WIELKANOCNA KRZYŻÓWKA

Wesołego
Alleluja!

Poziomo
1. zdobione jajka
3. ten przed Wielkanocą trwa 40 dni
4. wielkanocny zwykle jest zrobiony z cukru
6. niedzielne rozpoczyna świąteczne świętowanie
9. Wielki poprzedza Święta Wielkiej Nocy
10. jemy je w te Święta w dużych ilościach
11. msza z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego
12. wielkanocne ciasto

Zespół redakcyjny:
- SAMORZĄD SZKOLNY
- Marlena OLESZCZYK
- Anna WENCWEL
- Izabela ŁUKASIEWICZ
- Justyna JASIANEK
- Grażyna KAWKA

Pionowo
2. to on daje prezenty na Wielkanoc
3. lany (czyli drugi dzień Świąt)
5. w nim święconka
7. wielkanocne zawołanie
8. w niej buszuje wielkanocny baranek

W numerze:
1. Aktualności
2. Ozdoby wielkanocne w wykonaniu przedszkolaków
3. To był bal…
4. Działania projektowe
5.Wywiady
6.Krzyzówka wielkanocna
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sieradzu

WITAJCIE DRODZY UCZNIOWIE !
Oddajemy w Wasze ręce trzeci numer gazetki szkolnej
z nadzieją, że każdy z Was znajdzie w nim coś ciekawego dla
siebie.
Przygotowaliśmy m.in. trochę informacji o tych,
nadchodzących Świętach Wielkanocnych zagadki
i krzyżówki, informacje dotyczące rozstrzygnięcie konkursu
oraz wieści z realizacji projektów unijnych na terenie naszej
placówki.
Po raz pierwszy na łamach naszej gazetki publikujemy
ozdoby wielkanocne wykonane przez naszych przedszkolaków.
Życzymy wszystkim przyjemnej lektury!!!

Z okazji zbliżających się świąt składamy najserdeczniejsze
życzenia, aby te święta wielkanocne wniosły do Waszych serc
wiosenną radość i świeżość,
pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.
Zespół redakcyjny

2

Składa zespół redakcyjny gazetki szkolnej
,,Jaskiniowcy”

Ozdoby wielkanocne
„Zrób to sam”
w wykonaniu przedszkolaków

Potrzebne materiały:
Papier kolorowy, blok techniczny, flamastry, ołówek,
nożyczki, stempelki i farby, wstążki, taśma
dwustronna
i dobry pomysł

Ozdoby wielkanocne c.d.
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To był bal…..
Tradycja nakazuje, iż w karnawale organizowane są huczne
zabawy. W naszej szkole również nie mogło być inaczej. Bal
karnawałowy to zabawa niezwykła przepełniona muzyką i dobrą
zabawą.
Dlatego w dniach 03.02 2016r. i 04.02.2016r odbyły się
imprezy karnawałowe, w których uczestniczyli wszyscy uczniowie oraz
najmłodsi nasi koledzy i koleżanki z przedszkola. Ten czas zabawy
umiliła nam muzyka na żywo, dzięki czemu mogliśmy bawić się przy
utworach, które lubimy i chętnie się przy nich bawimy. Na parkiecie
nieodzownie królowały „ Kaczuszki” utwór ponadczasowy oraz „
Ruda tańczy jak szalona” przy którym nogi wszystkim same tańczyły.
Wspólna zabawa przyniosła wiele radości nam wszystkim.

.

Powodzenia!
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NAJNOWSZE INFORMACJE Z DZIAŁALNOŚCI PROJEKTÓW

TOGETHER BETTER – JOIN US!
Od 10 do 16 stycznia 2016 roku grupa nauczycieli i uczniów z naszego
Ośrodka przebywała w ramach realizacji programu Erasmus + z wizytą
partnerską
w zaprzyjaźnionej placówce w Belgii - szkole podstawowej "SAM" w
miejscowości Deerlijk. Pięciodniowy pobyt urozmaicony był wieloma
zadaniami, które związane były z tematem projektu - przeciwdziałaniem
wykluczeniu z powodu trudnego zachowania ucznia. Dzięki wizycie mogliśmy
poznać różne metody pracy. Oprócz tego zajęcia warsztatowe mieli zarówno
nauczyciele, jak uczniowie, byłyo to : rozwijanie talentów kulinarnych,
technicznych, dramatycznych, sportowych, wspólne gry, zabawy i konkursy,
które miały uświadomić uczestnikom ideę projektu - "Razem lepiej - przyłącz
się od nas". To było niezapomniane szkolenie, początek przyjaźni między
uczestniczącymi placówkami.

