Tym razem dziewczyny z SPP specjalnie dla
naszej gazetki przygotowały pyszny letni smakołyk.

Truskawkowa Fantazja
Biszkopt:
 5 jaj
 5 łyżek mąki
 5 łyżek cukru
 1 łyżeczka proszku do pieczenia
Żółtka oddzielamy od białek, ubijamy na pianę dodając na końcu cukier. Potem
dodajemy żółtka a na końcu mąkę z proszkiem do pieczenia. Wstawiamy do
nagrzanego piekarnika i pieczemy 40 min w temperaturze 180 stopni.

Krem:
 ½ litra śmietany 36%
 ½ szkl. cukru pudru
 ½ kg. truskawek
 2 galaretki owocowe
Śmietanę ubijamy z cukrem pudrem. Wykładamy ją na wcześniej
upieczony biszkopt. Następnie układamy owoce i zalewamy tężejącą
galaretką. .

Smacznego
Zespół redakcyjny:
-

SAMORZĄD SZKOLNY
Marlena CHUDECKA
Anna WENCWEL
Izabela ŁUKASIEWICZ
Katarzyna KOWALSKA
Justyna JASIANEK
Grażyna KAWKA

W numerze:
1. Z życia szkoły
2. Globalne ocieplenie
3. Niezbędnik wakacyjny
4. Bezpieczne wakacje
5. Moje wymarzone wakacje…
6. Nasi mistrzowie
7.Przepis na ciasto
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sieradzu

22 maja 2014 roku odbył się XXV Przegląd Kulturalny
"W krainie baśni, pieśni i tańca" pod hasłem: "Zielona
kropla dla Niebieskiej Planety"

Witajcie!!!!!!!!
To ostatnie wydanie naszej gazetki w tym roku szkolnym.
Wakacje zbliżają się milowymi krokami……
Z tej okazji składamy Wam, najserdeczniejsze życzenia:
Pięknej pogody, wspaniałych wakacyjnych wyjazdów,
i do zobaczenia we wrześniu!!!!!!!!!!!!!!
Życzy Redakcja

Zapraszamy do współpracy w przyszłym roku szkolnym, czekamy
na Wasze pomysły, piszcie do nas.

Podczas przeglądu odbył się pokaz mody ekologicznej
oraz ekobiżuterii.

Czekamy i pozdrawiamy
Redakcja
Ciekawe pomysły,
problemy, które chcecie
poruszyć na łamach gazetki
zgłaszajcie do redakcji, na
pewno je zamieścimy w
nowych numerach
„Jaskiniowców”.

Wszystkie kreacje mody
ekologicznej powstały na
bazie odpadów. Użyto folii,
papieru, korka, plastikowych
butelek i wielu innych
odpadów.
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A K T U A L N O Ś C I
REALIZACJA PROGRAMU "OD BAŁTYKU DO TATR"
Dnia 30 maja 2014r. odbyło się spotkanie w ramach realizacji programu
turystyczno - krajoznawczego "Od Bałtyku do Tatr" pt. "Poznajemy ciekawe
regiony kraju - Kotlina Kłodzka".
PRZEDSTAWIENIE "KOPCIUSZEK"
W czasie od 28 maja do 3 czerwca 2014 roku nauczyciele Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego prowadzący zajęcia rewalidacyjno –
wychowawcze wystawili przedstawienie pt. „KOPCIUSZEK”. Zaproszone
dzieci z wielkim zainteresowaniem śledziły wzruszającą historię Kopciuszka
i pozostałych bohaterów bajki.
EKOLOGICZNY DZIEŃ DZIECKA
W dniu 5 czerwca piknikiem integracyjnym uczciliśmy Dzień Dziecka.
Gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9 oraz przedszkolaki z
Przedszkola nr 5, którzy zaprezentowali nam swoje występy. Również grupa
nauczycieli naszego Ośrodka – „Nauczyciele dzieciom” – wystawiła w
niezwykle humorystyczny sposób wiersze o tematyce ekologicznej. Resztę
dnia spędziliśmy na zabawie przy muzyce, kąciku plastycznym,
kosmetycznym, zabawach sportowo – ruchowych. Ponadto było duuużo
słodkości i owoców.
IX OGÓLNOPOLSKIE REGATY KAJAKOWE
OLIMPIAD SPECJALNYCH W KATOWICACH
W dniach od 29.05.2014 do 01.06.2014 w Katowicach odbyły się IX
Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych. Mateusz Klimczak w
dystansie na 500 metrów pokonał wszystkich swoich przeciwników. Złoty
medal daje mu szansę wzięcia udziału w zawodach międzynarodowych.
Łukasz Kwapiszewski startował na dystansach 200 m w jedynce zajmując
drugie miejsce i w dwójce na 500 m wraz z Rafałem Bartosem, gdzie
również zdobyli srebro.

