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Uroczyste otwarcie boiska
szkolnego

W piątek 12 października 2018 roku odbyło
się uroczyste otwarcie naszego boiska
szkolnego. Na tą uroczystość przybyło
wiele gości, w tym Proboszcz parafii
Dąbrowskiej, który poświęcił ten obiekt.
Mogliśmy zobaczyć uzdolnionych
uczniów, którzy umilili nam czas tańcem i
pokazem umiejętności sportowych. W tym
dniu także odbyła się akademia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej, która została
przygotowana przez uczniów klasy 1a,5a
oraz uczniów trzeciej klasy gimnazjum.
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Pasowanie uczniów 2018

W czwartek 4 października w
naszej szkole odbyła się
uroczystość ślubowania                  i
pasowania, na której oficjalnie
przyjęto w szeregi uczniowskie
tegorocznych pierwszo-                  i
czwartoklasistów. Swoją
obecnością zaszczycił nas
Zastępca Burmistrza pan Stanisław
Ryczek. Uczniowie zaprezentowali
program artystyczny, w którym
ukazali swoje umiejętności
wokalne, recytatorskie oraz
taneczne. Najważniejszym
momentem było złożenie przez
dzieci uroczystego ślubowania i akt
pasowania, którego za pomocą
„symbolicznego ołówka” dokonała
Dyrektor szkoły.
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Rozpoczęcie roku szkolnego
2018/2019

3 września 2018 roku po uroczystej
Mszy św. uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w akademii, której
celem było przypomnienie bardzo
smutnej historii II-giej Wojny
Światowej.Ten dzień był
szczególnie ważny dla naszej
szkoły ponieważ dołączyło do niej
25 nowych uczniów klas
pierws z y c h. Przywitaliśmy ich
prezentami. Mamy nadzieję, że
będą czuć się dobrze w naszej
uczniowskiej braci.

Sernik "puszysty"

Sposób przygotowania: Z serków odlewamy serwatkę i przekładamy do sporej miski,
najlepiej makutry. Cukier puder ucieramy z żółtkami, dodajemy do serków, delikatnie
mieszając łyżką. Dodajemy mąkę ziemniaczaną, śmietanę, sok z cytryny i otartą z
niej skórkę, pokrojoną skórkę pomarańczową oraz rodzynki. Jeszcze raz delikatnie
mieszamy. Klarujemy i studzimy masło, tak aby miało temperaturę pokojową.
Wlewamy do masy, lekko mieszamy. Ubijamy pianę z białek ze szczyptą soli i znowu
bardzo delikatnie mieszamy z masą serową. Tortownicę smarujemy rozpuszczonym
masłem, oprószamy mąką, nakładamy masę i pieczemy w temp. 180 st.C. Po 45 min
wyjmujemy, czekamy, aż opadnie i wstawiamy do piekarnika jeszcze na 20 min.
Można też upiec ten sernik na spodzie z kruchego ciasta. Ja taki wolę. Kruche ciasto:
Zagniatamy szybko ciasto: siekamy nożem mąkę z masłem i cukrem pudrem, potem
trąc widelcem o stolnicę robimy kruszonkę, dodajemy 1/2 żółtka i łączymy wszystko
dwoma ruchami w kulę. Wstawiamy na godzinę do lodówki. Przed wyłożeniem masy
sernikowej ciasto podpiekamy w tortownicy w piekarniku nagrzanym do 180 st.C.

Składniki:

750 g serka homogenizowanego tłustego
8 jaj
180 g cukru pudru
50 g mąki ziemniaczanej
100 g masła
2 łyżki kwaśnej śmietany 30-proc.
1 cytryna
50 g rodzynek
50 g smażonej skórki pomarańczy
100 g mąki
150 g masła
40 g cukru
1/2 żółtka.
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Wycieczka klas trzecich w Góry
Świętokrzyskie

18 października odbyła się
wycieczka klas trzecich gimnazjum
pod opieką Pani Elżbiety Sytoń,
Agaty Włodarczyk, Danuty Ptak
oraz Pana Mirosława Sajdaka.
Uczniowie odwiedzili zamek w
Oblęgorku, aby poznać tajemnice
życia w średniowieczu. Następnie
udali się do muzeum Henryka
Sienkiewicza. Dowiedzieli się o
najważniejszych wydarzeniach z
życia pisarza. Ostatnim punktem
wycieczki był najsłynniejszy dąb w
Polsce - Bartek. Uczniów
zafascynowało to ogromne drzewo.
Nie obyło się również bez wizyty w
McDonaldzie. Najedzeni,
zmęczeni, ale bardzo zadowoleni
uczniowie wrócili pod szkołę około
godziny 20.
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Bieg charytatywny dla Karola
Ksenia

Dnia 7.10.2018r. w Dąbrowie
Tarnowskiej o godzinie 14;00 odbył
się "Bieg dla Karola". Był to bieg
charytatywny, o charakterze
koleżeńskim. Poprzez tą akcje
zbieraliśmy pieniądze na
rehabilitację dla Karola Ksenia.
Wielu uczniów z naszej szkoły
wspierało chłopaka. Karol został
ranny wypadku samochodowym.
Chwilę po tym koszmarnym
wydarzeniu lekarze nie dawali mu
szans na przeżycie. Karol wyrwał
się z rąk śmierci, wywalczył swoje
życie, teraz musi wywalczyć
sprawność. Wszyscy w naszej
szkole trzymają kciuki za chłopaka
i życzą szybkiego powrotu do
zdrowia
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Szkolne przygody Gangu
Słodziaków

 22 października 2018 roku w
naszej szkole odbyło się spotkanie,
które miało na celu zachęcić do
czytania naszych najmłodszych.
Uczniom        z klasy Ia i IIa umilali
czas czytaniem Pani Dyrektor
Iwona Wrzoskiewicz-Słonka,
nauczyciele oraz rodzice.
Spotkanie bardzo podobało się
uczniom. Liczymy na to, że
rozbudziło w nich chęć do czytania!
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                                 Ciekawostki o wakacjach

Amerykanie rok szkolny dzielą na 3 semestry : podzielone przerwą
letnią - czyli wakacjami, które trwają cały lipiec i zazwyczaj część
czerwca i sierpnia, oprócz tego mają długie przerwy na Boże
Narodzenie i Wielkanoc

Anglicy zaczynają wakacje podobnie jak polscy uczniowie, ale
kończą je dopiero pod koniec lipca.W 

Niemczech są cztery rodzaje ferii: ferie zimowe, ferie wiosenne, ferie
letnie i wakacje.

Wakacje we Włoszech trwają 3 miesiące, ale uczniowie chodzą do
szkoły również w soboty.

W Grecji młodsi wypoczywają 12 tygodni, a starsi tylko 10.

Rekordowe wakacje są 3 tygodnie dłuższe niż w Polsce i mogą się
nimi cieszyć dzieci w Turcji, na Malcie i na Łotwie.
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