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W numerze:
1. Aktualności
2. Share Play
3. Dekoracje świąteczne
4. Listy do Mikołaja
5. Świąteczne wywiady
6. Przepisy kulinarne
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sieradzu

Drodzy czytelnicy!
Nadszedł grudzień, a wraz z nim ruszyły
przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. To piękne
święta, na które niektórzy czekają przez cały rok.
Zapach

choinki

i

świątecznych

przysmaków

sprawiają, że niepowtarzalny klimat rozdziela cudną
moc, która w każdym sercu wzbudza dobroć, radość
i szczęście.
W tym numerze w szczególny sposób polecamy
obszerny

artykuł

o

przygotowaniu

ozdób

bożonarodzeniowych oraz życzenia składane sobie
nawzajem.
Życzymy ciekawej lektury i do Siego Roku.

Redakcja
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W dniach 10-14 listopada 2014 roku w ramach realizacji
projektu SHARE PLAY z nowego programu Erasmus+ odbyło się
pierwsze, międzynarodowe spotkanie projektowe w Portugalii.
Koordynatorem wyżej wymienionego projektu jest Norwegia.
Kraje uczestniczące to: Portugalia, Łotwa, Estonia, Turcja, Niemcy,
Rumunia i my - Polska.
W ramach projektu będą odbywały się 2 rodzaje spotkań:
międzynarodowe spotkania projektowe i spotkania służące uczeniu się.
Na wizytę z SOSW w Sieradzu pojechał koordynator szkolny oraz 2
nauczycielki.
Podczas spotkania, poznaliśmy portugalski system edukacyjny,
zobaczyliśmy pomieszczenia szkoły goszczącej: Agrupamento de
Escolas de Rio Tinto nr 3, rozmawialiśmy z nauczycielami. Mieliśmy
również okazję poznać się nawzajem, poznać zasady funkcjonowania
programu Erasmus+. Dwa lata trwania projektu będzie czasem
intensywnych kontaktów pomiędzy szkołami partnerskimi przy
realizacji działań służących wprowadzeniu długofalowych zmian,
rozwojowi i wzmocnieniu kompetencji uczniów i nauczycieli.
Uczestnicy projektu, w trakcie wspólnych działań, będą się uczyć
szacunku dla demokracji, praw człowieka, poszanowania "inności".
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„ Coś z niczego” - jak zrobić coś ładnego
z produktu dostępnego

A K T U A L N O Ś C I


W



18 listopada 2014 roku w ramach programu „ Lubisz wiersze
i bajeczki, to zaglądaj
do książeczki”
odbyło się
spotkanie pt: „Podróż do kraju Pinokia – spotkanie
z gościem z Włoch.” Celem zajęć było wprowadzenie uczniów w świat wartości uniwersalnych,
jak: dobro, prawda ale również rozbudzenie zainteresowania krajem i językiem włoskim.
Zaproszony gość mówił o kulturze i obyczajowości Włochów.



25 listopada 2014 w Przedszkolu Specjalnym odbyło się pasowanie na przedszkolaków oraz
obchody Święta Pluszowego Misia. Jest to już tradycyjna impreza organizowana corocznie, na
którą przybyły całe rodziny. Dzieci w odświętnych strojach i przebraniach, zaprezentowały
program artystyczny. Kulminacyjnym momentem uroczystości było ślubowanie i pasowanie
wszystkich przedszkolaków, które w tym roku rozpoczęły edukację przedszkolną.