WAKACYJNE WYWIADY
JAK ZAMIERZASZ SPĘDZIĆ
TEGOROCZNE WAKACJE?
Na to pytanie otrzymaliśmy takie odpowiedzi:
- Asia W.: W lipcu czeka mnie wyjazd do cioci do Kalisza,
natomiast w sierpniu wybieram się nad morze
- Adaś K.- Wyjeżdżam na kolonie, ale już sam nie pamiętam
czy nad morze, czy w góry 
- Marcin C.- W lipcu jadę na rekolekcje do Lichenia,
a potem się okaże co dalej 
- Magda S. – Jadę w lipcu do cioci do Kalisza. Będę tęsknić
za szkołą, a zwłaszcza za Panią Anią Piechowiak 
- Wiktor S.- W wakacje czekam na telefon od znajomych
i wtedy zbieramy się paczką i jedziemy nad wodę. No
i wakacje to czas imprez…
- Martin B. – Zamierzam pracować, a w wolnej chwili rower,
rower, i jeszcze raz rower 

.
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TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO OLIMPIAD SPECJALNYCH W LUKSEMBURGU –

Globalne ocieplenie jest to zjawisko polegające na zwiększeniu się średniej
temperatury ziemskiej atmosfery i oceanów. Spowodowane jest
wypuszczaniem do atmosfery gazów cieplarnianych. Oznacza to, że ciepło
zamiast wydostać się w kosmos , jest gromadzone w atmosferze jak pod
grubym kocem, powodując zwiększenie temperatury.

Badania dowodzą, że powodem występowania globalnego ocieplenia jest
działalność człowieka. Podczas spalania paliw kopalnych oraz w efekcie
rozwoju przemysłu i rolnictwa emitowane są do atmosfery gazy
cieplarniane.
Zmiana klimatu oznacza zwiększanie liczby ekstremalnych zjawisk
pogodowych, takich jak:

jesteśmy znani poza granicami Polski. Nasza uczennica A.Stodulska zdobyła podczas
zawodów w Luksemburgu dwa złote medale.

MECZ TOWARZYSKO- INTEGRACYJNY – sport to nasza pasja.
Na Sali MOSiR przy szkole Podstawowej Nr 9 w Sieradzu odbył się mecz towarzyskointegracyjny w piłkę nożną halową i hokeja halowego, w którym uczestniczyły zespoły z
SOSW w Sieradzu. Zawodnicy Ośrodka okazali się niepokonani zwyciężając w obu meczach.

MISTRZ ORTOGRAFII 2014 – z wiedzą też sobie radzimy.
27 lutego 2014 roku odbyła się X, jubileuszowa edycja konkursu ortograficznego dla
uczniów gimnazjum i ZSZ z naszej placówki pod nazwą „Mistrz Ortografii”. W zmaganiach
konkursowych wzięło udział 5 finalistów wyłonionych spośród najlepszych w szkole
specjalistów od ortografii.
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO – jesteśmy specjalistami w sporcie
W dn.5.03.2014 r. odbył się w Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli Regionalny
Turniej Tenisa Stołowego. W wyniku odbytych rozgrywek nasi zawodnicy zajęli dwa I
miejsca i jedno II i jedno IV miejsce.

XIX WOJEWÓDZKI KONKURS Z JĘZYKA POLSKIEGO W WIELUNIU – tu też nas znają z









Topnienie lodowców.
Zanik rzek, kryzys wodny- spowodowany zmniejszeniem się powierzchni
lodowców.
Masowe uwalnianie do atmosfery gazów cieplarnianych z topniejących
zmarzlin i ginących lasów.
Wzrost poziomu mórz spowodowany topnieniem lodowców .
Zmiany w oceanach – wyginięcie wielu ekosystemów (ryby, rafy
koralowe).
Wzrost mocy huraganów.
Duże ryzyko częstszego występowania ekstremalnych zjawisk, takich jak
upały, susze czy powodzie.
Fale upałów, zmiany prądów oceanicznych, powodzie, burze, lawiny
błotne, pożary, rozprzestrzenianie się chorób, zmniejszanie zasobów wody
pitnej, spadek produkcji rolnej.

