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WITAJCIE, 

To pierwszy numer gazetki „Nasz świat” tworzonej przez 

grupę uczniów Powiatowego Zespołu Kształcenia 

Specjalnego. Wybrane klasy przygotowały artykuły oraz 

zadbały o szatę graficzną wykonując piękne prace 

plastyczne oraz zdjęcia. 

Tematem pierwszego numeru czasopisma jest NASZA 

SZKOŁA. Znajdziesz w nim artykuły na temat: budynków 

naszej szkoły, naszego patrona, opis zajęć w Szkole 

Przysposabiającej do Pracy. W czasopiśmie poznacie też 

bliżej swojego kolegę – Kamila, a także Panią Renię 

pracującą w sekretariacie Szkoły Podstawowej. Będziecie 

mieli okazję rozwiązywać ciekawe zadania, a w Kąciku 

kulinarnym poznacie przepisy na pyszne koktajle. Życzę 

przyjemnego czytania! 

Katarzyna Pląskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor rysunku: 

NASZA SZKOŁA 



3 

 

Czasopismo „Nasz świat” tworzone jest przez uczniów 

i nauczycieli Powiatowego Zespołu Kształcenia 

Specjalnego w Wejherowie w ramach zajęć szkolnych. 

 

 

 

Jeśli chcesz współpracować z nami podczas prac 

nad czasopismem „Nasz świat”, napisz wiadomość 

na adres k.plaskowska@pzks.edu.pl lub skontaktuj się 

bezpośrednio z Panią Katarzyną Pląskowską. 

 

Jeśli chcesz i możesz pomóc w wydruku kolejnego 

numeru, napisz wiadomość na adres 

k.plaskowska@pzks.edu.pl lub skontaktuj się 

bezpośrednio z Panią Katarzyną Pląskowską. 
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Aktualności 

DZIEŃ CHŁOPAKA 

30 września w  małych grupach klasowych świętowaliśmy 

Dzień Chłopaka. 

 

KONKURSY PLASTYCZNE 

Braliśmy udział 

w konkursach 

plastycznych 

„Jesienne 

drzewo” oraz 

„Jestem 

bezpieczny na 

drodze”. 

 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

który obchodzimy 14 

października, wykonaliśmy kartki 

dla pracowników szkoły. 
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Co robimy na lekcjach? Obejrzyj zdjęcia i przeczytaj opisy. 

 

Artur gra w grę edukacyjną. 

 

 

Paweł, Konrad i Bartosz grają w grę planszową. 

 

 

Kacper maluje farbami. 
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Kamil, Dawid, Kacper i Maciej piszą artykuł. 

 

 

Konrad układa. 

 

 

Julia obiera jabłko. 
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Witajcie w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego 

w Wejherowie! 

Pierwsze informacje o utworzeniu naszej szkoły pochodzą 

aż z 1921 roku, kiedy w Wejherowie otworzono szkołę dla 

Głuchych. W naszych budynkach szkolnych przebywały 

również Dzieci Syberyjskie, potomków zsyłanych na Syberię 

rodzin. Jednak od tego czasu minęło wiele lat, a szkoła 

przechodziła duże przemiany.   

We wrześniu 2013 roku utworzony został Powiatowy Zespół 

Kształcenia Specjalnego. To wasza szkoła, której jesteście 

uczniami.  

Jako Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego 

posiadamy swoje logo, zaprojektowane przez panią 

Wiolettę Machol.  Może ktoś z Was, zna tą Panią? 

 

autorzy artykułu: 
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ZADANIE 

Co przedstawia poniższy rysunek? 

Narysuj po śladzie logo naszej szkoły.  

Słońce pokoloruj na żółto. 
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Aktualnie w skład naszej placówki wchodzi 7 budynków, 

które są Wam doskonale znane. Są to:  

Przedszkole Specjalne 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 7 

 

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy 
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Branżowa Szkoła  I stopnia nr 5 

 

 

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 

 

 

Internat 

 

Po przeczytaniu tekstu, spróbuj rozwiązać poniższe zadanie 

i sprawdź czy rozpoznajesz nasze budynki!
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ZADANIE 

Sprawdź, czy znasz wszystkie budynki. Połącz za pomocą linii 

odpowiednie zdjęcie z nazwą.  