Zachęcamy do wykonania ozdobnej biżuterii na każdą

dniach 10-14 listopada 2014 roku w ramach realizacji projektu SHARE PLAY
z nowego programu Erasmus+ odbyło się pierwsze, międzynarodowe spotkanie projektowe w
Portugalii. Koordynatorem wyżej wymienionego projektu jest Norwegia. Kraje uczestniczące to:
Portugalia, Łotwa, Estonia, Turcja, Niemcy, Rumunia i my - Polska.

okazję i dla każdego. Może również być oryginalnym
pomysłem na prezent gwiazdkowy.
Naszyjnik, bransoletka, kolczyki okrągłe i kolczyki
długie:
Do wykonania biżuterii potrzebny będzie:
- makaron gwiazdki,
- cienka gumka,
- zawieszki do kolczyków.
sposób wykonania: aby zrobić naszyjnik i bransoletkę na
gumkę nawlekamy makaron i kończąc wiążemy supełek. Aby
wykonać kolczyki należy użyć zawieszek dowiązać do nich
gumkę na którą nawlekamy makaron. Aby makaron nie
spadał należy pamiętać o supełku.

.
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26 listopada 2014 roku po raz kolejny obchodziliśmy Dzień Treningowy Programu Treningu
Aktywności Motorycznej MATP. Wśród zawodników i kibicujących byli wychowankowie
Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego, uczniowie objęci zajęciami rewalidacyjnowychowawczymi, podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych – „Dary
Losu”, Ośrodka Adaptacyjnego i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sieradzu.

27 listopada w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym odbyła się impreza
andrzejkowa.
Swą obecnością zaszczycili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4
w Sieradzu i przedszkolaki z Przedszkola nr 5 im. Misia Uszatka. W świat wróżb całą
społeczność szkolną i zaproszonych gości wprowadziła wróżka Esmeralada. Dzieci podczas
uroczystości brały udział w licznych konkursach i wróżbach przygotowanych przez
nauczycieli. Ponadto rozstrzygnięty został konkurs ,, CUDA NIEWIDY Z DYNI”.



Do bajecznej krainy Świętego Mikołaja w Kołacinku dnia 3 grudnia wybrała się grupa
grzecznych uczniów z SOSW w Sieradzu. Mikołaj wręczył osobiście wszystkim dzieciom
prezenty. W Kołacinku zwiedzili bajkową krainę oraz poznali bohaterów znanych bajek.



W dniu 5 grudnia 2014 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi podczas uroczystej Gali zorganizowanej w Łódzkim Domu Kultury podsumował Konkursy
ogłoszone w 2014 r. Nagrodzono laureatów Konkursów, między innymi Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu w kategorii „Ekoszkoła". SOSW w Sieradzu odebrał
nagrodę w wysokości 1.500,- zł.

