
Mały chłopiec pierwszy raz jest na weselu.
Gdy słyszy okrzyki: ,,Gorzko, gorzko” rozgląda się wokół
zdziwiony i woła: ,,A co nie dali cukru”?

Miś polarny idzie przez pustynię i mówi :
- Ale tu musiało być strasznie ślisko bo tak piachem posypali

- Jasiu - mówi pani nauczycielka - czy wierzysz w życie pozagrobowe?
- Nie. Dlaczego?!
- Bo przed szkołą stoi twój dziadek, na którego pogrzeb zwolniłeś się
wczoraj z lekcji.

W Wielkanoc chłop wchodzi do stodoły i mówi do krowy:
- Mućka, powiedz co!
- Nic z tego! Ja mówię tylko w Wigilię.
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Uczniowie na zbliżające się Święta Wielkanocne
pokażą nam jak przygotować BABKĘ WIELKANOCNĄ

Witajcie!!!!!!!!

Produkty……

Ola i Iza ruszają do działania!!!

Oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie naszej gazetki.
Zawitała już do nas wiosna!!!!!!!
Święta Wielkanocne zbliżają się milowymi krokami……
Z tej okazji składamy Wam, najserdeczniejsze życzenia:
SMACZNEGO!!!
Wesołych świąt wielkanocnych, smacznego jajka,
szalonego i mokrego śmigusadyngusa oraz samych
słonecznych i cudownych dni….
Życzy Redakcja

A oto przepis:
Babka Świąteczna
Zapraszamy do współpracy, czekamy na Wasze pomysły, piszcie do nas.

Czekamy i pozdrawiamy!

7 jaj
1 margaryna
1 ½ szklanki cukru
1 ½ szklanki mąki
1 ½ szklanki mąki ziemniaczanej
2 łyżki octu
9 łyżek oleju

Redakcja
Ucierać mikserem żółtka, margaryną, cukier. Następnie kolejno dodawać
resztą składników na końcu pianę z białek.
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TYDZIEŃ EUROPEJSKI

Węgry

 28 marca 2014 roku

odbyło się spotkanie pt. „Ja i moje

granice – dobry i zły dotyk”.

Podczas realizacji programu „tydzień europejski” zdobyliśmy
wiedzę o Węgrzech.
Stolica: BUDAPESZT
Ustrój polityczny: republika
Waluta: forint
Język urzędowy: węgierski
Domena internetowa:.hu

Parlament w Budapeszcie

Jezioro Balaton Wyszehrad Dunaj

Węgierska muzyka ludowa to czardosz. Wywodzi się ona od
Cygan. Na Węgrzech leży największe jezioro Europy Środkowej –
Balaton. Węgry słyna z ostrego pikantnego gyulaszu węgierskiego
i lecza. Wstapiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku.

 20 marca 2014 roku odbyło się spotkanie dla uczniów ZSZ,
Gimnazjum i SPP w ramach realizacji programu "Bezpieczny
w domu, szkole i na ulicy" pod hasłem : Flirtowanie czy
szykanowanie? Głównym celem spotkania było zmniejszenie
lęku i przemocy w relacjach dziewczęta -chłopcy w środowisku
szkolnym.
 21 marca 2014 cała społeczność szkolna, nauczyciele oraz
zaproszeni rodzice powitali Pierwszy Dzień Wiosny, pod
hasłem "Budzimy talenty". Program imprezy obfitował w wiele
atrakcji.

Zupa węgierska przygotowana przez uczniów SPP
podczas realizacji Tygodnia europejskiego w szkole.

10

 27 lutego 2014 roku w godzinach: 10.45-12.25 odbyła się X,
jubileuszowa edycja konkursu ortograficznego dla uczniów
gimnazjum i ZSZ z naszej placówki pod nazwą „Ortografia na
wesoło”.
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Witajcie! W ostatnim czasie wiele się dzieje. Wielu nauczycieli wyjeżdża na wizyty do szkół
partnerskich w ramach realizacji międzynarodowych projektów COMENIUS. Pewnie
ciekawi jesteście relacji z ich pobytów w krajach europejskich.

