
 
 
 
 
 
 

Ogromne szklarnie zrobiły na naszych 
ogrodnikach duże wrażenie. 

Zwycięska formacja do muzyki taniec kwiatów. 
 Zdjęcie: Internet. 

 

 
 
 
 
 

W dniu 4 marca uczniowie klasy II e wybrali 
się do gospodarstwa ogrodniczego w Sierpcu. 
Oglądaliśmy tam duże szklarnie, w których 
produkuje się rozsady kwiatów rabatowych, 
na przykład bratki, stokrotki, goździki, 
pelargonie i pierwiosnki. Widzieliśmy jak 
pracownicy wykonują różne prace przy 
produkcji rozsad tj. pikowanie, siew, 
sadzonkowanie. Sympatyczną niespodziankę 
sprawił właściciel gospodarstwa, który 
podarował nam sadzonki kwiatów. 
Obdarowani prezentem i niezwykle miło 
przyjęci wróciliśmy do szkoły, gdzie 
dzieliliśmy się wrażeniami z pobytu  

w Sierpcu. Uczestnicy wycieczki uznali, że tego typu przedsięwzięcia to bardzo dobry 
pomysł, który powinien być często powielany.    Op: B.K, P.K. 

25 kwietnia odbył się konkurs ,,In den deutschsprachigen 
Ländern wie zu Hause?", zorganizowany przez nauczycielkę 
języka niemieckiego p. Katarzynę Karasińską – Ciarka. 
Uczestnikami konkursu językowego było ośmiu uczniów klas 
pierwszych, którzy mieli za zadanie samodzielnie rozwiązać test 
składający się z 27 zamkniętych pytań w czasie 1 godziny 
lekcyjnej. I miejsce zajęła uczennica klasy 1a - Milena Karasińska, II miejsce Katarzyna Sikorska- klasa 
1d, zdobywczynią III  miejsca jest  Milena Rutkowska również z klasy 1a. Dziewczyny oprócz 
dyplomów obdarowane zostały drobnymi nagrodami rzeczowymi. Pozostali uczestnicy otrzymali 
dyplomy oraz słodkie upominki. Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali dodatkowe celujące 
oraz bardzo dobre oceny z języka niemieckiego. 

TO CO NAJWAŻNIEJSZE 
Dla jednych ważne są rzeczy materialne, dla innych 
wartości duchowe, ale chyba dla wszystkich - bycie po 
prostu sobą. Takie właśnie było przesłanie programu 
artystycznego, który 26 kwietnia przedstawił zespół "Tacy 
Sami" ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy na Przeglądzie 
Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych  
w Spółdzielczym Domu Kultury. Nasz zespół 
zaprezentował inscenizację złożoną  
z pantomimy i elementów tanecznych, zatytułowaną "co 
najważniejsze". Tło muzyczne stanowiła składanka 
fragmentów znanych i mniej znanych utworów 
muzycznych. Występ spotkał się  
z entuzjastycznym przyjęciem publiczności  
i został nagrodzony gromkimi brawami.  
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