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Witaj Szkoło!

Dnia 3 września 2018r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny
2018/2019. Pani dyrektor Marzena Kurpiewska przywitała
wszystkich zebranych i życzyła nam udanego roku oraz
odczytała list pani minister edukacji – Anny Zalewskiej.
Przypomniała nam także o wydarzeniach wrześniowych
z 1939r. 

Dzień Chłopca

Dnia 30 września obchodziliśmy Dzień Chłopca. W wielu klasach chłopcy otrzymali
upominki. Uczniowie klasy II oraz VII szkoły podstawowej a także wychowankowie
internatu świętowali ten dzień na kręgielni. Wszyscy bardzo miło spędzili tam czas i nie
mogą doczekać się kolejnego spotkania z kręglami.

Międzynarodowy Dzień Głuchego

W dniach 9 i 10 października 2018r.
obchodziliśmy w naszym Ośrodku
Międzynarodowy Dzień Głuchego.
Pierwszego dnia gościliśmy w murach
naszej szkoły uczniów klas VIII Szkoły
Podstawowej Nr 9 oraz Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Kutnie. To m. in. dla nich
zorganizowano spotkanie z panią Izabelą
Jakubowską oraz z panem Michałem
Konwerskim – naszymi absolwentami,
którzy opowiedzieli o swoim życiu, o
pokonywaniu trudności życiowych i którzy
swoją postawą udowodnili, że osoby
niesłyszące także mogą odnieść w życiu
sukces.
Z kolei 10 października 2018r. gościliśmy
uczniów z klas III szkół podstawowych
ogólnodostępnych. Mieli oni okazję poznać
znaki języka migowego oraz spotkać
naszych najmłodszych uczniów.

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 12 października 2018r. obchodziliśmy w naszym
Ośrodku Dzień Edukacji Narodowej. Wszyscy
zebraliśmy się na sali gimnastycznej, gdzie uczniowie
przywitali swoich nauczycieli oraz osoby z administracji
miłym słowem i piosenką. Wręczyli także certyfikaty
chcąc w ten sposób podkreślić jak bardzo cenią sobie
pracę wszystkich pracowników naszego Ośrodka.
Przyznane certyfikaty:
1. p. Marzena Kurpiewska- strażniczka rogu obfitości,
czyli szkolnych murów i ich cennej zawartości
2. p. Magda Wiśniewska, p. Kasia Żakowska, p. Urszula
Wojtczak i p. Izabela Fuz - najmodniej ubrani nauczyciele.
3. p. Anna Szymczak, p. Agnieszka Sodulska i p. Dorota
Gackowska – przyjaciele ucznia.
4. p. Marta Gospoś, p. Joanna Grabska i p. Sylwia
Frydrysiak - Saczuk – najbardziej uśmiechnięty
nauczyciel.
5. p. Jolanta Kaczmarek, p. Anna Dziedziczak i p. Aneta
Rzymkowska – najbardziej pomysłowy nauczyciel.
6. p. Grzegorz Błaszczyk i p. Katarzyna Stolińska –
najbardziej żartobliwy nauczyciel
7. p. Marzena Jabłońska i p. Elżbieta Szczesiak –
najbardziej sprawiedliwy nauczyciel.
8. p Mariola Przybylska – najbardziej zaskakujący
nauczyciel.
9. p. Kasia Bieguszewska – najbardziej wyrozumiały
nauczyciel.
10. p. Jacek Pawlak – złota rączka.
11. p. Elżbieta Ciesielska - tęga głowa
12. p. Irena Tyniec, Grażyna Reyman i Angelika Kujawa –
pomocna dłoń.
13. p. Barbara Kucia i Elżbieta Czajka – najtęższe głowy
Ośrodka.
14. p. Dorota Jasek - nocny marek.

Spotkanie z
policjantką

Dnia 5
października
2018r. odbyło

się spotkanie z
panią

policjantką na
temat

bezpieczeństwa
na drodze i

szkole.
Otrzymaliśmy

także
pamiątkowe

odblaski, które
sprawią, że
będziemy
bardziej

widoczni na
ulicach.
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Czytanie przy
fontannie

Dnia 2
października 2018r.

w ramach
Ogólnopolskiego
Dnia Głośnego

Czytania uczniowie
klasy I LO oraz IIIA
gimnazjum wybrali

się na spacer z
książką. Punktem
docelowym była

kutnowska
fontanna, przy

której
odczytywano

fragmenty książek.

Słodziaki w szkole

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do akcji sieci sklepów
Biedronka dotyczącej gangu Słodziaków. Głównym założeniem akcji było
motywowanie uczniów do czytania. Zadaniem dzieci klas II i III szkoły
podstawowej było codzienne czytanie wybranych przez siebie tekstów. W
nagrodę otrzymywali oni od nauczyciela naklejkę z wizerunkiem
Słodziaka. Dodatkowo wzięli udział w konkursie plastycznym  - klasa
druga tworzyła komiksy ze Słodziakami, a klasa III pisała krótkie historie
ze Słodziakami w roli głównej wraz z ilustracjami. Na zakończenie akcji –
dnia 19 października 2018r. zorganizowane zostało spotkanie z uczniami
edukacji wczesnoszkolnej oraz z ich rodzicami. Wówczas to
podsumowano całą akcję, wręczono podziękowania dla rodziców i dzieci,
przedstawiono ich prace plastyczne a także wręczono jednego słodziaka
na klasę. Klasa II – wylosowała zajęczycę Zuzię, a klasa III – bobra
Borysa.

