Błąd!
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1.Gdy pierwsza … zaświeci.
2.Czekają pod drzewkiem.
3.Msza o północy.
4.Drzewo z gwiazdką na
czubku.
5.Oplata świąteczne drzewko.
6.Nadchodzi … Rok.
7.Czerwona wigilijna zupa.
8.Narodził się w Betlejem. 7
9.Puszysty, biały.
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„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J1,14)

4
5
6

8

10.Uroczysta kolacja.
11.Przynosi prezenty.
12.. . . nastrój lub wystrój.
13.Dzielimy się nim przed
kolacją wigilijną.
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Zespół redakcyjny:
- SAMORZĄD SZKOLNY
- Marlena CHUDECKA
- Anna WENCWEL
- Justyna JASIANEK
- Marzena SZCZUKO (przygotowała
dla Was Kalendarium historyczne)

W numerze:

1. Aktualności szkolne
2. Życzenia świateczne
3. Wywiady z uczniami
4. Kącik kulinarny
5. Wywiad ze Świętym Mikołajem
6. Horoskop na 2019 rok
7.Krzyżówka świateczna
8.Kalendarium historyczne
.

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sieradzu

Życzenia dla Jaskiniowców
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składam wszystkim Koleżankom i Kolegom życzenia zdrowia,
szczęścia, pomyślności, dużo prezentów pod choinką,
pysznego barszczyku z uszkami, karpia, pierogów z
grzybami, kapusty z grochem, udanego Sylwestra i
szampańskiej zabawy.
Życzy A.

Witajcie Drodzy Czytelnicy !!!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia życzę spokoju, radości, miłej atmosfery.
Wszystkim Kolegom i Koleżanko życzę
w nadchodzącym Nowym 2019 roku najlepszego.

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 K.

Życzy T.
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Chcielibyśmy bardzo serdecznie powitać Was. Do
Bożego Narodzenia zostało jeszcze trochę czasu, jednak
nawet się obejrzymy, gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka.
Z tej okazji zespół redakcyjny, chciałby złożyć Wam
kochani uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy
placówki :
Najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się
świąt Bożego Narodzenia, zdrowia, uśmiechu i radości z
chwil spędzonych wspólnie z rodziną, bogatego Mikołaja.
I oby nadchodzący 2019 rok, był lepszy niż ten poprzedni.
W tym numerze z pewnością znajdziecie wiele
ciekawych oraz przydatnych artykułów m.in. materiał z
okazji 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
życzenia świąteczne oraz ciekawy horoskop na 2019 rok.
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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 J.
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 M.

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 K

Zespół redakcyjny ,,Jaskiniowcy”
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POSTANOWIENIA NOWOROCZNE

tualności szkoln
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Tegoroczne Święto Niepodległości było wyjątkowe.11 listopada 1918r. spełnił się sen
pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. Młodzi Polacy w naszej szkole
uroczyście świętowali ten wyjątkowy dla całego kraju dzień. Przygotowano bogaty
program artystyczny z recytacjami, tańcem, śpiewem i scenografią. Dumnie, przyjmując
właściwą postawę "na baczność" odśpiewano hymn Polski.
29 listopada w świetlicy szkolnej odbyły się Andrzejki- przypomnieliśmy polskie tradycje
związane z Katarzynkami i Andrzejkami. Były wędrujące buty do drzwi, przekuwane
czerwone serca i losy z wróżbami- było magicznie i tajemniczo.
Od 12 do 16 listopada 2018 w ramach realizacji projektu ERASMUS+ „Przyszłość zaczyna
się dziś” SOSW gościł 15 nauczycieli i dyrektorów szkół partnerskich z 3 krajów: Włoch,
Hiszpanii i Chorwacji. Goście obserwowali lekcje, nie tylko w SOSW, lecz również w SP4,
zapoznali się z polską kulturą (folklor regionu sieradzkiego) oraz historią (głownie w
trakcie Koncertu Patriotycznego – 13.11.2018 w Sieradzkim Centrum Kultury).
W czwartek 6.12.2018 r.na świetlicy szkolnej unosił się zapach świątecznych pierniczków.
Dzieci z zespołów terapeutycznych pod opiekąwychowawców z zaangażowaniem
i cierpliwością ozdabiały ciasteczka różnokolorowymi lukrami, barwnymi posypkami,
cukrowymi pisakami i kolorowymi cukiereczkami. Powstawały prawdziwe dzieła sztuki.
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O dwunastu braciach, czyli skąd się wzięły nazwy miesięcy?

