ZNAKI WIOSENNE

ZNAKI LETNIE

BARAN (21.III - 20.IV)

RAK ( 21.VI - 22.VII) Władcą Raka jest
KsięŜyc. Pod względem charakteru Raki są
powściągliwe i spokojne. Bywają wstydliwi i
niezdecydowani. Wbrew wrodzonej wstydliwości
Ŝyją po to, aby ich zauwaŜyło otoczenie. Nie
szukają większego towarzystwa, obawiają się, Ŝe
się w nim ośmieszą. Lubią romantyczność,
tajemne moce, ale często bywają ludźmi głęboko
wierzącymi. Są to osoby w zasadzie
niewymagające i oszczędne.

Władcą znaku jest Mars. Ludzie spod tego znaku
śmiało kroczą do wytyczonego celu, są odwaŜni i
energiczni. Starają się być wszędzie pierwsi.
Zdecydowani i entuzjastyczni. Nie znoszą lizusów,
ale nie lubią teŜ rozkazów. Pragną być niezaleŜni
oraz wolni. Ich odwaga graniczy nieraz z
szaleństwem. Są urodzonymi przywódcami i
pociągają za sobą innych. Czasem nie są zbyt
lubiane w towarzystwie z powodu władczego
stosunku do innych.
BYK (21.IV - 21.V)

Temu znakowi patronuje Wenus. Osoby urodzone
pod tym znakiem są spokojne, cierpliwe i
niewymagające. Niechętnie przyjmują nowości.
Uczuciowo są łagodne i wierne, ale nawiązywanie
z nimi kontaktu bywa trudne. Są to osoby
bezpośrednie i szczere. Nie lubią wysiłku. Potrafią
się zdenerwować, jeśli ich mocno rozdrażnimy.
W Życiu bywają praktyczne i rozważne. Pod tym
znakiem rodzą się także osoby uparte i leniwe.

BLIŹNIĘTA (22.V - 20.VI )

Opiekunem znaku jest Merkury. Znak, pod którym
się urodzili, przeznacza im podwójny charakter.
Raz są pokorni i uprzejmi, innym razem zupełnie
nieczuli. W większości przypadków z werwa biorą
się do róŜnych prac, ale niemal nic nie kończą.
Lubią mówić. Swój niepokój przenoszą na
otoczenie. Jedną z ich typowych cech jest
ciekawość, lecz połączona z niedyskrecją. Kto im
się zwierzy, wystawia na ryzyko swe najgłębsze
tajemnice.
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LEW (23.VII - 22.VIII)
Słońce jego jedynym władcą. Szczęśliwcy
urodzeni pod znakiem Lwa mają
najszlachetniejsze i najwznioślejsze natury.
Z charakterem tych osób związana jest
wrodzona pycha i pragnienie władzy. Bywa,
Ŝe pogardzają innymi, ale posiadają cenny dar
szerzenia wokół siebie wesołości i
serdeczności. Potrafią rozgrzać otoczenie i
wprowadzać radość nawet wówczas, kiedy
atmosfera jest ,,pochmurna”. Nie są mściwe i
wielkodusznie wybaczają. Niemal nigdy nie
mówią o swych problemach.

WIELKANOC
TUŻ, TUŻ…

PANNA (23.VIII - 22.IX)
Króluje nad nimi Merkury.
Podopieczni Panny są bystrzy,
sprytni i praktyczni. Mają
skłonność do egoizmu, a więc
najbardziej kochają siebie. Panny
są jednak ciche i milczące, nie
denerwują się. Ich
charakterystyczną cechą są niestałe
poglądy i stosunkowo łatwe
uleganie wpływowi innych osób.
Są wrażliwi i obrażalscy. Nie
podejmują pochopnych decyzji.
Ciężko znoszą nadmierny wysiłek
fizyczny.

