
 

Fafernuchy  
To twarde kurpiowskie ciasteczka w kształcie kopytek zostały wpisane na listę 

produktów tradycyjnych województwa mazowieckiego. Dawniej wypiekano je  

z mąki żytniej i pasternaku. Obecnie pasternak zastąpiono marchwią. 

 

         Składniki: 
 ok. 500 gram marchwi   

 ok. 500 gram mąki       

 ½ szklanki cukru 

 3 łyżki miodu 

 łyżeczka cynamonu 

 ½  łyżeczki mielonego pieprzu 

  1 ½ łyżeczki proszku do pieczenia 

 

Wykonanie 

Marchew obrać ze skórki, umyć, zetrzeć na tarce o drobnych oczkach, zasypać 

cukrem, dodać odrobinę wody i gotować około 5 minut. Wystudzić, wymieszać z 

miodem. Dodać przyprawy, mąkę, proszek do pieczenia. Wyrobić gładkie ciasto, 

jeśli jest bardzo kleiste dosypać więcej mąki. Ciasto podzielić na kilka części. Z 

każdej uformować wąski wałek i obsypać go mąką. Kroić ukośnie na małe 

kawałki- jak kopytka. Ułożyć na blasze i piec około 30 minut  

w temperaturze 180°C. Można posypać cukrem pudrem. 
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14) „Piękna Nasza Polska Cała” – wysłanie pocztówki swojej miejscowości na podany 

adres: Ludmiła Fabiszewska, MP nr 2 w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Łęczycka 4, 

 95-070 Aleksandrów Łódzki. 

Wykonania pocztówki naszej miejscowości – Zalasa podjął się nauczyciel plastyki -Sławomir 

Janowski. Została ona wysłana do autorki projektu p. Ludmiły Fabiszewskiej. 

 

 

 

15) Zorganizowanie warsztatów plastycznych mających na celu przedstawienie 

krajobrazów Polski. 

W naszej placówce odbyły się warsztaty plastyczne prowadzone przez utalentowaną amatorkę-

malarkę p. Joannę Korwek. Podczas spotkania uczniowie edukacji wczesnoszkolnej pod jej 

kierunkiem wykonali pejzaże: jesienny i zimowy. Prace posłużyły jako dekoracja podczas 

uroczystości środowiskowo-lokalnej. Warsztaty zorganizowali: Adam Żubrowski  

i Irena Górska.  
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16) „Dzień Mody Patriotycznej” – zorganizowanie w szkole Dnia Mody Patriotycznej. 

Miłość do ojczyzny najlepiej uczy przez działanie, dlatego też dzieci z Oddziału 

Przedszkolnego zaprezentowały biało-czerwone stroje, rekwizyty i dodatki w barwach 

narodowych, które robiły wrażenie. Przedszkolaki z dumą spacerowały po specjalnie 

przygotowanym czerwonym dywanie. Dzień Mody Patriotycznej przygotowany został  pod 

kierunkiem Magdy Gwiazda i Krystyny Ogniewskiej. 
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17) „Drzewo Pamięci” – zasadzenie na wybranym terenie drzewka jako symbolu życia 

 i wolności. 

Sadzenie drzewa pamięci „dębu” odbyło się w dniu 26.10.2018r. z udziałem przedstawiciela 

lasów państwowych, pani dyrektor Danuty Gwiazda, nauczycieli, uczniów klas I-III SP oraz 

przedszkolaków. Koordynatorem zadania była Marzena Pliszka. 
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18) Konkurs Fotograficzny pt.: TO WSZYSTKO POLSKA „Kurpie w obiektywie”  

– zorganizowanie konkursu według własnego regulaminu. 

W naszej szkole został zorganizowany międzyszkolny konkurs fotograficzny 

 pt. „To wszystko Polska - Kurpie w obiektywie”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas starszych 

IV-VIII oraz osoby dorosłe. Celem konkursu było pokazanie wyjątkowości naszego regionu. 

Konkurs objęty był honorowym patronatem Tygodnika Ostrołęckiego. Przygotowany został 

przez Renatę Rybkę, Irenę Górską, Marzenę Pliszkę. 

 

Kategoria- wiek 6-12 lat 
 

      
       I miejsce                                   II miejsce                                  III miejsce  
 
 
Kategoria- wiek 13 lat i więcej 
 

     
        I miejsce                                   II miejsce                                  III miejsce  
 

 

19) „Szlakiem historii” – zorganizowanie wycieczki, której celem będzie poznanie 

zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego, architektury i tradycji. 