  

  

  

  

  

  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 

PRZEDSZKOLE SPECJALNE 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA  

DO PRACY 

BRANŻOWA SZKOŁA 

I STOPNIA 

OŚRODEK 

SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 

INTERNAT 
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Stary Doktor – Nasz Patron 
Patron naszej szkoły to Janusz Korczak - przyjaciel dzieci. 

 

Janusz Korczak to 

pseudonim literacki - 

naprawdę nazywał się 

Henryk Goldszmit. Znamy 

go jako Starego Doktora. 

 

Urodził się 22 lipca 1878 

lub 1879 roku 

w Warszawie, a  zmarł 

w sierpniu 1942 roku 

w Treblince. Do końca 

życia opiekował się 

dziećmi. 

 

Janusz Korczak to postać 

o wielu uzdolnieniach. 

Był lekarzem, 

pedagogiem, pisarzem 

i działaczem społecznym. 

 

Napisał wiele książek dla dzieci.  

W naszej bibliotece można 

wypożyczyć 4 z nich: 

1)  ,, Król Maciuś Pierwszy”, 

2)  ,, Bankructwo Małego Dżeka”, 

3)  ,, Józki, Jaśki i Franki”, 

4)  ,, Kajtuś Czarodziej”. 

 

 
autorzy artykułu: 
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ZADANIE 

 

Spójrz na rysunek po 

prawej stronie. 

  

Czyj portret widzisz? 

Co jeszcze znajduje się 

na obrazku? 

Nazwij elementy na 

obrazku i zastanów się, 

jaki mają związek 

z Januszem Korczakiem. 

 

Hymn naszej szkoły to 

„List do Janusza 

Korczaka”. Spróbuj go 

zaśpiewać. 
 

 
 
 

„List do Janusza Korczaka” 
 

1. Ty zrozumiałeś dzieci świat, 
Przygarnąłeś wszystkich nas. 
Byłeś Twórcą równych szans. 

Jak kochać dzieci pokazałeś nam. 
 

Ref. Stary Doktorze, Przyjacielu – Patronie nasz 
Za Tobą pójdziemy w każdy marsz… 

 
2. Twoja wiedza to nasz skarb, 

Dałeś różne możliwości nam. 
Pozwoliłeś każdemu innym być. 
To Ty wierzyłeś w nas jak nikt. 

 
Ref. Stary Doktorze, Przyjacielu – Patronie nasz 

Za Tobą pójdziemy w każdy marsz… 
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GRA TERENOWA 

Wybierz się na spacer z klasą i odnajdźcie wszystkie 

wizerunki Janusza Korczaka w budynkach naszych szkół. 

Zaznacz, które z nich udało Wam się znaleźć. 

Powiedz, gdzie zrobione zostały zdjęcia. 
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Czy lubimy chodzić do szkoły?

 

Uczniowie klasy Vd przeprowadzili sondę wśród uczniów,  

którzy tworzą gazetkę "Nasz świat". Dzieci i młodzież 

odpowiadały na pytanie: Czy lubisz chodzić do szkoły?  

 

W badaniu wzięło udział 23 uczniów.  

21 uczniów odpowiedziało TAK. 

2 uczniów odpowiedziało NIE. 

Oznacza to, że 91% badanych 

uczniów lubi chodzić do szkoły. 

 

autorzy artykułu: 

 

Czy lubisz chodzić do 
szkoły?

1. Tak 2. Nie
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Co lubimy robić w naszej szkole? 

  

Maciej lubi czytać książki oraz analizować mapy. 

 

 

 

 

 

 

Artur lubi konkursy plastyczne oraz zajęcia sportowe. Jego 

ulubione dyscypliny sportowe to piłka nożna oraz tenis. 

 

 

Kacper lubi liczyć, pisać i kolorować. 
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W budynkach naszych 

szkół są sekretariaty. 

Pracują tam referenci 

i sekretarze. Pracownicy ci 

zajmują się pracami 

biurowymi związanymi 

z działalnością szkoły. 

W sekretariacie Szkoły 

Podstawowej nr 7 pracuje 

Pani Renata Kaczmarczyk. 

W szkole mówimy na nią 

Pani Renia. 

Czy zastanawiałeś się 

kiedyś na czym polega 

praca Pani Reni? 

Uczniowie klasy VIIId 

przeprowadzili wywiad 

z Panią Renią. Maksymilian 

(MK) zadawał pytania, 

a Pani Renia (RK) na nie 

odpowiadała.  
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 MK: Co robi Pani w sekretariacie? 

