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W tym numerze: 

1. Życzenia okolicznościowe… 

2. Wydarzenia  z życia szkoły… 

3. Horoskop szkolny… 

4. Rozwiązanie krzyżówki… 

5. Zadania Andrzejkowe… 
 

   Życzenia imieninowe 

 
WSZYSTKIM SOLENIZANTOM tego miesiąca 

życzymy WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO ,   

a  naszej Pani Wicedyrektor:   

aby każdy nadchodzący dzień, był tym najwspanialszym 

dniem w życiu, przepełnionym miłością, dobrocią, 

szacunkiem i ludzką życzliwością 

życzy Redakcja gazetki wraz z opiekunami 

,,Nasi tam byli”   Dnia 04.10 2015 r. uczniowie 
naszej szkoły pod opieką Pani Renaty, Małgorzaty 
oraz Pana Jacka  wzięli udział w Jesiennym 
Festynie ,,Na Południu”. Zabawa była wspaniała, 
nikt się nie nudził, co więcej…w konkursach, w 
biegach odnieśliśmy dużo sukcesów. W rywalizacji 
sportowej zdobyliśmy I, II, III miejsce, za które 
uczniowie  otrzymali cenne nagrody: Marek T.- grill 
elektryczny, Natalia K. – mixer , Monika N. – 
lokówka i słuchawki. Dziewczęta popisały się 

wiedzą o książkach i czasopismach, zdobywając 
piękne albumy. Przebojem okazały się ciasta 
przez nas pieczone : szarlotka, sernik  oraz 
miodownik. Rozeszły się jak „ciepłe bułeczki”. 
Brawo koledzy z kierunku cukierniczego!!! 
Zrobiliście świetną reklamę Ośrodkowi ! 

 

 

 

 

 

 

To prawdziwa promocja  szkoły i pokaz naszych 
umiejętności zawodowych. 

 6 października ponad 200 dzieci z radomskich 
placówek oświatowych, stowarzyszeń i 
Warsztatów Terapii Zajęciowej wzięło udział 
w  Święcie Pieczonego Ziemniaka. To już III 
edycja tak dużej imprezy, którą zorganizowaliśmy 
w Muzeum Wsi Radomskiej. 
Mogliśmy  zajrzeć w każdy niemal zakamarek 
placówki muzealnej. Uczestniczyliśmy  w lekcji, 
podczas której piekliśmy bułeczki, 
uczestniczyliśmy w licznych grach i konkursach z 
nagrodami oraz - co najważniejsze – mogliśmy 
posmakować prawdziwego pieczonego ziemniaka. 
Była też gorąca herbata, przepyszny bigos i pajda 
chleba ze smalcem i ogórkiem.  Było super!!! 
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Tradycyjnie od kilku lat 14 października 
uczestniczymy w Wojewódzkim Turnieju  Boccia w 
Kielcach organizowanym przez Polski Związek 
Sportu Niepełnosprawnych oraz Zrzeszenie Sportu 
i Rehabilitacji „Start” w Kielcach. W tym roku w 
zawodach wzięły udział 232 osoby z ponad 30 
placówek województwa świętokrzyskiego, 
małopolskiego i mazowieckiego. Nasz Ośrodek 
pod opieką p. Anny Bienias reprezentowały dwie 
drużyny: 

DRUŻYNA I: Michał Pyszczek (kapitan), Bartłomiej 
Jażdżyk, Karol Zakrzewski – w klasyfikacji 
generalnej zajęła II miejsce. 

DRUŻYNA II: Marzena Grabowska (kapitan), 
Mateusz Cywka, Rafał Sońta  - IV miejsce w 
klasyfikacji generalnej. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Dnia 14.10.2015 r. odbyła się akademia  z okazji  
Dnia  Edukacji Narodowej (potocznie zwanym 
Dniem Nauczyciela). Część artystyczną 
przygotowali uczniowie klas: 1c/k, 2c, 2ku pod 
kierunkiem opiekunów Samorządu Szkolnego: p. 
A. Mazurkiewicz, p. I. Soleckiej - Siary,                         
p. E. Radomskiej i p. R. Zelgi. Uczniowie pieśnią                        

i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku 
szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w 
kierunku naszych nauczycieli. Nauczyciele zostali 
obdarowani upominkami (Mandalami intencyjnymi) 
wykonanymi przez uczniów klas: 3a, 3b, 3cPP pod 
czujnym okiem p. A. Opiłowskiej. Na zakończenie 
Akademii głoś zabrała p. Dyrektor Beata Nawrot, 
która mówiła o trudnej, ale jakże  pięknej pracy 
nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe 
zaangażowanie  oraz życzyła wielu sił                                
i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Pod 
koniec p. Dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora 
wyróżnionym nauczycielom oraz pracownikom 
niepedagogicznym. 