Z przymrużeniem oka.
Rozmowa ze
Świętym Mikołajem

STYCZEŃ Jego imię pochodzi od wyrazu "stykać". Styka się przecież, czyli
łączy, stary rok z Nowym Rokiem. Jest przeważnie lodowaty, a z mrozu lubi
rzeźbić przepiękne białe kwiaty.
LUTY Dawno temu słowo "luty" po staropolsku oznaczało mroźny, srogi,
okrutny, zły. Idzie luty - włóż ciepłe buty. Gdy luty z wiatrami, rychła wiosna
przed nami.
MARZEC Jego imię wywodzi się z języka łacińskiego. W starożytnym
Rzymie był to miesiąc poświęcony bogowi wojny - Marsowi. U nas jest
zapowiedzią wiosennych dni. W marcu jak w garncu. Śnieg marcowy
owocom niezdrowy.
KWIECIEŃ Kwieci, czyli zdobi ziemię rozkwitającymi pierwszymi
wiosennymi kwiatami.
MAJ Miesiąc ten Rzymianie poświęcili bogini Mai, matki boga Merkurego.
Wkraczał przystrojony kwiatami i ziołami. Grzmot w maju - znak urodzaju.
Gdy w maju plucha, w czerwcu posucha
CZERWIEC Nazwa tego miesiąca wiąże się z maleńkim owadem czerwcem polskim. Nazwa może wywodzić się też stąd, że wylegają się
wtedy czerwie - larwy pszczele, czyli potomstwo pszczół. W czerwcu się
pokaże, co nam Bóg da w darze.
LIPIEC Wziął sobie imię od lip. Przecież kwitną one w tym czasie. Ich
wspaniały zapach wabi pszczoły, które pracowicie zbierają lipowy nektar.
SIERPIEŃ Kiedyś na polach dzwoniły w tym czasie sierpy żniwne, którymi
ścinano zboże. Dziś zastąpiono je ogromnymi maszynami, ale sierpień
pozostał sierpniem. Jeśli w sierpniu gorąco będzie, to zima w śniegu długo
zasiędzie.
WRZESIEŃ Dziewiąty brat zawdzięcza swoje imię fioletowym wrzosom.
Kwitną one w lasach, przypominając, że rozpoczyna się złota polska jesień.
PAŹDZIERNIK Paździerze to słoma z lnu i konopi, które już teraz rzadko
się uprawia. Kiedyś, gdy większość ubrań tkało się z lnu.
LISTOPAD Jego imię wywodzi się od liści opadających z drzew. Szeleszczą
pod stopami, wirują na wietrze albo fruną niesione silnym podmuchem.
GRUDZIEŃ To miesiąc, w którym po raz pierwszy porządnie zamarza
ziemia. A w języku naszych przodków, Prasłowian, zamarznięta ziemia to
gruda. Na pociechę ofiarowuje nam Święta Bożego Narodzenia. Grudzień ziemię grudzi i izdebki studzi.