Rozstrzygnięto konkurs:

Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie.
Prace konkursowe wielu uczniów naszej szkoły były
bardzo
interesujące
oraz
wykonane
z zastosowaniem różnorodnych technik. Jury
wyróżniło następujące osoby: Weronka Mularczyk,
Patryk Pietras, Dominik Haręza, Jakub Klanowski,
Gabriela Grzesiak, Dominik Orszulak, Katarzyna
Leśniewska, Patrycja
Stepnowska,
Paulina
Ostrycharczyk, Agata Kaczmarek, Małgorzata
Woźniak, Konrad Klimczak, Bartosz Świtała Patryk
Korban. Wszyscy wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz
słodkie upominki.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!
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WIELKANOCNE POTRAWY
W Polsce jest wiele tradycyjnych potraw wielkanocnych
takich, jak:żurek wielkanocny, biała kiełbasa, szynka
świąteczna, jaja faszerowane, baba wielkanocna. W tym roku
uczniowie SPP przygotowali dla Was ,,Jaja faszerowane
pieczarkami", które wykonali podczas zajęć praktycznych.

Jaja faszerowane pieczarkami
Składniki:
6 jaj;
30 dkg pieczarek;
1 pęczek natki z pietruszki;
2 łyżki majonezu,
sól, pieprz;

Wykonanie: Jajka ugotować na twardo. Wystudzić, obrać ze skorupek. Przekroić na
pół, wyjąć żółtka i drobno posiekać lub rozgnieść widelcem. Pieczarki ugotować
drobno posiekać. Przełożyć do miseczki z żółtkami, dodać majonez i drobno posiekaną
natkę, doprawić do smaku solą i pieprzem. Powstały farsz nałożyć łyżeczką do
jajkowych miseczek. Na koniec ozdobić rzeżuchą lub szczypiorkiem.
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W te święta życzę dużo szczęścia i miłości, powodzenia w karierze
zawodowej i w życiu uczuciowym. Wesołego jajka i królika wielkanocnego.
Życzy D.U.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, chcę ci złożyć najserdeczniejsze życzenia
miłości, nadziei, pogody ducha, uśmiechu, na co dzień i zdrowia w każdy
dzień. Życzy Ł.S.


Uczennica Paulina Ostrycharczyk: Święconka to
koszyczek z którym idziemy do kościoła. Wkładamy tam jajko,
babkę, chlebek, kiełbasę, baranka oraz chleb i sól. Śmigus-

Wesołych Świąt Wielkanocnych skaczących różowych i zielonych
kurczaczków pływających po jeziorku. Żółtych i fioletowych zajączków
roznoszących w niebieskich koszyczkach mokre od wody pisanki. Baranka
czerwonego z zielona chorągiewką leżącego pośród żonkili. Życzy W.Z

dyngus to dzień w którym polewamy się wodą.
Moja mama leje najwięcej wody…

Uczennica Kasia Szataniak:
Święconka to święcone jajka
Wkładamy do koszyczka- jaja



oczywiście, chleb, babkę, kiełbaskę,
zajączka. Śmigus –dyngus to dzień, w

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Wam zdrowia, szczęścia i wesołego
Śmingusa Dyngusa, smacznego jajka, pociechy z rodziny i wszystkiego co
najlepszego. Życzy A.P.

którym polewamy się wodą. Ja biegam
w ten dzień z wiadrem pełnym wody


Mokrego Dyngusa, dużo jajeczek, dużo króliczków i smacznej babeczki.
Życzy P.Sz.

Uczeń Marcin Czerw: Święconka to



przygotowane pokarmy, które święcimy.
Powinno tam być : jajka, sól, pieprz,

Droga Asiu z okazji Świąt Wielkanocnych składam Ci najserdeczniejsze
życzenia: udanego i mokrego Dyngusa, smacznego i pikantnego króliczka,
pysznego jajeczka i smacznego żureczku. Życzy A.

Uczeń Mariusz Cłapka:
Święconka to koszyczek z pysznymi
potrawami. Wkładamy tam jajeczko,

kiełbasę. Smigus-dyngus to dzień w którym
możemy polewać się wodą. Ja z tego
przyzwolenia zawsze korzystam

babeczkę, palemkę, masełko, babkę,



chleb, sól i pieprz. Śmigus- dyngus to

Z okazji świąt wielkanocnych droga koleżanko Weroniko, życzę Ci
spełnienia marzeń, króliczka wielkanocnego, wesołego jajka, dużo szczęścia,
dużego baranka, smacznego jedzenia wielkanocnego, dużo uśmiechu.
Życzy A.A.

leją wodą oczywiście. W moim domu

dzień jeden w roku, którym wszyscy się
obchodzimy tę tradycję.
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