W numerze:
1.Świąteczne wywiady
2.Kalendarz rozmaitości
3. Aktualności
4.Światowy dzień wody
5. Życzenia wielkanocne
6. Horoskop wiosenny
7.Zwyczaje wielkanocne
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sieradzu

WITAJCIE DRODZY UCZNIOWIE !
Kochani Czytelnicy!!!!!
Milowymi krokami nadchodzi wiosna, czas
pożegnać się z tegoroczną zimą. W wasze ręce oddajemy
pierwsze wiosenne wydanie naszej szkolnej gazetki
,,Jaskiniowcy”.
W tym numerze znajdziecie wiele ciekawych
informacji, będziecie mogli skorzystać z wielu porad
oraz zapoznać się z wielkanocnymi polskimi zwyczajami.
Podpowiemy Wam, jak przygotować pyszne świąteczne
smakołyki.
Zachęcamy Was gorąco do przeczytania tego
numeru gazetki.
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam
smacznego jajka, mokrego śmigusa-dyngusa i wiosennego
nastroju przez cały rok!
Redakcja
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Składa zespół redakcyjny gazetki szkolnej
,,Jaskiniowcy”
Jest czas Wielkiego Postu… Czy miałaś/eś na ten czas

jakieś

postanowienia?
A. Skrobała: Staram się nie jeść słodyczy, bo jak wiadomo
od nich pupa rośnie..
P. Ostrycharczyk : Postanowiłam, że nie będę w czasie postu
jadła mięsa. Trzeba zapytać pani Lidki Łuszczek czy mi się to
udaje 
S. Pluta :Staram się jeść mniej słodyczy… choć to ciężkie
postanowienie
P. Kulenty: Ja tam nie robię żadnych postanowień 
Ł. Wągrowski: Staram się jeść mniej mięsa, a więcej warzyw i
owoców. Zdrowie na pierwszym miejscu
Już niedługo święta wielkanocne… Czy wiesz jak spędzisz ten
czas?
A. Skrobała: święta spędzę tradycyjnie w domu… nie zapomnę
oczywiście o śmigusie dyngusie i będę lać wodą z wiadra 
P. Ostrycharczyk: Spędzę je rodzinnie z najbliższymi. Będę
jadła pyszne rzeczy, które wykonam razem z siostrą i mamą.
P. Kulenty: Wielkanoc już od paru lat spędzam z rodziną w
Zakopanem. Nie mogę się już doczekać tego czasu…
Ł. Wągrowski: Jak zawsze spędzę czas w miłej atmosferze
razem z rodziną.. Dojedzie moja najbliższa rodzina i będziemy
razem świętować…

.

...w naszej szkole...
SPOTKANIE "LASY NASZYM SKARBEM"

Śniadania Wielkanocne w naszym Ośrodku:
 zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, DPS – 22.03.2018 r.,
 zajęcia wychowania przedszkolnego – 27.03.2018r.,
 szkoła podstawowa , ZSZ oraz SPP – 28.03.2018r.,
połączone z obchodami Pierwszego Dnia Wiosny
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Uczniowie naszej szkoły postanowili uczcić ten dzień spotkaniem, którego
celem było zachęcanie uczniów do czytania poezji. Uczniowie wszystkich
typów szkół nie zawiedli, recytowali bądź czytali wiersze znanych, mniej
znanych i anonimowych poetów. Miłosne wiersze czytali dla nas również
nauczyciele i mama Natalii Zych. Wysłuchaliśmy piosenek w wykonaniu:
Natalii Wojterzak („Zawsze gdzieś czeka ktoś”), Kamila Wróbla („Czy ten
Pan i Pani”), duetu p. Agnieszki Król i p. Zbyszka Flanka („Kaziu zakochaj
się”) oraz kwartetu p. Agnieszki Król i p. Zbyszka Flanka oraz P. Eli
Chrzanowskiej i p. Piotrka Miedzińskiego („Dwie tęsknoty”).