W ramach tego zadania została zorganizowana wycieczka do Hajnówki i Białowieży. Trasa 

wycieczki obejmowała Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa w Hajnówce oraz Białowieski Park 

Narodowy. Dużą atrakcją muzeum była kuźnia, w której uczniowie aktywnie uczestniczyli 

 w pokazie kucia podków i kształtowania metalu na gorąco.  W Białowieskim Parku 

Narodowym uczniowie zwiedzali Muzeum Przyrodniczo - Leśne, gdzie podziwiali zbiorowiska 

leśne, procesy ekologiczne, zjawiska przyrodnicze i zwierzęta, a wśród nich symbol polskości 

żubra. Organizatorami wycieczki byli: Bożena Kaczmarczyk i Mariusz Trzcinka 

Ponadto uczniowie klasy I wraz z wychowawczynią Marzeną Pliszką odwiedzili Izbę 

Regionalną. Duże zainteresowanie wśród uczniów wzbudziły dawne sprzęty gospodarstwa 

http://www.hajnowka.pl/turystyka-1/215-muzeum-kowalstwa-i-slusarstwa.html
https://www.bpn.com.pl/
https://www.bpn.com.pl/
https://to.com.pl/pod-patronatem-tygodnika-konkurs-fotograficzny-kurpie-w/ga/13686888/zd/32375996/
https://to.com.pl/pod-patronatem-tygodnika-konkurs-fotograficzny-kurpie-w/ga/13686888/zd/32376010/
https://to.com.pl/pod-patronatem-tygodnika-konkurs-fotograficzny-kurpie-w/ga/13686888/zd/32375996/
https://to.com.pl/pod-patronatem-tygodnika-konkurs-fotograficzny-kurpie-w/ga/13686888/zd/32376008/
https://to.com.pl/pod-patronatem-tygodnika-konkurs-fotograficzny-kurpie-w/ga/13686888/zd/32376012/
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domowego : tara, żelazko z duszą, firanki z papieru, wyroby rękodzieła  artystycznego 

oraz  stroje ludowe.  
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20) Zorganizowanie Przeglądu  Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. 

W przeglądzie wzięli udział uczniowie klas I-VIII i III Gimnazjum, śpiewając utwory solowe i 

zespołowe z akompaniamentem p. Arkadiusza Korytkowskiego. Zwyciężczyni z naszej szkoły- 

Ewelina Szok została również laureatką Gminnego Koncertu  patriotycznego  

„Z pieśnią ku Wolności” zorganizowanego przez Publiczne Gimnazjum  w Łysych. Szkolny 

przegląd przygotowały: Irena Górska, Renata Rybka, Marzena Pliszka. 

 

    

   

 

 

21) „KURPIE – moja mała Ojczyzna” – wykonanie prezentacji multimedialnej  

o swojej miejscowości (historia, zabytki, ciekawostki). 

Prace multimedialne zostały wykonane w ramach  Szkolnego Konkursu Informatycznego. 

Prezentacje przedstawiały uroki i informacje o miejscowościach zamieszkania, uczniów 

uczęszczających do naszej szkoły. W konkursie wzięła udział klasa VIII SP i IIIA gimnazjum. 

Koordynatorem konkursu był Mariusz Trzcinka. 
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22) Inicjatywa charytatywna „100 postaci z bajek na 100-lecie Niepodległości”. 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek obchodzony jest na całym świecie piątego listopada. 

Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat, rozweselają i bawią, ale też przekazują ważne 

prawdy życiowe. Nauczyciele wraz z uczniami naszej szkoły uczcili to święto przebierając się 

za  100 ulubionych bohaterów bajkowych. Cyfra sto, nie była przypadkowa. Stała się celem 

upamiętnienia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek w specjalnie przygotowanych na tę 

okoliczność bajkowych kącikach klasowych, wśród stosów poduszek i pluszowych bajkowych 

bohaterów, każda lekcja zaczynała się pięciominutowym czytaniem uczniom bajek przez 

nauczycieli. Uczniowie, nauczyciele i rodzice byli tego dnia przebrani za ulubione bajkowe 

postaci. Odbył się też konkurs plastyczny na projekt okładki do dowolnej bajki. Najlepsze prace 

wytypowano na ogólnopolski konkurs w tej kategorii. W przerwach międzylekcyjnych 

spałaszować można było coś słodkiego w Bajkowym Kąciku Baby Jagi. Pyszne ciasta, rogaliki 

i inne łakocie zostały własnoręcznie zrobione przez szkolną społeczność w ramach szkolnego 

wolontariatu – dochód zebrany ze sprzedaży został przeznaczony na leczenie naszego 

szkolnego kolegi i koleżanki. Inicjatywa została zorganizowana przez Irenę Górską przy 

współpracy z nauczycielami: Hanną Romańską-Lis, Magdę Gwiazdę, Krystynę Ogniewską, 

Marzenę Pliszkę. 

 

 

  