Dnia 17 października br. grupa 11 uczniów pod 
opieką trzech nauczycieli wybrała się na rajd do 
Kowalkowa - gmina Małomierzyce.  
Najpierw dotarliśmy do leśniczówki w Kowalkowie, 
by potem ruszyć na leśny szlak. Marszrutę 
wytyczył Pan Jacek Marciniec, a także zadbał, by 
na trasie nie zabrakło nam atrakcji. Poznawaliśmy 
po liściach i owocach różne gatunki drzew. 
Najwięcej emocji dostarczyło nam grzybobranie! 
Naszym łupem padły podgrzybki i opieńki. Po 
powrocie z lasu jak nigdy smakował nam gorący 
barszczyk z kiełbaską i jajkiem, który ugotowała 
Pani Renata. Potem jedną zapałką, jak każe 
tradycja, rozpaliliśmy ognisko. Nastał czas zabaw 
harcerskich, śpiewów, pląsów. W ognisku 
piekliśmy ziemniaki, kiełbaski. Łasuchy raczyły się 
plackiem ze śliwkami upieczonym przez Panią 
Małgorzatę. Do domu wracaliśmy pełni wrażeń. 
Świetnej zabawy nie pozwoliliśmy sobie zepsuć 
nawet deszczowej pogodzie, jaka zapowiadała się 
rano. Przekonaliśmy się, że można zaczarować 
nawet deszcz. Dziękujemy naszym nauczycielom, 
którzy nam przygotowali taką frajdę!!!     
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22 października 2015 roku w naszej szkole  odbyła 
się uroczysta akademia z okazji 20-lecia 
powstania Szkolnego Koła Krajoznawczo -
Turystycznego PTTK Nr 279 „Jędrusiowe”.  
W dowód uznania za 20 lat propagowania w 
środowisku uczniów z niepełnosprawnością idei 
krajoznawstwa i turystyki Ośrodek został 
odznaczony przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Medalem Pamiątkowym Pro 
Masovia. 
 

22 X 2015 roku odbył się finał konkursu „ Na 
najlepiej pracujące szkolne koło LOP. Nasze Koło 
pod opieką p. Grzegorza Cywki  zajęło I miejsce 
wśród szkół ponadgimnazjalnych regionu 
radomskiego. Gratulujemy. 

W miesiącu październiku, z okazji Miesiąca 
Dobroci Dla Zwierząt  prowadzona była akcja 
„Złotóweczka dla pieseczka”. Z dumą pragniemy 
poinformować, że udało nam się zebrać kwotę  
248 złotych i 38  groszy.  Kwotę  tę przekazaliśmy  

kierownictwu Schroniska   na Wincentowie, które 
spożytkuje je na dokarmianie zwierząt i poprawę  
 

 
 
ich warunków bytowych. SK LOP składa 
serdeczne podziękowania wszystkim 
ofiarodawcom, którzy wsparli naszą akcję  pomocy 
bezdomnym zwierzętom z radomskiego 
Schroniska. 
Za dar serca dzi ękujemy! 
 

 
 
 
W dniu 29 października 2015 SK LOP „ Zielony 
Liść” wybrał się na wycieczkę do Schroniska dla 
bezdomnych zwierząt na Wincentowie. Wycieczka 
miała na celu zwiedzenie schroniska, zapoznanie 
się z pracą opiekunów schroniska, uwrażliwienie 
uczniów na los bezdomnych zwierząt. W 
schronisku zamieszkuje ponad 600 psów i kotów, 
które mieszkają w boksach po kilka psów. Los tych 
zwierząt opuszczonych przez ludzi jest bardzo 
poruszający. Na szczęście z roku na rok 
poprawiają się im warunki bytowe. Zawieźliśmy w 
darze 25 kilogramów karmy dla zwierząt oraz 
pieniądze uzbierane w naszej placówce. W 
wycieczce wzięło udział 22 uczniów z naszej 
szkoły pod opieką p. J. Kot i G. Cywki. 
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Pracowity, dokładny i pilny, 
bardzo odpowiedzialny i 
rozsądny, a do tego wyjątkowo 
zdolny - prawdziwy wzór, chociaż 
za szkołą nie przepada. 
Koziorożce są zdolne, bystre, 

