Jak życzyć "Wesołych Świąt!"
w różnych językach
Tradycyjne polskie "Wesołych

Świąt!" ma swój równie
radosny odpowiednik w każdym kraju. Anglicy życzą sobie
"Merry Christmas", Francuzi "Joyeux Noel". W Berlinie
usłyszymy "fröhliche Weihnachten", a w Madrycie "Feliz
Navidad". Na dalekim Wschodzie, w Indonezji usłyszymy
"hari Natal", a w Wietnamie "chúc mừng Giáng sinh".
"Wesołych Świąt!" u naszych południowych sąsiadów,
Czechów, to "Veselé Vánoce", w Chorwacji usłyszymy
"Sretan
Božić".
Holendrzy życzą sobie "prettig
kerstfeest", Turcy "Mutlu Noeller". Jeśli podczas świąt
odwiedzimy ojczyznę ŚW. MIKOŁAJA, Finlandię, usłyszymy
"hyvää joulua". W Szwecji bożonarodzeniowe życzenia to
"god jul".
Życzenia to nieodłączny element Świąt, zatem warto nauczyć
się kilku przydatnych zwrotów. Zatem "Wesołych Świąt!"
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W numerze:
1. Aktualności
2. Bal Andrzejkowy
3. Turnus rehabilitacyjny
4. Życzenia świąteczne i Noworoczne
5. Erasmus +
6. Wywiady z uczniami
7. Kulinaria
8. Wesołych Świąt w różnych językach świata

Wywiady…
JAK ZAMIERZASZ SPĘDZIĆ TEGOROCZNEGO
SYLWESTRA?

Witajcie !!!

Nauczyciele
P. Basia Tomczyk: Nieważne, gdzie się spędza Sylwestra,
najważniejsze jest z kim… Stawiam na sprawdzonych
przyjaciół 

Spotykamy się już po raz kolejny w tym roku
szkolnym i z tej okazji, redakcja ,,Jaskiniowców”
pragnie złożyć serdeczne życzenia
bożonarodzeniowe, aby Nowy Rok był czasem
radości, szczęścia i pokoju.
Niech w tym 2016 roku spełnią się Wasze marzenia.
Życzymy zdrowia, pomyślności i sukcesów,
A nadchodząca przerwa świąteczna była okazją
do wypoczynku oraz relaksu…

P. Kasia Burdelak : Czas odstresowania już blisko
Sylwestra spędzę szampańsko, w gronie najbliższych
przyjaciół,
z dużą dawką muzyki i dobrego humoru…

P. Ania Ciesielska: Sylwestra zamierzam spędzić na prywatce
u znajomych. Przytaczając słowa piosenki zespołu Piersi
"Będzie, będzie zabawa", aż do samego rana. Korzystając z
okazji życzę wszystkim szczęśliwego Nowego Roku

Uczniowie
Patrycja Kulenty: Sylwestra spędzę u babci w Sieradzu.
Szykuje się pełna magii noc sylwestrowa.

Redakcja Jaskiniowców
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Tomek Sufleta: Jeszcze dokładnie nie wiem. Może z rodziną, a
może z dziewczyną
Mateusz Klimczak: Sylwestra spędzę w domu, będę się dobrze
bawić w gronie rodziny. Szampan już się mrozi 
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Jak co roku o tej porze przygotowujemy się do Swiąt Bożego Narodzenia
a zwłaszcza do Wigilii. Jednak, aby Wigilia mogła się odbyć musimy
przygotować potrawy wigilijne. Uczniowie SPP przygotowali dla Was
tradycyjne potrawy, które możecie wykonać ze swoimi najbliższymi w Waszych
rodzinnych domach.

Pierogi z kapustą i z grzybami
Składniki: Farsz:
1 kg kapusty kwaszonej,
20 dag suszonych grzybów,
3 cebule,
1/2 kostki masła,
sól, pieprzem

Ciasto:
1 kg mąki,
1 jajko,
1-2 szklanki wody,
olej,

Sposób przygotowania:
Namaczamy na noc grzyby. Następnie gotujemy je 5-10 minut w wodzie w
której się moczyły, odcedzamy i odciskamy. Kapustę zalewamy wywarem z
grzybów i otujemy do miękkości, ocedzamy, studzimy. 2 cebule siekamy i
dusimy na maśle do miękkości. Odciśnięte grzyby przepuszczamy przez
maszynkę do mięsa razem z cebulą, mieszamy z kapustą, doprawiamy solą i
pieprzem.
Makę wyrabiamy z jajkiem, niewielką ilością ciepłej wody i oleju aż będzie
sprężyste. Ciasto wałkujemy na cienki płat i szklanką wykrawamy kółka.
Nakładamy farsz i sklejamy pierogi. Gotujemy w osolonej wodzie tak długo, aż
wypłyną na wierzch. Jeszcze chwilę gotujemy pilnując, aby się nie rozgotowały.
Pierogi wyjmujemy łyżką cedzakową i układamy na talerzu. Podajemy gorące,
okraszoną cebulką przesmażoną na leju.