INFORMUJEMY
Wizyta na Węgrzech
W dniach od 28 stycznia do 2 lutego 5 nauczycieli w ramach projektu „Coś z niczego”
przebywało w miejscowości Berretyoujfalu,. Odwiedzili szkołę podstawową II Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.
Pani Lidia Łuszczek tak relacjonuje: „Węgrzy są bardzo sympatycznym i gościnnym
narodem. Przyjęli nas miło i serdecznie. Mają bogatą kulturę i tradycje ludowe oraz
smaczne potrawy, które chętnie nam zademonstrowali.”

Uczniowie wraz z nauczycielami będą uczestniczyć w Śniadaniach
Wielkanocnych, które odbędą się w następujących terminach:

PRZEDSZKOLE
16.04.2014 R., GODZ 9.30, ŚWIETLICA SZKOLNA
ZESPOŁY TERAPEUTYCZNE

Flaga Węgier

SZKOŁA PRZYSPOSOBJAJĄCA DO PRACY

Wizyta w Luksemburgu
W dniach od 11 do 15 lutego w ramach realizacji projektu " I am cross-what now" odbyła
się wizyta w Luksemburgu, w której wzięło udział czterech nauczycieli . Odwiedzili
partnera projektu " Institut pour Enfants Autistiqes et Psychotiqes classe de cohabitation
(12 -18 years old) in Lycee Michel Rodange (regular secondary school).
Relację z wizyty przedstawiła pani Ula Dalmata: „Wizyta minęła nam bardzo pracowicie.
Odwiedziliśmy szkoły dla dzieci autystycznych w Luksemburgu. Dla mnie pobyt będzie
kojarzył się z zimną i deszczową pogodą. Zwiedzaliśmy miasto z okien samochodu w
drodze do szkoły i ze szkoły do hotelu.”
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16.04.2014 R., GODZ 9.50, SALA GIMNASTYCZNA

09.04.2014 R, GODZ 10.00 SALA nr 15

REWALIDACJA
15.04.14 R. Dom Pomocy Społecznej, ul Dominikańska 19

Flaga
Luksemburgu
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Wizyta na Cyprze
W dniach 4-7 marca 2014 r. w ramach projektu „Zostań zielonym przedsiębiorcom”
nauczyciele odwiedzili tym razem w szkołę A’LATSIA ELEMENTARY SCHOOL
w Latsia, na Cyprze. Poznaliśmy walory geograficzno-turystyczne, kulturowe i system
oświaty Cypru. Mieliśmy możliwość wymiany poglądów, doświadczeń, dobrych praktyk
w pracy nauczycielskiej. Ważnym elementem wizyty było wzajemne poznanie się
i integracja.

Flaga Czpru

W ostatnim numerze „Jaskiniowców” mogliście przeczytać prace Weroniki
zwyciężczyni konkursu literackiego na temat: „Co powinno się zmienić w Twojej szkole,
rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi.”
Dzisiaj prezentujemy wyróżnioną praca Klaudii.

W naszej szkole realizowany jest również projekt szkoleniowy dla nauczycieli (tak
zwanej mobilności), w ramach którego wyjeżdżają oni do różnych państw w celu
doskonalenia warsztatu pracy. Poniżej przedstawiamy, które szkoły odwiedzili.
Londyn.
W ramach tego projektu 5 osobowa grupa nauczycielek i nauczycieli
z naszego Ośrodka w dniach 12-18. 01. 2014 r. odbyła wizytę szkoleniową w"Rutlish
School"Watery Lane Merton Park w Londynie /Wielka Brytania/.

W relacjach między ludźmi występują różne sytuacje, często problematyczne, które
zdarzają się również między nami rówieśnikami.
U nas w szkole występują różne historie z życia rówieśników np. kłótnie, wyzwiska

Flaga Anglii

pomiędzy uczniami na przerwach. Raz w szkole miała miejsce taka sytuacja, że pokłóciłam się z
moją najlepszą przyjaciółką i nie odzywałyśmy się do siebie przez kilka dobrych tygodni. Potem
nasze całe grono koleżanek i kolegów poradziło nam żebyśmy się pogodziły. Następnego dnia
podeszłam do niej, żeby pogadać o tym, co się stało poprzedniego dnia i się wtedy
pogodziłyśmy. Następnego dnia wszystko było już dobrze pomiędzy nami.
Ta cała sytuacja dała mi do zrozumienia, że nie warto się kłócić, a potem się nie
odzywać przez kilka tygodni. Najlepiej to żyć w zgodzie jak ma się dobrą przyjaciółkę i tylu