RK: Odbieram telefony. Często dzwonią różne osoby 

i zadają pytania, na które odpowiadam. Wystawiam też 

legitymacje szkolne uczniom. Legitymacja szkolna to jest 

taki „dowód tożsamości” ucznia - jest to potwierdzenie, że 

jest uczniem naszej szkoły. 

 

MK: Co Pani lubi najbardziej w swojej pracy? 

RK: Najbardziej lubię zapisywać dzieci do szkoły, ale nie 

lubię wypisywać. Na przykład jeśli dziecko zmienia adres 

zamieszkania i w związku z tym szkołę, wtedy muszę 

wypisać je z naszej szkoły i tego bardzo nie lubię, jest mi 

wtedy przykro. 

 

MK: W jakim roku rozpoczęła Pani pracę w sekretariacie 

naszej szkoły? 

RK: W 1998 roku. 

 

MK. Co lubi Pani robić, jak wróci Pani z pracy do domu? 

RK: Lubię rozwiązywać krzyżówki, czytam książki i spędzam 

czas z córką. 

 

 

autorzy artykułu: 

 

ZADANIE 
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ZADANIE 

Maciej i Dawid wspólnie wykonali pracę plastyczną. 

 

Spójrz na poniższe zdjęcia i powiedz, co rysują chłopcy. 

 

Odpowiedz na pytania: 

Kto namalował tło? 

Kto narysował dzieci? 
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ZADANIE 

Dopasuj  do siebie zdjęcia pomieszczeń oraz drzwi. 
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JESTEŚMY UCZNIAMI SZKOŁY  

PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY 

 

 

Kiedy byliśmy uczniami Szkoły Podstawowej, to często 

zastanawialiśmy się, do jakiej szkoły poszli nasi starsi koledzy. 

Teraz już wiemy, że absolwenci Szkoły Podstawowej mogą 

zostać uczniami Szkoły Przysposabiającej do Pracy - tak jak 

my! Chcemy opowiedzieć Wam co nie co o naszej szkole 

i pokazać na czym właściwie polega przysposobienie do 

pracy.   

 

NASZA SZKOŁA 

To jest budynek naszej 

szkoły. Odbywają się 

w nim wszystkie zajęcia 

przysposobienia do 

pracy - opisaliśmy je dla 

was w tym artykule. 
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KULTURA ŻYWIENIA 

Tutaj uczymy się samodzielnie 

przygotowywać posiłki. Na 

zajęciach z kultury żywienia 

pod opieką naszych 

nauczycieli gotujemy, 

pieczemy, smażymy, a później 

degustujemy przygotowane 

potrawy. 😋 

 

ZAJĘCIA MALARSTWA I RYSUNKU 

Na zajęciach malarstwa 

i rysunku ćwiczymy nasze 

ręce oraz rozwijamy poczucie 

estetyki. Nasze Panie uczą nas 

wielu sztuczek, dzięki którym 

odkrywamy, że malowanie 

wcale nie jest takie trudne.  

 

OPIEKA NAD TERENAMI ZIELONYMI 

Na tych zajęciach dowiadujemy się 

jak opiekować się różnymi roślinami, 

aby pięknie kwitły i dawały nam 

smaczne owoce. Uczymy się też jak 

posługiwać się narzędziami 

ogrodniczymi. 
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ZAJĘCIA Z CERAMIKI  

Pan Andrzej na zajęciach z ceramiki 

uczy nas, jak pracować gliną i tworzyć 

z niej piękne naczynia oraz dekoracje.  

 

 

ELEMENTY KRAWIECTWA 

Zajęcia z elementami 

krawiectwa są bardzo 

ciekawe, uczymy się na nich 

jak używać nitki z igłą, a także 

do czego służy maszyna do 

szycia. W trakcie zajęć 

tworzymy wiele ciekawych 

prac z różnych materiałów.  

 

ZAJĘCIA DEKORACYJNE 

W trakcie zajęć 

dekoracyjnych uczymy się 

jak robić różne ozdoby. 

W tym celu posługujemy się 

wieloma technikami, np. 

origami, decoupaqe itp. 

Pracujemy z najróżniejszymi 

materiałami, takimi jak 

drewno, druty, papier, plastik 

i wiele, wiele innych.  
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PRACE PORZĄDKOWO-NAPRAWCZE 

Na tych zajęciach uczymy się jak 

dbać o czystość różnych różnych 

rzeczy. Uczymy się też jak używać 

narzędzi oraz jak wypełnić dziurę 

w ścianie, odnowić stary mebel 

i wiele innych.  