Aktualnoś

ci szkol

ne

W dniu 04.11.2015r. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
obchodzono Dzień Patrona połączony z ,,pasowaniem na przedszkolaka i
ucznia". W trakcie uroczystości zostały przybliżone uczniom myśl i idee
Janusza Korczaka – patrona szkoły. Rozstrzygnięto również konkurs plastyczno
– techniczny ,,Myśli i idee Janusza Korczaka". Dyplomy i słodkie upominki,
wręczał Król Maciuś.
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PREZENTUJEMY LISTĘ
OCZEKIWANYCH PREZENTÓW OD MIKOŁAJA

A N D R Z E J K I

W dniu 27.11.2015 cała społeczność szkolna wzięła udział w uroczystości
andrzejkowej. W tym dniu sala gimnastyczna została zamieniona w "salę
wróżb". Wiele śmiechu i radości dostarczały dzieciom konkursy i zabawy w
przepowiednie. Wszyscy gorączkowo czekali na to, by dowiedzieć się, kto
jako pierwszy zmieni stan cywilny, będzie bogaty i komu w życiu się
powiedzie.
Była też dobra muzyka. Po wróżbiarskiej zabawie był czas na dyskotekę.
Wszyscy bawili się wesoło.
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WEDŁUG NASZYCH UCZNIÓW

-

LISTA MĘSKA

IPHONE
LAPTOP EWENTUALNIE KOMPUTER 
MOŻE BYĆ TABLET
MP3 -ZE SŁUCHAWKAMI OCZYWIŚCIE
GRY KOMPUTEROWE ORAZ DOBRE NAGŁOŚNIENIE
KIEROWNICA DO GIER 
ROWER

LISTA ŻEŃSKA 
- PERFUMY
- ROLKI
- KOSMETYKI DO MAKIJAŻU ( ABY BYĆ JESZCZE
PIĘKNIEJSZYMI )
- PAMIĘTNIK ( NA SEKRETY MIŁOSNE)
- MASKOTKA

9

9
CO SŁYCHAĆ W NASZYCH PROJEKTACH? …
PROJEKT PT.: "SHARE PLAY"
W ramach projektu SHARE PLAY pani Barbara Tomczyk zorganizowała dla
naszych koleżanek i kolegów oraz najmłodszych milusińskich, warsztat gry i
zabawki z surowców wtórnych. Uczestnicy warsztatów wykonali własne zabawki
przy użyciu surowców wtórnych. Wszyscy świetnie się bawili, a własnoręcznie
wykonane zabawki przyniosły wszystkim dużo radości.
SHARE PLAY to również udział grach i zabawach
zespołowych zorganizowanych przez pana Piotra
Kalecińskiego. Rozegrano gry w bocce i bowling.
Uczestnicy gier uczyli się zasad fair play, zasad
poszanowania drugiego człowieka, przyjmowania
prawidłowej pozycji do rzutu kulą, umiejętnej oceny
odległości pomiędzy przedmiotami, dostosowania
rzutu, współpracy w zespole. Uczestnictwo w grach i
zabawach zespołowych było wielką radością dla
naszych uczniów.

W dniach od 8 do 20 listopada nasi uczniowie wraz z opiekunami
przebywali na turnusie rehabilitacyjnym usprawniająco - rekreacyjnym
nad morzem, w ośrodku "Panorama Morska" w Jarosławcu. Podczas
pobytu korzystali z zabiegów leczniczych, kompleksu basenów
wewnętrznych z podgrzewaną wodą, brali udział w zajęciach
integracyjno-rozwojowych przy muzyce, zajęciach plastycznych,
dyskotekach z konkursami, animacjach i innych.

"RAZEM LEPIEJ - PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS" – TOGETHER BETTERJOIN US!
W programie przeprowadzono konkurs na logo Projektu. Z ostatniego wyjazdu do
Grecji Nasze Panie, przywiozły różne propozycje wykonane przez zaprzyjaźnione
państwa.
Prace były różnorodne:
I wybrano LOGO !

Rekrutacja uczniów na wyjazdy dobiegła końca. Odbyły się już pierwsze
spotkania. Wszyscy mamy jeden cel, aby móc porozumiewać się z naszymi
kolegami i koleżankami z krajów partnerskich- pilnie zaczynamy uczyć się
języka angielskiego. Najbliższy wyjazd to – Belgia!
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Życzenia dla Jaskiniowców
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składam wszystkim Koleżankom i Kolegom życzenia zdrowia,

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia życzę spokoju, radości, miłej atmosfery.
Wszystkim Kolegom i Koleżanko życzę
w nadchodzącym Nowym 2016 roku najlepszego.
Życzy Jakub G.

szczęścia, pomyślności, dużo prezentów pod choinką, pysznego
barszczyku z uszkami, karpia, pierogów z grzybami, kapusty z
grochem, udanego Sylwestra i szampańskiej zabawy.
Życzy Aga B.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę
dużo prezentów pod choinkę, dużo
radości, wspaniałej atmosfery rodzinnej,
spełnienia marzeń, dużo zdrowia, miłości i
szampańskiego Sylwestra i wspaniałej
zabawy.
Życzy Jakub R.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia życzę Wam drodzy koledzy i koleżanki: By
opłatkowe życzenia Wam się spełniły, karp, który
czekał rok byście go skosztowali, choinka świeciła
pięknie, kolędy brzmiały po całym domu. By Mikołaj
Święty obsypał Was prezentami aż po sufit.
Życzy Joanna W.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzę Wam dużo
zdrowia, szczęścia, ciepła rodzinnego, spokoju, dużo
prezentów pod choinkę. Abyście szczęśliwie spędzili
ten wyjątkowy czas, oraz szczęśliwego Nowego Roku.
Życzy Monika Sz.

Zdrowych i wesołych Świąt!!!!!!!!!!!!!!!

6

Życzy Karolina Sz.
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