
Luty 2019 

Ekstra klasa 

Gazetka Samorządu Uczniowskiego 

 

W tym numerze: 

Dobre rady na zimowe wypady 

Z życia szkoły 

Rozrywka i humor 

Kącik kulinarny 

Szkolna biblioteka poleca 

Kalendarz świąt nietypowych 

2 lutego – Dzień Pozytywnego 

Myślenia, 

9 lutego – Międzynarodowy 

Dzień Pizzy, 

10 lutego – Światowy Dzień 

Przytulania, 

14.lutego – Walentynki, 

15 lutego – Dzień Oszczędzania 

Energii, 

16 lutego – Międzynarodowy 

Dzień Listonosza, 

17 lutego – Dzień Kota, 

26 lutego – Dzień Dinozaura, 

27 lutego – Dzień Niedźwiedzia 

Polarnego. 



DOBRE RADY NA ZIMOWE WYPADY 

Nie ślizgaj się po zamarzniętych stawach,  

jeziorach i rzekach ! 

Nie zjeżdżaj z górek kończącymi się ulicami ! 

 

Nie zjeżdżaj z górek porośniętymi drzewami ! 

Nie  z górek po nieznanych trasach! 

Uprawiając sporty zimowe ubieraj się ciepło 

lecz w lekkie ubiory! 



Z życia szkoły—fotorelacja 
Konkurs plastyczny „Bieg po zdrowie” zorganizowany przez Po-

wiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Włodawie.  Nagro-

dzeni w Wiktoria Michalak, Damian Oleksiuk i Monika Małek  

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Pływaniu SPRAWNI RA-

ZEM w Radzyniu Podlaskim. Amelia Mendel zdobyła srebrny medal w 

kategorii 25 metrów stylem dowolnym oraz brązowy medal w kategorii 

25 metrów stylem grzbietowym. Karol Przybyła zdobył złoty medal w 

kategorii 50 metrów stylem dowolnym.   

 „ja też MAM TALENT” konkurs artystyczny zorganizowany przez Stowa-

rzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych. Zespół teatralny 

"Świetliki" zajął III miejsce.  

Szkolny TurniejTenisa Stołowego 

Zwycięzcami zostali: I miejsce - Kamil Prabucki, I Imiejsce - 

Filip Jaworski, III miejsce -Milena Litomska..  

Nasza uczennica Weronika Marciocha wzięła udział w XXVII edycji Ogólno-

polskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez 

Polski Czerwony Krzyż.  

 

Zwycięzcami zostali: I miejsce - Kamil Prabucki, I Imiejsce - 

Filip Jaworski, III miejsce -Milena Litomska..  

XII Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego w Dorohusku.  

Milena Litomska zajęła I miejsce, Kamil Prabucki VI miejsce a 

drużynowo wywalczyli II miejsce.  

Międzygrupowy Turniej Futbolu Stołowego  

Zwycięzcami zostali: 

I miejsce - Kamil Prabucki i Alan Zakrzewski 

II miejsce - Anna Trześniak i Filip Jaworski  

III miejsce - Łukasz Klimiuk i Łukasz Klimek  

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „Piękna nasza Polska cała” 

W grudniu 2018r. zakończyliśmy projekt „Piękna nasza 

Polska cała”. Dzięki owocnej współpracy nauczycieli naszego 

Ośrodka udało nam się zrealizować 12 zadań, które nie tylko 

zintegrowały społeczność szkolną, ale również przyczyniły się do 

wzmocnienia poczucia naszej tożsamości narodowej. 



Rozrywka i humor 

Czy umiesz   odnaleźć  wśród bałwanów pandę? 

 

Kisiel domowy  

 

Składniki 

 2 szklanki wody 

 4 łyżki soku malinowego ( lub inny smak wg uznania) 

 2 łyżki cukru 

 2 łyżki płaskie mąki ziemniaczanej 

          Wykorzystano materiały ze strony: https://samequizy.pl, www.mojegotowanie.pl. dowcipy.autentyki.pl 

 

 

Kącik kulinarny 
Przygotowanie 

1 1/2 szklanki wody zagotować z cukrem. 

2.Do pozostałej 1.2 wody dodać mąkę ziemniaczaną i dobrze wymieszać. 

3 Sok wlać do wody, a po chwili rozmieszaną mąkę. 

4 Mocno mieszać i doprowadzić do zagotowania. 

5.Rozlać do miseczek. 

SMACZNEGO !!!! 

Pani na lekcji plastyki kazała dzieciom narysować 

swoją ulubioną osobę znaną z telewizji. Pani za-

częła sprawdzać rysunki. Podchodzi do Jasia, ale 

okazało się, że Jaś ma pustą kartkę. Pani pyta 

Jasia co narysował. Jaś odpowiada:  

-Kubicę.  

-A gdzie on jest?  

-Odjechał.  

 

-Jasiu, idź do lekcji! - mówi mama.  

- Nie mogę, bo słońce razi w oczy - mówi Jasiu.  

- I dobrze właśnie zostałeś oświecony, więc teraz 

idź do tych lekcji!  

 

Jasio z płaczem przybiega do domu :  

- Co się stało? - zapytała mama.  

Na to Jasiu :  

- Spóźniłem się na koniec roku i zostawili mi naj-

gorsze świadectwo.  

 

Jaś z tatą są w operze. Jaś pyta:  

- Tato, czemu ten pan grozi tej pani kijem?  

- On jej nie grozi, on dyryguje.  

- To czemu ta pani krzyczy?  

 