W piątek 2 marca gościliśmy w naszej
placówce przedstawicieli Terenowego
Oddziału Sieradzkich Parków
Krajobrazowych.Spotkanie odbyło się pod
hasłem: „Lasy naszym skarbem”. Uczniowie
mieli możliwość poznać podstawowe gatunki
drzew i krzewów. Panie prowadzące
przekonały nas, jak ważne jest znaczenie
lasów i ich ochrona. Spotkanie zakończono
quizem nt. wiedzy o rodzajach drzew. Panie
uświadomiły nam konieczność dbania o
środowisko naturalne, dzięki któremu mamy
czyste i świeże powietrze.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W SIERADZU
ODDYCHA WIEDZĄ:)
Nasi mali milusińscy biorą udział w Edukacyjnej Kampanii
Społecznej Fundacji PGNiGim. Ignacego Łukasiewicza
„Rodzice i Dzieci Powietrze bez Śmieci”
Program skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół
podstawowych. Wprowadza w tematykę powietrza, jego
zanieczyszczeń, smogu oraz sposobów walki z nim, jak
również radzenia sobie z jego obecnością.

DZIEŃ KOBIET NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
8 marca 2018 r. w ramach obchodów Dnia Kobiet, w świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty
artystyczne. Panowie mieli możliwość przygotowania pięknych laurek z życzeniami oraz
kwiatów z bibuły. Dziewczęta wykorzystały ten czas, żeby zaprojektować dla siebie fryzurę
– oczywiście, zgodnie z najnowszymi trendami mody. Po zakończonych warsztatach było
„KINO NA OBCASACH”:„Kopciuszek” – wersja muzyczna.

TURNIEJ KOSZYKÓWKI OLIMPIAD SPECJALNYCH
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W dniu 01.03.2018 r. w Kutnie
odbył się Łódzki Turniej Koszykówki
Olimpiad Specjalnych . w Turnieju
wzięły udział cztery drużyny z naszego
województwa a między nimi koszykarze
reprezentujący SOSW Sieradz i
działajacy przy szkole klub OS
"Spartakus". Po zaciętych meczach
drużyna z Sieradza zajęła drugie
miejsce.
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ZWYCZAJE
WIELKANOCNE
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Świąteczna sałatka ze
słonecznikiem
Potrzebne składniki:
brokuł
pęczek rzodkiewki
sałata rucola
4 jajka
jogurt naturalny
słonecznik
czosnek, kukurydza,
papryka

Światowy Dzień Wody
- 22 marcaWorld Water Day – święto ustanowione
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992,
obchodzone corocznie 22 marca.
Ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do
czystej wody pitnej.

Uczniowie SPP najpierw ugotowali na twardo jajka, następnie
brokuły al. dente. Umyli i osuszyli sałatę, rzodkiewkę oraz paprykę.
Wszystkie składniki pokroili na małe kawałeczki. Kukurydzę została
odsączona na sitku. Zrobiony został sos z jogurtu naturalnego i czosnku.
Wszystko ułożone zostało na płytkim talerzu, polane sosem
czosnkowym a na koniec posypane słonecznikiem.
Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka!
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Słońca, szczęścia, pomyślności,
w pierwsze święto dużo gości,
w drugie święto dużo wody –
dla zdrowia i urody!
Mnóstwo jajek kolorowych,
świąt wesołych oraz zdrowych!

Życzenia wielkanocne
dla… od…

Z okazji Świąt Wielkanocnych
Ży życzę smacznego śniadanka wielkanocnego.
D Dużo radości i miłości wśród najbliższych .
Z

dla
pani Grażyny Kawki od Jacka Grabińskiego

Pani Krysi z internatu życzę
Zdrowych świat, dużo zdrówka,
szczęścia miłości.
Smacznych ugotowanych kiełbasek w
jajek z solą i pieprzem,
babki lukrowanej.
Ż
Jeszcze też mokrego śmigusa –
dyngusa
G
Gosia Woźniak

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę
smacznego jajka wielkanocnego,
żurku z kiełbasą, babki i mazurka
wielkanocnego,
mokrego dyngusa śmigusa.
Radosnych wesołych Świąt
Wielkanocnych.

Z

ja

dla wszystkich nauczycieli życzy
Mariusz Cłapka.

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych dużo
zdrowia szczęścia,
pomyślności, smacznego
jajka dużo radości życzy
rodzicom Amelka.