- Ile masz lat, Święty Mikołaju?
- Urodziłem się w 270 roku, czyli mam 1740 lat.
- Jak masz na nazwisko?
- Nie mam nazwiska, ale w różnych krajach różnie mnie
nazywają. Imiona Mikołaja na świecie:
Anglia - Father Christmas, Austria - Chriskind,
Belgia - Christkind, Noel, Saint Nicholas;
Brazylia - Papai Noel, Chiny - Che Dun Lao Ren, Chorwacja - Bozic Bata, Sveti Nickola;
Dania - Julemanden, Finlandia - Joulupukki, Francja - Pere Noel lub le Petit; Holandia Christkind, Noel, Saint Nicholas, Sinterklaas; Islandia - Jolasveinn, Japonia - Santa Kurousu,
Litwa - Kaledu Senu, Meksyk - San Nicolás, Santa; Niemcy - Kris Kringle, Christkind, Saint
Nicholas, Weihnachtsmann,;Norwegia - Julenissen, Rosja - Died Moroz, Dieduszka Moroz;
Szwajcaria - Saint Nicholas, Chriskind; Szwecja - Jultomten, Włochy - Babbo Natale
- Ile znasz języków?
- Na świecie jest 6-7 tys. różnych języków. Znam połowę z nich. Dostaję 6 mln listów
rocznie. Moje elfy, które pomagają mi na nie odpisywać, muszą znać tyle samo języków. Kto jest twoim stylistą?
- Czerwony płaszcz i czapkę, którą wszyscy znacie, noszę od 1930 roku. „Coca cola” zrobiła
wtedy reklamę ze mną w tym stroju.
- Jak nazywa się twoja żona?
- Nie mam żony, ale niektórzy żartują, że moja żona nazywa się Merry Christmas. W Anglii
nazywam się Father Christmas. Po angielsku Mary to Maria a Merry Christmas to
„Wesołych Świąt”.
- Czy masz ulubiony dowcip na swój temat?
- Tak: „- Mamo, z mego listu do św. Mikołaja wykreśl kolejkę elektryczną, a wpisz łyżwy. A
co, nie chcesz już pociągu? - Chcę, ale jeden już znalazłem w waszej szafie.”
- Gdzie mieszkasz i gdyby któryś z naszych czytelników chciał wysłać do ciebie list, to na
jaki adres powinien go wysłać?
- Mieszkam na Uszatej Górze (Korvatunturi) w Laponii. Mój adres korespondencyjny:
Santa Claus
Arctic Circle 96930
Rovaniemi Finland
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WYWIADY
Jaki prezent świąteczny chciałabyś/chciałbyś dostać ?
Marcin Jędrasik: Najbardziej zadowolony byłbym z tabletu..
Wiktoria Wolska: marzę o przystojnym facecie przewiązanym czerwoną
wstążką.
Sandra Pluta: pod choinką chciałabym znaleźć suszarko- lokówkę oraz
słodycze.
Paulina Ostrycharczyk: byłabym bardzo zadowolona z suszarki do
włosów i power banka.
Mariusz Cłapka: chciałbym dostać ładne perfumy i fajną koszulkę…
Zbigniew Dobrzyński: nie obraziłbym się, gdybym pod choinką znalazł
ładną dziewczynę w stroju mikołajki 
Damian Krzysztofiak: święta na bogato… Czarna mazda byłaby w
porządku 
Czy masz jakieś postanowienia na Nowy Rok?
Marcin Jędrasik: dobrze się uczyć, aby zdać egzaminy zawodowe…
Wiktoria Wolska: porządnie wypocząć w wakacje, najlepiej wyjazd za
granicę… Sandra Pluta: mam bardzo proste postanowienie… znaleźć
porządnego chłopaka, który będzie bardzo mnie kochał.
Paulina Ostrycharczyk: wiem, że to nie postanowienie, ale marzę, żeby
moja siostra przestała mnie denerwować…
Mariusz Cłapka: mam jedno marzenie… abym się w końcu zakochał 
Zbigniew Dobrzyński: chciałbym zrobić prawo jazdy...myślałem tez o
diecie, ale właściwie dobrze wyglądam 
Damian Krzysztofiak: zrobić prawo jazdy i gdybym nie znalazł tej
czarnej mazdy pod choinką, to żebym miał pieniądze, aby ją kupić 
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ŚWIĄTECZNY QUIZ
Gdzie najchętniej spędzasz Święta Bożego Narodzenia?
a. razem z rodziną
b. w domu
c. obojętne mi to, wszędzie jest wigilia
2. Jaki prezent najbardziej chciałabyś/chciałbyś dostać pod choinkę?
a. cokolwiek dostanę, ucieszę się – dobrze, że nikt o mnie nie zapomniał
b. stertę słodyczy!- jestem wielkim łasuchem!
c. jakiś wypasiony sprzęt! – najnowszą komórkę, albo MP4, może aparat
fotograficzny...?
3. Co kojarzy Ci się ze Święta Bożego Narodzenia?
a. narodzenie Chrystusa i wspólne spędzenie czasu...
b. śnieg, choinka i pierwsza gwiazdka na niebie.....
c. prezenty.......!
4. Co jest Twoją ulubioną częścią wigilii?
a. dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń
b. śpiewanie kolęd
c. jedzenie potraw i otwieranie podarunków
5. Co z okazji tych Świąt jest dla Ciebie najważniejsze?
a. narodziny Jezusa, to oczywiste!
b. dobry nastrój, świąteczna zabawa i wspólne przeżycia
c. dekoracje i wolne dni od szkoły......
6. Czy Święta Bożego Narodzenia są Twoimi ulubionymi?
a. pewnie
b. zależy od pogody i miejsca
c. nie za bardzo
NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI „a” Brawo! Masz prawdziwego ducha
Świąt! Nieważne, jak będzie u Ciebie, czy u babci, liczy się tylko Jezus,
rodzina i dobry nastrój. Trzymaj tak dalej!
NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI „b” Choć Święta Bożego Narodzenia
Pańskiego kojarzą Ci się również z prezentami, pamiętasz, co jest
najważniejsze. Przecież nie chodzi tu tylko o choinkę i wystrój. Nie
zachowujesz się najgorzej, ale postaraj się zmienić na lepsze. NAJWIĘCEJ
ODPOWIEDZI „c” Stop!- młody człowieku! Co Ty wyrabiasz?! Boże
Narodzenie to nie czas poświęcony prezentom, jedzeniu, wolnym dniom od
szkoły i pracy. Najcenniejsza jest miłość, to przecież cudowny okres!
Posłuchaj. Zmiana w Twoim życiu jest konieczna.
6*************************************************************

ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI

SKŁADNIKI:
2 szklanki mąki pszennej, 2 łyżki miodu, 3/4 szklanki cukru 1,5 łyżeczki
sody oczyszczonej, (1/2 torebki) przyprawy piernikowej (najłatwiej gotowej
lub DOMOWEJ), 1 łyżka masła 1 średnie jajko (+ dodatkowo 1 jajko do
posmarowania) około 1/3 szklanki ciepłego mleka
PRZYGOTOWANIE PIERNIKÓW
1. Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący miód i
wymieszać
2. Ciągle siekając, dodawać kolejno cukier, sodę i przyprawy, a następnie
masło i jedno jajko.
3. Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka zagniatać ręką ciasto aż będzie
średnio twarde i gęste, przypominające ciasto kruche. Dokładnie wyrabiać
ręką, aż będzie gładkie, przez około 10 minut.
4. Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości
max. 1/2 cm.
5. Foremkami wykrajać pierniczki. Smarować roztrzepanym jajkiem
i układać na blasze wyłożonej papierem do pieczenia w odstępach około
2 cm od siebie.
*Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (góra i dół bez termoobiegu)
przez ok. 10 - 15 minut, w zależności od grubości.
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