 

Wybory do samorządu szkolnego

Dnia 5 października 2018r. odbyły się wybory
uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego.
Wygrała je Marta Jóźwiak – uczennica klasy
VII szkoły podstawowej.

:)

Odsłonięcie tablicy

Dnia 18.10.2018r delegacja z
naszego Ośrodka, złożyła

kwiaty i uczestniczyła 
w odsłonięciu

tablicy, upamiętniającej
poległych mieszkańców
powiatu kutnowskiego w

walce o wolność Polski, w
latach 1914-1921. Tablica ta

znajduje się na budynku
Starostwa Powiatowego w

Kutnie

Akcja „Się gra się ma… Odlotowy Playroom”
We wrześniu nasza szkoła przystąpiła do akcji

„Się gra się ma… Odlotowy Playroom”. To
akcja skierowana do wszystkich szkół w
Polsce mających świetlicę. Polega ona na
zgłoszeniu świetlicy (musieliśmy opisać

świetlicę, a także zrobić jej zdjęcie) a następnie
głosowaniu na nią każdego dnia. Szkoła, której
świetlica otrzyma najwięcej głosów wygrywa

salę gier – playroom, który zostanie utworzony
w danej placówce. Kolejne 50 świetlic, które

uplasują się w czołówce otrzyma komplety gier
Hasbro. Głosowanie trwa do 19 listopada

2018r. Zatem telefony w rękę i głosujemy!!! 

MiędzynarodowyMiesiąc BibliotekSzkolnych

W ramach Międzynarodowego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych w mieście Kutno i w
Powiecie Kutnowskim zorganizowano

czytelniczą sztafetę szkół. W tym roku w
naszej  szkole czytaliśmy legendy. Cała akcja
rozpoczęła się o godzinie 8:00. Każda klasa

otrzymała fragment legendy wraz z zadaniem
do wykonania. Po wszystkim stworzono
książeczki. Podobne zadanie otrzymali

nauczyciele. Powstałe „dzieła” można oglądać
na holu na II piętrze.

:)
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Ku niepodległej…
Flaga Polski

Flaga państwowa Rzeczpospolitej Polskiej to jeden z symboli
narodowych naszego kraju. Jest nią prostokątny płat tkaniny w

kolorach biały i czerwony umieszczony na maszcie  (ustawa z dnia 31
stycznia 1980r.) Barwy flagi ułożone są w dwóch poziomych,

równoległych pasach, tej samej wielkości 
(biel na górze, czerwień na dole). Biel uznawana jest za barwę

oznaczającą szlachetność i czystość, czerwień zaś symbolizuje
odwagę i waleczność. Warto podkreślić, iż za flagę przyjmuje się

również wariant z godłem Polski, który znajduje się pośrodku białego
pasa.

Od roku 2004 obchodzimy w Polsce Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_Polski

; ;
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Kącik kulinarny

Tarta dyniowa
Składniki: Spód
·  300 g. kruchych ciastek maślanych
·  3 łyżki masła
·  1 łyżeczka cynamonu
·  1 łyżeczka gałki muszkatołowej
Masa:
·  500g. sera ricotta
·  Starta skórka pomarańczy
·  2 łyżki mąki ziemniaczanej
·  2/3 szklanki cukru
·  4 jajka
·  1 i 1/3 purre z pieczonej dyni
Wykonanie:
Ciasteczka bardzo dokładnie rozkruszyć w rozdrabniaczu lub malakserze. Dodać roztopione masło i miksować na
gładką masę. Formę na tartę o średnicy 23-24cm wyłożyć ciasteczkami jak najmocniej dociskając ciasteczka do
formy. Wstawić do lodówki.
Piekarnik nagrzać do temperatury 180 stopni. Do misy włożyć ser ricotta, dodać skórkę pomarańczy, wsypać mąkę
ziemniaczaną i zmiksować na małych obrotach. Następnie dodać cukier i znów miksować. Dodawać po jednym jajku
za każdym razem miksując, na koniec zmiksować z puree dyniowym.
Na spód ciasteczek wysypać cynamon i gałkę muszkatołową, rozprowadzić palcami po powierzchni. Wyłożyć masę
serową, wyrównać powierzchnię i wstawić do piekarnika. Piec ok. 35 – 40 minut lub do czasu aż masa będzie już
dobrze ścięta. Tartę posypać startą skórką pomarańczy, pokroić na małe porcje, udekorować bezami lub bitą
śmietaną. 

                                                                                                                                                                                   Smacznego!!!

Skład redakcji: Kacper, Witold, Jakub, Dominika

Redaktor naczelny: Marta Gospoś, Katarzyna Żakowska

Rusz głową

Kiedy rośnie - to się zieleni, kiedy spada - złotem się mieni

Ma nóżkę, nie ma buta. Ma kapelusz, nie ma głowy. Czasem gorzki i trujący, częściej smaczny jest i zdrowy.

Co to za pani, w złocie, w czerwieni, sady pomaluje, lasy przemieni, a gdy odejdzie gdzieś w obce kraje, śnieżna zawieja po niej zostanie

źródło:https://www.slideshare.net/gosiak60/zagadki-jesienne
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