalnie dla Was założyliśmy pocztę elektroniczną: 

 

    widziadelko@op.pl 

 

       Piszcie, przysyłajcie zdjęcia, czekamy na Was! Chętnie zamieścimy Wasze materiały 

na łamach szkolnej gazetki. „Widziadełko” chce być ŻYWE! Widzialne, potrzebne, 

NASZE WSPÓLNE!!! 
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Dziękujemy za uwagę  


