
 

 

 

 

„Wyjątkowe dni naszej klasy” 
SOSW im. Św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście n. Pilicą 

 

Nasza mała społeczność to sześć n i e z w y c z a j n y c h osobowości 

(dziewczynka i pięciu chłopców). Jesteśmy uczniami klasy IV i V Szkoły Podstawowej 

w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście 

nad Pilicą.   

W naszej szkole każdy dzień jest wyjątkowy.  

Pełna wyzwań przygoda rozpoczyna się apelem porannym. Sygnałem  

do rozpoczęcia apelu każdego ranka jest dzwonek.  Gdy uczniowie zameldują 

gotowość do rozpoczęcia kolejnego dnia nauki nauczyciele przekazują im cenne rady 

na nadchodzący dzień, poczym każda klasa z nauczycielem na czele wędruje do sali, 

w której spędzimy fascynujące godziny.  

W naszym małym gronie, zaraz po serdecznym powitaniu, ustalamy przebieg 

nadchodzącego dnia. Nasza pani jest niezastąpionym źródłem pomysłów na kolejne 

pełne wyzwań zajęcia. Potrafi poprowadzić je na bazie własnych i naszych pomysłów 

(nasze uwagi są zawsze ważne) tak, że gwarantują nam osiągnięcie sukcesu.  

Lekcje funkcjonowania w środowisku to czas na naukę pisania, czytania  

i liczenia. Środowisko, w którym żyjemy (społeczno-przyrodnicze) przestaje  

być miejscem niezrozumiałym. Znajomość rządzących nim zasad daje nam możliwość 

korzystania z coraz większą swobodą, radością i samodzielnością z wędrówki,  

którą ludzie zwykli prozaicznie nazywać życiem. 

Nasza pani jest niezastąpiona z jednego jeszcze powodu.  Wszystko,  

czego się od niej dowiadujemy staje się jasne nawet, jeśli wcześniej wydawało  

się zupełnie niezrozumiałe. Potrafi w przystępny sposób, indywidualnie dla każdego 

z nas przekazać wiedzę. Lepiej zrozumieć świat pomagają nam częste doświadczenia 

i obserwacje. Częste wycieczki krajoznawcze oraz oglądane filmy edukacyjne to nasze 

laboratorium i skarbnica wiedzy.  



Na zajęciach plastyczno- technicznych każdy z nas rysuje, wycina, przykleja, 

ozdabia. Jeśli ktoś z czymś sobie nie radzi może liczyć na pomoc.  

Każde z nas ma swój udział w tworzeniu wspólnego dzieła. W końcowym etapie  

nasze prace zachwycają oko nawet wybrednych krytyków, jakimi są rodzice  

i odwiedzający szkołę goście. Po zakończonych zajęciach naszym zadaniem  

jest uporządkować stanowisko pracy. Tutaj również każdy pracuje na miarę swoich 

możliwości. 

Tematyka piosenek, których uczymy się na zajęciach muzycznych związana 

 jest z aktualną porą roku i wydarzeniami życia społecznego. Obok słów i melodii 

tworzymy własna improwizację ruchową. Wspólnie muzykujemy z użyciem 

instrumentów. To niesamowicie odprężający czas, podczas którego dobrze się bawimy.  

Lekcje wychowania fizycznego to również czas odprężenia dla ciała, 

korzystania z pokładów energii oraz poprawy kondycji. Tworzymy wspaniałą drużynę 

podczas zabaw i rozgrywek sportowych. 

W zajęciach rewalidacyjnych uczestniczymy podzieleni na grupy. Pani 

od terapii logopedycznej rozsupłuje nasze języki i uczy nas pięknie mówić. Pani 

od zajęć EEG  uczy nasze mózgi jak pracować, a pani prowadząca terapię integracji 

sensorycznej pomaga naszym mózgom połączyć różne doznania i prawidłowo 

je odczytać i zareagować. Podczas gimnastyki korekcyjnej pan pomaga nam 

prostować kręgosłupy i zachować prawidłową sylwetkę.  

Każdy doskonali to, co sprawia mu największą trudność. Wyzwania z pomocą 

naszych nauczycieli zamieniają się w sukcesy. Codzienne sukcesy składają się 

na poczucie sukcesu życiowego. 

Jeśli ktoś z nas czuje się zagubiony w codziennych wyzwaniach pomocą służy 

pani pedagog - także naszym rodzicom. Rodzicom, którzy czekają każdego popołudnia 

na szkolny autobus, którym wracamy do domu, czekają na codzienną garść informacji 

o naszych osiągnięciach. 

 Uczniowie klasy BP 

 

 P.S. List pomogły nam zredagować wychowawczyni - mgr Iwona Ceran 
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