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Niech Nowy Rok
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pomyślność i spełnienie

wszystkich marzeń…
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"Razem dla niepodległej"

W związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w
naszym Ośrodku odbyło się wiele wydarzeń związanych z tą właśnie
rocznicą. 7 listopada 2018 r. w Kutnowskim Domu Kultury odbył się

koncert galowy pt. "Razem dla Niepodległej". Nasi uczniowie,
zaproszeni przez Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego,

wykonali piękny taniec z flagą oraz recytowali wiersze patriotyczne.
Dodatkowo w Ośrodku podjęto wiele działań o charakterze

patriotycznym  - powstało m. in. „drzewo życzeń dla Polski”, plakaty
zachęcające do śpiewania hymnu. Nasi uczniowie uczestniczyli

także w akcjach: „100 pozdrowień na 100 – lecie odzyskania
Niepodległości, „biało – czerwona w każdym oknie”, "biało -

czerwona" - akcja Klubu Origami. W bibliotece,  zorganizowana
została wystawa poświęcona stuleciu niepodległości.  Przez cały

tydzień od 05 do 09 listopada 2018r. uczniowie zwiedzali
„patriotyczny escape room”, czyli pokój zagadek, z którego mogli
się wydostać po rozwiązaniu zagadek dotyczących Polski. Zabawa

przy tym była znakomita. 9 listopada 2018r. o godzinie 11:11 biliśmy
"rekord 

dla Niepodległej" i wszyscy odśpiewaliśmy hymn Polski. Część
naszych uczniów brała udział w obchodach Święta Niepodległości
zorganizowanych na terenie naszego miasta. Uczestniczyliśmy w

odsłonięciu pomnika dr Antoniego Troczewskiego. Złożyliśmy
kwiaty zarówno pod pomnikiem Troczewskiego jak również pod

pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskego.
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Wycieczka do Kłodawy

Dnia 13 listopada 2018r. nasi uczniowie
zwiedzili kopalnię soli w Kłodawie. Mieliśmy
okazję zobaczyć kaplicę św. Kingi – patronki
górników, Grotę Drakuli, widzieliśmy wózki

pełne soli, a niektórzy nawet musieli się
upewnić czy to na pewno sól próbując jej

osobiście :). Na zakończenie każdy otrzymał
od przewodnika bryłkę soli. To była świetna

wycieczka, a najwięcej emocji wzbudziła
winda, którą zjeżdżaliśmy 600 m pod ziemię z

prędkością 6 m. na sekundę!!!

:)

20 lecie DrużynyHarcerskiejNieprzetartegoSzlaku „Szare Wilki”
Dnia 22 listopada nasza drużyna harcerska
obchodziła swój jubileusz. W
uroczystościach wzięli udział zaproszeni
goście: Komendant Hufca Kutno podharcmistrz
Krystian Olęncki, 98 Drużyna
Starszoharcerska „ Kosynierzy „ z drużynową
Małgorzatą Olkiewicz, 14 Grunwaldzka
Drużyna Harcerska „ Płomienie" z drużynową
przewodniczką Julią Czekalską, wicedyrektor
Ośrodka, a także przyjaciele drużyny.  Skoro
urodziny to podsumowania, tort, życzenia oraz
podziękowania. To były bardzo wzruszające
chwile.
Urodziny Drużyny były również okazją do
złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego
jednego z harcerzy, który dołączył tym
samym do grona pełnoprawnych członków
Związku Harcerstwa Polskiego.
Uroczystość zakończyła się wspólnym
kręgiem, zabawami i pląsami harcerskimi.

„Morze ciche”

Dnia 26 listopada 2018r. nasza sala gimnastyczna zamieniła się w scenę teatralną. Gościliśmy
bowiem Teatr Nowy  z  Zabrza, z przedstawieniem pt "Morze ciche". Był to spektakl dla dzieci
słyszących i niesłyszących grany w języku migowym. Uczniom Ośrodka towarzyszyli
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Kutnie, których zaprosiliśmy do
naszej placówki. Po spektaklu uczestniczyliśmy w warsztatach teatralnych – wykonywaliśmy
m. in. zwierzęta wodne z papieru, tworzyliśmy morską falę oraz uczyliśmy się języka
migowego.

„Się gra się ma… Odlotowy Playroom!”. 