dobrej strony. 8 maja 2014roku w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu odbył
się XIX Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego.Naszą szkołę reprezentowały uczennice z
kl.II i III i gimnazjum: M. Szymczak,P. Sztama
i A. Skrobała. Nasza drużyna
wywalczyła III miejsce oraz wyróżnienie za piękną recytację wiersza Karola Wojtyły pt. ,,
Pieśń o słońcu niewyczerpanym”.

REGIONALNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OLIMPIAD SPECJALNYCH W ZDUŃSKIEJ
WOLI – w sporcie jesteśmy najlepsi. W dniu 14.05.2014 r. w Zd-Woli odbył się Regionalny
Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych . Naszą szkołę reprezentowali: M. Klimczak, Sz.
Herc, J. Tomczyk, Z. Dobrzyński, Ł. Kwapiszewski,
R. Bartos, A. Ignaczak. Sieradzanie
zwyciężyli i tym samym zdobyli złoty medal w swojej grupie.

IX OGÓLNOPOLSKIE REGATY KAJAKOWE OLIMPIAD SPECJALNYCH
W KATOWICACH. Reprezentowali nas: M. Klimczak, który zajął I miejsce i uzyskał szansę
wzięcia udziału w zawodach międzynarodowych, Ł. Kwapiszewski na dystansach 200 m w
jedynce - II miejsce i w dwójce na 500 m wraz z R. Bartosem gdzie również zdobyli srebro.
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GRATULUJEMY!!!!
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ZAPOBIEGANIE GLOBALNEMU
OCIEPLENIU POLEGA NA:
Płynie w rzeczce woda, zimna, bystra, czysta tylko przy dorosłych
z kąpieli korzystaj.
Jestem zdradliwa rzeka. Orzeźwienie w mej wodzie na ciebie czeka.
Lecz podstępne są moje fale, którymi monotonnie o brzeg walę.
Niebezpieczne dno moje, które czyha na zdrowie twoje. Nie wchodź lepiej do
mej wody. Gdzie indziej szukaj ochłody.



Przejście na odnawialne źródła energii.



W gospodarstwie domowym oszczędne używanie ogrzewania i
oświetlenia.



Ograniczenie zużycia surowców i paliw. Zastosowanie transportu
alternatywnego.



Ograniczenie wycinania lasów.



Segregacja śmieci, recykling.

W jeziorze miły kolego, kąp się pod okiem dorosłego. Najlepiej w
miejscu dozwolonym i przez ratownika strzeżonym.
Jeśli nie chcesz stracić zdrowia i urody . Zrób krótką rozgrzewkę,
a potem skacz do wody.
A na plaży, tłum ludzi w słońcu się smaży. Wiedz o tym, że udar
słoneczny jest niebezpieczny. Zatem pamiętaj mały zuchu, olejkiem się
nasmaruj i opalaj się w ruchu.
Gdy do lasu wkraczasz przyjacielu, musisz pamiętać o rzeczach wielu.
Nie zostawiaj po sobie śmieci! Chyba już wiedzą o tym dzieci. Nie wolno
ogniska palić, bo las się może zapalić. Urządzamy grzybobranie – jaka rada
stąd wynika? Gdy jakiegoś grzyba nie znasz nie wkładaj go do koszyka.
Nie bawcie się na jezdni. To nie miejsce do zabawy!
Jadąc samochodem, pamiętajcie o zapinaniu pasów bezpieczeństwa.
Nigdy nie odchodź z nieznajomymi.
Gdy huczą grzmoty, szumi ulewa nie chroń się nigdy pod wysokie
drzewa.
Numery telefonów alarmowych PAMIĘTAJ : 999,997,998 oraz 112
Zapamiętajcie wakacyjne przestrogi a wtedy Wasze wakacje będą udane.
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Pamiętajmy, że na świecie żyją miliardy ludzi i jeśli każdy podejmie
działania na rzecz ochrony środowiska to możemy powstrzymać
niekorzystne dla naszej PLANETY zmiany klimatyczne.
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To, co niezbędne na wakacje, znajdziecie tutaj…
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