 

PRACE BIUROWE I SPRAWY URZĘDOWE 

Na tych zajęciach uczymy się 

korzystać z urządzeń biurowych: 

laminarki, bindownicy czy 

kserokopiarki. Możemy się na nich 

nauczyć jak samodzielnie 

wykonać dużo prac. 

 

To już wszystkie zajęcia i pracownie, o których chcieliśmy 

wam opowiedzieć w tym artykule. Mamy nadzieję, że 

niedługo sami będziecie mogli przyjść do naszej szkoły 

i wspólnie z nami dowiedzieć się co to znaczy być uczniem 

Szkoły Przysposabiającej do Pracy.  

autorzy artykułu: 
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KĄCIK KULINARNY 
Witajcie, w tym dziale będziemy 

zajmować się tematyką gotowania. 

Nauczymy się  zdrowo i pysznie 

odżywiać. Poznamy wiele ciekawych 

przepisów i ciekawostek kulinarnych.  
Ale na początek… 

Zdrowe odżywianie jest bardzo ważnym elementem 

naszego życia. Odpowiednie proporcje, zbilansowana 

dieta, ruch przyczyniają się do poprawy funkcjonowania 

całego organizmu.  Popatrzcie poniżej. 
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Aby zadbać o naszą odporność Jakub, Paweł i Maja 

przygotowali przepyszne jesienne koktajle. Oto przepisy  

i fotorelacja z kuchni.  

 

(Przepisy zaczerpnięte ze strony facebook- baza pomocy AAC) 
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Życzymy zdrówka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
autorzy artykułu: 
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Mam na imię Kamil i mieszkam 

w Wejherowie. Mam 14 lat, 

urodziny obchodzę 17 

czerwca.  Moje ulubione kolory 

to czarny i czerwony. 

Chodzę do klasy V/VI C razem 

z Dawidem, Maciejem 

i Kacprem. W szkole 

najbardziej lubię: oglądanie 

filmów, wycieczki, WF, muzykę. 

 

Mój przyjaciele to: Dawid, Maciej i wszyscy koledzy ze 

Stowarzyszenia Autyzm Wejherowo. 

Lubię sport, a moją ulubioną dyscypliną jest piłka nożna. 

W domu oglądam mecze w telewizji. Oglądam też filmy 

i seriale. Mój ulubiony serial to "Dom z Papieru". 
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Po szkole lubię spędzać 

czas przed komputerem. 

Tworzę kanał na YouTube - 

Kamil Raguza the La Casa 

De Papel Fan. Publikuję 

tam SAN News'y. To moje 

filmy dokumentalne, 

reportaże i wiadomości. 

Opowiadam w nich 

o muzyce, wydarzeniach, 

filmach i serialach. Na 

swoim kanale mówię po 

angielsku. Mój kanał jest 

niepubliczny.  

W przyszłości chciałbym zostać YouTuberem.  

 

Często jeżdżę na wycieczki z przyjaciółmi ze Stowarzyszenia 

Autyzm Wejherowo. Byłem w Krakowie, Toruniu, Warszawie 

i innych ciekawych 

miejscach. Lubię jeździć 

na wczasy pociągiem. 

Najbardziej podobała 

mi się wycieczka do 

Krakowa. Zwiedzaliśmy 

tam Stare Miasto 

i Zamek na Wawelu.  

 

autor artykułu: 
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Z ŻYCIA ŚWIETLICY 
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ZADANIE 

Zrób taką minę, jaką 

mają postacie na 

rysunku. 

W jakim nastroju są 

postacie? 

autor rysunku: 

 

 

 

Jakie zwierzę widzisz na 

obrazku? 

Jakiego koloru są 

prawdziwe wiewiórki? 

Co jedzą wiewiórki? 

autor rysunku: 

 

 

 

 

Co robią ptaki na 

rysunku? 

Jakie ptaki odlatują na 

zimę? 

Dokąd odlatują ptaki na 

zimę? 

autor rysunku: 
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Ten numer tworzyli uczniowie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oraz nauczycielki:  

 

Katarzyna Pląskowska, Michalina Cieślak, Agnieszka Żukowska, Monika 

Grabińska, Agnieszka Drabata, Joanna Katzor, Anna Węsierska, Krystyna 

Kozłowska, Sandra Rogocka, Maria Wendrowska, Justyna Jabłonowska, Anna  Kroplewska.