W listopadzie 2018r. zakończyła się akcja „Się gra się ma… Odlotowy Playroom!”. 
 W konkursie wzięło udział 288 świetlic ze szkół z całej Polski. Akcja polegała na głosowaniu na

własną świetlicę. Jak największa liczba głosów zapewniała nagrody rzeczowe w postaci gier a dla
zwycięzców remont świetlicy i stworzenie odlotowego pokoju gier. Głosować można było poprzez

oddanie głosu standardowego lub oddanie głosu z paragonem (za zakup gry Hasbro w sieci Smyk).
Niestety nie udało nam się wygrać jednak sukces odniosła jedna z naszych mam, która zajęła

pierwsze miejsce w Polsce w kategorii głosowanie z paragonem. Gratulujemy!!!

Dzień Biologii 
Dnia 28 listopada 2018r. w naszym Ośrodku
odbył się Dzień Biologii, zorganizowany dla
uczniów szkoły podstawowej (klasa V i VII),

gimnazjum oraz liceum. Uczniowie mieli okazję
stworzyć model komórki oraz pracowali z

mikroskopem.

:)

 "Radości czas. 
Świąt blask"

W grudniu, nasi uczniowie szkoły podstawowej
- Bartosz (klasa II) oraz Witold (klasa V)

uczestniczyli w konkursie na najpiękniejszą
kartkę bożonarodzeniową, zorganizowanym
przez KDK Kutno. Bartosz otrzymał nagrodę
specjalną a Witek wyróżnienie. Gratulujemy! 

:)
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Jasełka

Dnia 21 grudnia 2018r. w
naszym Ośrodku odbyło się

Spotkanie Wigilijne. To
magiczny czas dla nas

wszystkich. Obejrzeliśmy
piękne Jasełka, w których

występowali uczniowie
naszego Ośrodka oraz (po

raz pierwszy w historii
placówki) ich rodzice.

Następnie mieliśmy okazję
podzielić się opłatkiem i

złożyć sobie życzenia. Nie
zabrakło także śpiewania

kolęd i wizyty długo
oczekiwanego przez dzieci

Mikołaja. 

Konkurs na
najpiękniejszą kartkę
bożonarodzeniową.

Dnia 6 grudnia 2018r. nasi uczniowie
uczestniczyli w warsztatach plastycznych.

W trakcie zajęć wykonywali kartki
świąteczne, które wzięły udział w konkursie
na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową.

Zwycięzcami zostali: Bartosz kl. II Szkoły
Podstawowej, Ewa kl. III Szkoły

Podstawowej, Witold kl. V Szkoły
Podstawowej, Krzysztof kl. V Szkoły
Podstawowej, Kacper kl. VII Szkoły

Podstawowej, Szymon kl. IIIA Gimnazjum,
Dominika kl. IIIA Gimnazjum, Mateusz kl.

IIIB Gimnazjum, Weronika kl. I
Liceum.Nagrody zostały ufundowane przez
Radę Rodziców, której bardzo serdecznie

dziękujemy.

Mikołajki
Mikołajki to magiczny czas. W naszym

Ośrodku każda klasa świętowała je na swój
sposób.Uczniowie klasy II szkoły

podstawowej uczestniczyli w warsztatach
świątecznych w Sali zabaw Leo, uczniowie
klasy V szkoły podstawowej byli w kinie na

filmie pt."Dziadek do orzechów i cztery
królestwa", uczniowie klasy VII spędzili miło

czas na kręgielni.  Klasa IIIa gimnazjum i I
liceum byli na wycieczce w Łodzi, w kinie
3D na filmie pt. "Fantastyczne zwierzęta:

Zbrodnie Grindelwalda".

:)

Chcę być fajny 
i zdrowy – 

akcja profilaktyczna

Na przełomie listopada i grudnia, przez 4 tygodnie, w
naszym Ośrodku odbył się maraton profilaktyczny pod
hasłem „Chcę być fajny i zdrowy”. W każdym tygodniu

dostawaliśmy nowe zadania do wykonania. Dotyczyły one
uzależnień od papierosów, alkoholu, narkotyków jak
również zdrowego stylu życia. Efekty naszych prac

wywieszone są na korytarzu. 

Spotkanie z policjantką
Dnia 23 listopada 2018r. odbyło się spotkanie rodziców z policjantką KPP w Kutnie. Rozmowa
poświęcona była substancjom psychoaktywnym, a rodzice mieli możliwość zapoznania się z
różnymi dopalaczami, które stanowią zagrożenie dla życia ich dzieci.