4

WYWIADY

1) Jak planuje Pan/Pani spędzić święta?
 „W domu, z rodziną, w spokoju i radości!” P. Urszula Dalmata
 „Święta, jak co roku, spędzam w gronie rodzinnym. Kiedy pojawi się
pierwsza gwiazdka zasiadamy do stołu, dzielimy opłatkiem i
obdarowujemy prezentami, a o północy idziemy do kościoła na
pasterkę. Następny dzień zazwyczaj spędzam w domu – jedząc
MNÓÓÓÓSTWO świątecznych potraw.” P. Piotr Iszczek
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1Jak planuje Pan/Pani spędzić święta?
 „W domu, z rodziną, w spokoju i radości!” P. Urszula Dalmata
 „Święta, jak co roku, spędzam w gronie rodzinnym. Kiedy pojawi się
pierwsza gwiazdka zasiadamy do stołu, dzielimy opłatkiem
i obdarowujemy prezentami, a o północy idziemy do kościoła na
pasterkę. Następny dzień zazwyczaj spędzam w domu – jedząc
MNÓÓÓÓSTWO świątecznych potraw.” P. Piotr Iszczek
 „Święta bardzo tradycyjne: rodzina, choinka, wieczerza, Mikołaj
i prezenty (byłam bardzo grzeczna więc też czekam na upominki), no
i oczywiście wieczór wypełniony przepiękną muzyką, czyli wspólne
kolędowanie. Rodzinne muzykowanie to też tradycja w moim domu.
A później pasterka.
Następne dni świąt to spotkania rodzinne.” P. Agnieszka Król
2) Czego życzyłaby Pani/Pan na święta sobie i nam uczniom?
 „ Rodzinnego ciepła, miłości, zrozumienia i serdeczności od innych.”
P. Urszula Dalmata
 „Życzę Wam, drodzy uczniowie, radości, uśmiechu, wymarzonych
prezentów pod choinką oraz dużo zdrowia, szczęścia miłości i miłej
rodzinnej atmosfery. Sobie oraz moim koleżankom i kolegom życzę
zdrowia i sił w pokonywaniu trudności dnia codziennego.” P. Piotr
Iszczek
 „Sobie życzyłabym spokoju, wyciszenia, harmonii, równowagi życiowej.
Wszystkim uczniom życzę: ogromu uśmiechów, Mikołaja z wielkim
workiem prezentów i potężnej dawki miłości.” P. Agnieszka Król
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Listy do
Mikołaja
Drogi Mikołaju!
Piszę do Ciebie list, bo chciałbym podziękować za to , że każdego roku przychodzisz do
mnie w czerwonej czapce. Dziękuję za wszystkie prezenty, gdyż sprawiają mi one wiele
radości. Jeszcze większą radość sprawia mi dawanie prezentów innym .
Kochany Mikołaju w tym roku chciałbym dostać grę na konsolę i laptopa. Na tym kończę
swój list . Serdecznie Cię pozdrawiam . Życzę sobie i Tobie pięknych świąt.
Dawid
PS Pozdrów Swoje renifery.
Kochany Mikołaju!
Na wstępie mojego listu serdecznie Cię pozdrawiam. Mam na imię Magdalena,
chodzę do trzeciej klasy gimnazjum w Sieradzu.

QUIZ

O ŚWIĘTACH

BOŻEGO NARODZENIA
Co wiesz o Świętach Bożego
Narodzenia?
1. Święto Bożego Narodzenia obchodzimy w dniu...
 31grudnia
 24 grudnia
 25 grudnia

2. Najpiękniejsza kolęda, „Cicha Noc”, powstała w...
 Austrii
 Niemczech
 Polsce
3. Na stół wigilijny kładzie się:
 12 potraw, bo tyle zwierząt było przy narodzeniu Jezusa.
 13 potraw, bo było tyle apostołów i narodził się Jezus więc
wychodzi 13
 12 potraw, bo było tyle apostołów

W tym roku starałam się być grzeczna. Słuchałam rodziców i nauczycieli.
Otrzymywałam dobre oceny i pochwały. Dlatego święty Mikołaju bardzo proszę Cię o
prezenty. Bardzo chciałabym dostać : tableta, laptopa i pieniądze. Marzę też o tym ,żeby na
całym świecie panował pokój i żeby nikt nie głodował.
Na tym kończę swój list . Pozdrawiam Cię serdecznie i gorąco.

4. Jak nazywali się rodzice Jezusa

Magda
Kochany Mikołaju!
Na wstępie mojego listu bardzo Cię pozdrawiam. Wierzę, że istniejesz i przyniesiesz
mi dużo prezentów.
Mam na imię Zuzia, chodzę do 3 klasy szkoły podstawowej w Sieradzu. W tym roku
byłam bardzo grzeczna, dostawałam dobre oceny. Słuchałam nauczycieli i rodziców. Myślę,
że zasłużyłam na drobne upominki od Ciebie. Bardzo chciałabym dostać kulę dla rybki i
wyposażenie do akwarium.