łatwo się uczą, szybko zapamiętują wiadomości. 
To zwykle samotnicy, lubią czytać książki i 
pracować albo grać na komputerze. Do szkoły 
chodzą z poczucia obowiązku i niezbyt za nią 
przepadają. Zwykle jednak szybko ujawniają się 
ich zdolności, jak również pracowitość i pilność. 
Dlatego zwykle są lubiane przez nauczycieli. Mają 
wielu kolegów, przyjaciół dobierają sobie 
ostrożnie. Zawsze wiedzą jak się zachować, są 
kulturalne i zawsze opanowane. Koziorożcom 
przyda się więcej wiary w siebie, więcej 
przebojowości. Ich wrodzony takt i dobre 
wychowanie sprawiają, że nie potrafią sobie radzić 
w sytuacjach konfliktowych, nie potrafią za 
wszelką cenę dążyć do sukcesu. 
 

Rozwi ązanie krzy żówki z poprzedniego 
numeru: 
Nagrodę otrzymuje: Jarosław Gutkowski z kl. 
2bsmz 
 

Andrzejkowa wró żba na 
dorosłe życie.   
Gdy w  Andrzejkowy 
wieczór nudzi Ci się 
wystarczy wziąć czerwoną 
kredkę i białą kartkę. Na 
kartce napisz ok 50 
zawodów, które przychodzą Ci do głowy, każdy z 
nich obrysuj czerwoną kredką i włóż pod 
poduszkę. Rano wyjmij kartkę, zamknij oczy i 
wskaż palcem wskazującym u lewej ręki jeden z 
zawodów. Na który wypadnie ten będziesz 
wykonywał w przyszłości. NIE OSZUKUJ!! 
 

Andrzejkowa wró żba z monet ą. Każdy uczestnik 
dostaje grosik i ustawia się w kolejce, wymyśla 
sobie jakieś życzenie. Następnie tę monetę rzuca 
z odległości do miski. Jeżeli moneta wpadnie 
życzenie się w tym roku spełni. 
 

Rzucaniekarteczkami  
Jeśli chcemy poznać imię osoby, z którą spędzimy 
resztę życia należy wypisać na karteczkach imiona  
potencjalnych kandydatów na męża i rzucić je 
wszystkie równocześnie za siebie. Imię,  
 
 

znajdujące się na karteczce, która upadła najbliżej 
nas oznacza imię naszego partnera życiowego. 
A dla amatorów pieczenia- przepis na ciasteczka 
z wró żbą 
Rzeczy, których potrzebujesz: 
3 białka, 3/4 szklanki cukru kryształu, 110g masła, 
1/4 łyżeczki zapachu waniliowego , 1 szklanka 
mąki, 1 łyżki wody. 
Nastaw temperaturę piekarnika na 190 stopni. 
Natłuść brytfannę. 
W dużej szklanej lub metalowej misce ubij białka. 
Mikser ustaw na dużą prędkość. Do ubitych białek 
dodaj cukier. Ubijaj na wysokich obrotach przez 
około 2 min. Następnie zmniejsz obroty i zmiksuj 
razem masło, ekstrakty z wanilii i migdałów i wodę. 
Jak wszystko będzie ubite dodaj mąkę. 
Wymieszaj. Powinnaś uzyskać taką konsystencję 
jak na naleśniki. 
Za pomocą łyżki nakładaj ciasto na blachę w 
kształcie kół. Nie powinny się one ze sobą stykać. 
Piecz przez pięć do siedmiu minut, do momentu, 
aż boki się zarumienią. Wyjmij je z piekarnika, 
jeden po drugim szybko usuwaj z brytfanny i 
wkładaj w nie wróżbę. Następnie złóż na pół, w 
kształt podkowy. 

GOTOWE!!! 

 KĄC K HUM RU
 
 
Matka pyta syna: 
- Co przerabialiście dziś na chemii? 
- Materiały wybuchowe. 
- Nauczycielka zadała coś do domu? 
- Nie zdążyła... 

 
KRZYŻÓWKA  
 
 

 
 
Na rozwiązania czekamy do 10 grudnia 2015 

Redaguje: Samorząd uczniowski: Justyna Bieniek, Angelika Glegoła, Małgorzata Lasek 
Opieka merytoryczna Ewa Radomska, Grzegorz Cywka 
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