Turcja
W dniach 23.02.2014-02.03.2014r. 5 nauczycielek odbyło kolejną wizytę szkoleniową,
tym razem, w Szkole Podstawowej Yazihuyuk Gazi Ilkokulu w mieście Nevsehir w Turcji.
uczestniczki wizyty szkoleniowej, wspólnie z nauczycielami tureckiej instytucji
przyjmującej, wzięły udział w szeregu integracyjnych spotkań. Ponadto miały okazję
zobaczyć uroczystość pn. Noc turecka.

różnych rówieśników. Jak się zdarzy taka sytuacja, to nie czekać kilka tygodni, tylko od razu iść
o tym pogadać.

Flaga Turcji
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Potrawy na Wielkanoc

Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim. Są to święta
upamiętniające śmierć krzyżową i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poprzedzający ją
tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń,
nazywany jest Wielkim Tygodniem. Wielkanoc jest świętem ruchomym. Może wypadać
pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia.

Polska tradycja potraw wielkanocnych jest bardzo bogata i nie ma chyba innej tak bogatej
tradycji kulinarnej na czas obchodów Świąt Wielkanocnych.
Na tradycyjnym stole wielkanocnym nie może zabraknąć takich potraw jak: żurek
wielkanocny, biała kiełbasa, szynka świąteczna, faszerowane jajka, ćwikła, babka
wielkanocna, mazurek, sernik.

Wiosenne porządki
Okres przed świąteczny kojarzy nam się zawsze z wielkimi porządkami w domu. Mycie okien,
trzepanie dywanów to typowe czynności, które wykonuje się przed Wielkanocą. Jednak
świąteczne porządki mają także charakter symboliczny, gdyż wymiatając brud wymiatamy tym
samym wszelkie zło i pozostałości zimy według tradycji wielkanocnej.

Niedziela Palmowa
Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje się z
wierzby, która zgodnie z tradycją jest symbolem
nieśmiertelności duszy. Obecnie wielkanocne palemki
ozdabiane są suszonymi kwiatami, ziołami czy piórkami
różnych kolorów. Święcenie palmy wielkanocnej to
piękna tradycja według której palmy chronią
domowników przed nieszczęściem.

Środa Popielcowa
Rytuał posypywania głowy popiołem w Środę Popielcową to bardzo stara tradycja
wielkanocna, która stała się symbolem pokuty uczestników nabożeństwa.

Wielkanocny koszyczek
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Według tradycji Wielka Sobota to okres radosnego
oczekiwania i tego dnia należy poświęcić koszyczek
z jedzeniem. W takim wielkanocnym koszyczku nie
może zabraknąć baranka – symbolu
Zmartwychwstania, wędlin – symbolu kończącego
się postu, jajka – symbolu narodzenia, czy masła –
symbolu dobrobytu. Do wielkanocnego
koszyczka wkłada się także sól i pieprz, chleb oraz
ozdoby takie jak kolorowe pisanki i kurczaczki.

Śniadanie wielkanocne
Tradycją wielkanocną jest świąteczne śniadanie w Wielką Niedzielę, gdzie zbiera się
cała rodzina, siadają wspólnie do stołu, na którym stoją tradycyjne wielkanocne potrawy:
różnego rodzaju pieczone mięsa, kiełbasy, ale przede wszystkim jajka. Którymi dzielimy
się z najbliższymi życząc sobie Wesołych Świąt i wszystkiego dobrego.

Pisanki

Malowanie pisanek to chyba najpopularniejsza tradycja wielkanocna, gdzie ozdabiamy i
kolorujemy skorupki jajek. Tworzyć pisanki można na wiele sposobów, najprostszym z
nich jest zanurzanie jajek w wodzie w której został zanurzony barwnik. Pisanki można
także oklejać, malować lakierem do paznokci bądź wyskrobywać koronkowe wzory
ostrym narzędziem na skorupce.

Śmigus Dyngus
Śmigus Dyngus to także bardzo znana tradycja wielkanocna obchodzona w tzw. lany
poniedziałek. To zabawa polegająca na oblewaniu wodą wszystkich i wszędzie przez cały
dzień. Według tradycji wszystkie panny oblane w Śmigus Dyngus miały większe szanse
na zamążpójście.
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