Adam i Ewa
Maria i Herold
Maryja i Janek
Maria i Józef

5. Pod obrus kładzie się:




Rysunek św. Mikołaja
Sianko
kawałek święconego chlebka
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Na tym kończę list i czekam na Ciebie.
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Anastazja Cichecka
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D

„Serdecznie pozdrawiam
panią Sylwię Wojtyniak i
panią Anię Piechowiak i
życzę z okazji zbliżających się
świąt dużo zdrowia,
wszelkiej pomyślności i
odpoczynku podczas przerwy
świątecznej. Życzy Dawid”

E

ŚWIĄTECZNE PRZEPISY
„Kochany Damianie z okazji
nadchodzących świąt Bożego
Narodzenia życzę Ci dużo
zdrowia, radości, wytrwałości,
pomyślności i udanego
Sylwestra. Życzy Madzia Sz.”

Y
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Czerwony barszcz wigilijny
Składniki: 1 kg buraków, 5 dag suszonych grzybów, 2-3 ząbki czosnku, liść laurowy, ziele angielskie,
włoszczyzna, sok z ½ cytryny, sól, pieprz, majeranek.
Przygotowanie: Grzyby oczyszczamy i płuczemy w letniej wodzie, zalewamy 3 szklankami wody i
zostawiamy na noc. Gotujemy w tej samej wodzie do miękkości z dodatkiem szczypty soli i pieprzu,
liścia laurowego, ziela angielskiego.
Buraki i włoszczyznę myjemy, obieramy, kroimy w mniejsze kawałki, zalewamy 2l wody, dodajemy
czosnek i gotujemy pod przykryciem ok. 1,5 godziny. Odstawiamy (bez odcedzania) na kilka godzin.
Wywar odcedzamy przez gęste sito do drugiego garnka. Dodajemy bulion grzybowy wraz z
pokrojonymi grzybami oraz majeranek. Chwilę gotujemy. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem oraz
sokiem z cytryny. Podajemy z krokietami, uszkami lub pasztecikami.

D
„Najdroższa pani Anno
chciałabym złożyć serdeczne
życzenia z okazji
nadchodzących świąt Bożego
Narodzenia. Życzę pani
bardzo dużo prezentów pod
choinkę, dużo radości,
wytrwałości i spełnienia
wszystkich marzeń i żeby po
świętach wróciła pani
wypoczęta. Życzy Magda Sz.”

KULINARNE NASZYCH UCZNIÓW

„W domach jest cieplutko,
radośnie, a zarazem świątecznie,
choinka wiruje światłami, stosy
prezentów piętrzą się wokół, świat
wypełniony jest pięknymi
życzeniami. Wesołych Świąt BN.
koleżankom i kolegom z klasy
ZTF oraz p. Ani Szczepańskiej
życzy klasa ZTG 2 wraz z
wychowawczynią p. Asią C.

Kapusta z grochem
Składniki: 1 kg kapusty kiszonej, 2 szklanki łuskanego grochu, 2 cebule, 3 łyżki masła, sól, pieprz,
ziele angielski, liście laurowe, kminek.

C

„Kochany Przyjacielu Konradzie!
Bardzo mnie to cieszy, że przychodzisz do
szkoły. Bardzo Cię lubię ponieważ jesteś
miły i sympatyczny. Jesteś facetem na medal
i bardzo miło Cię widzieć. Wyobraź sobie, że
jest bardzo miło. Lubię Cię. Twoja
przyjaciółka Patrycja.”

J

E

Przygotowanie: Groch zalewamy wodą w garnku, w którym będzie gotowany. Wody powinno być
trzy razy więcej niż grochu. Odstawiamy na kilka godzin. Groch gotujemy do miękkości w osolonej
wodzie przez ok. 30 minut.
Kapustę płuczemy, kroimy i gotujemy do miękkości. Do kapusty dodajemy sól, pieprz kilka ziaren ziela
angielskiego i liście laurowe.
Cebulę obieramy, kroimy na drobno i szklimy na maśle.
Ugotowany groch odcedzamy, kapustę odsączamy i dodajemy do zeszklonej cebuli. Podsmażamy
całość mieszając, doprawiamy kminkiem, solą i pieprzem.

Życzymy wszystkim smacznego!
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