:)
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TRADYCJE SYLWESTROWE I NOWOROCZNE
     Noc sylwestrowa różni się od wszystkich pozostałych w roku. Jest wyjątkowa. Jedni świętują ją na balach inni na
domówkach a jeszcze inni wyjeżdżają np. w góry. Chcemy Wam wspomnieć o różnych obyczajach związanych z
Nowym Rokiem oraz nocą sylwestrową. Oto kilka z nich:

·  Spisanie na czerwonej kartce starych problemów a następnie jej spalenie ma przynieść uwolnienie od
dotychczasowych kłopotów
·  W ostatni dzień roku nie wolno zamiatać, gdyż możemy wymieść szczęście z domu.
·  Jeśli nasza lodówka będzie pełna  w sylwestrową noc to dobrobyt będzie się nas trzymał przez kolejny 365 dni.
·  W tą wyjątkową noc jeśli zadbamy o nasz wygląd w nadchodzącym roku będziemy mieć powodzenie w miłości.
·  Wróżby z bąbelków - podobno duże bąbelki w szampanie poruszające się chaotycznie wróżą nerwowy rok,
natomiast drobne, unoszące się równomiernie do góry zapewniają szczęście i zdrowie w rodzinie.
·  Panny powinny uważnie słuchać rozmów wokół siebie - imię męskie które usłyszą po północy będzie tym, które
będzie nosił ich przyszły mąż.
·  Po północy nakręca się zegary, a najstarsza osoba w domu powinna otworzyć okna lub drzwi by zaprosić Nowy
Rok i życzliwe domowi duchy.

Źródło:http://www.fokus.tv/

Hymn Polski
Od najwcześniejszych lat przywykliśmy do tego, że Mazurek Dąbrowskiego rozbrzmiewa w chwilach ważnych,
uroczystych. Jak to się stało, że właśnie ta pieśń spośród tylu innych najtrwalej towarzyszy naszym dziejom od
prawie dwóch wieków i wciąż jest żywa i bliska? Nie jest to tylko sprawa tradycji  i przyzwyczajenia. Siła tej pieśni
wypływa z jej treści, wyrażonej w słowach jasnych i prostych oraz z melodii, której polot jest tak bliski polskiej
naturze. Jasność stylu i prostota słów sprawiły że mimo upływu tylu lat nie czuje się dystansu czasu, który upłynął
od chwili jej powstania. Naczelna zaś idea, wyrażona już w pierwszych słowach pieśni, była i jest nadal dla
wszystkich Polaków patriotycznym wyznaniem wiary.  „ Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my  żyjemy”- to słowa,
napisane w 1797r. przez Józefa Piłsudskiego, które od dwóch wieków uświadamiają wszystkim Polakom, że losy
ojczyzny zawarte są w życiu, w istnieniu narodu. Polska nie zginęła i nie mogła zginąć nawet wówczas, gdy jej
granice jej państwowa suwerenność i podstawy ekonomicznego bytu uległy załamaniu pod naciskiem obcej
przemocy. W latach wojny i okupacji każdy Polak nosił w sercu słowa- „ Jeszcze Polska nie zginęła…”, wierząc w
zawartą w nich prawdę. Mazurek Dąbrowskiego towarzyszył wszelkim formacjom polskim, jakie powstały na różnych
frontach  I wojny światowej. Nie był jednak pieśnią dominującą w chwili odzyskania niepodległości w 1918r. Podczas
manifestacji narodowych śpiewano często „ Boże, coś Polskę”, „ Warszawiankę”, a także  „ Rotę” i „ Pierwszą
Brygadę”. Tak więc nie było wówczas sprawą całkiem oczywistą dokonanie wyboru pieśni, która powinna zostać
urzędowo uznana za hymn państwowy. W latach 1914-16 rozpoczęła się publiczna dyskusja na temat pieśni, która
najbardziej zasługuje na miano hymnu narodowego. Proponowano wówczas obok Mazurka- „ Rotę”, „ Boże, coś
Polskę”, lecz szeroka opinia przemawiała za Mazurkiem. 26 lutego 1927r. tekst ten ukazał się w okólniku Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i został ogłoszony jako hymn państwowy. 

źródło:J. S. Kopczewski "O naszym hymnie narodowym"
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