Według wierzeń ludowych
„KIEDY BOCIAN PRZYLECI, MOGĄ WYJŚĆ NA DWÓR

DZIECI"

Przylatujące bociany zbierają na
swe skrzydła resztki śniegu i sprowadzają wiosnę. Od wieków
gospodarze prześcigali się w zachęcaniu tych ptaków do
zakładania gniazd w ich zagrodach, bo bociany - oprócz swych
wiosennych zasług - zapewniają również szczęście i pokój. Na
powitanie ptaków powracających z ciepłych krajów w Polsce
południowo-wschodniej i na Kurpiach pieczono specjalne
bułeczki w kształcie bocianich łap i wkładano je do gniazd.
Ten, kto pierwszy zobaczył przylatującego bociana, miał
zapewnione szczęście.
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Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sieradzu

WITAJCIE DRODZY UCZNIOWIE !

Moi Kochani w Wasze ręce oddajemy trzecie w tym roku szkolnym
wydanie ,,Jaskiniowców”. Mamy nadzieję, że w tym numerze znajdziecie
dla siebie wiele ciekawych informacji.
Na

łamach

naszej

gazetki

Składa zespół redakcyjny gazetki szkolnej
,,Jaskiniowcy”
Jak zamierzasz spędzić zbliżające się święta wielkanocne?
M. Bogulski: w Wielką Sobotę pójdę do kościoła poświęcić pokarmy, mam
nadzieję, że mój koszyk z jedzeniem będzie największy  Święta spędzę
rodzinnie, jedząc pyszne potrawy przygotowane przez mamę.

pragniemy

powitać

naszych

K. Kucharska : Święta spędzę w domu z rodziną. Liczę na duży prezent na „

najmłodszych uczestników zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, którzy

zająca ”

pokażą nam jak można wykonać piękne i proste ozdoby na Wielkanoc oraz

K. Szubiga : Ten ważny czas zamierzam spędzić w domu w gronie

uczestników zajęć rewalidacyjnych, którzy na stałe pozostaną w naszej

najbliższych.
D. Krzysztofiak: Na święta pojadę do wujka do Zduńskiej Woli. Mam

gazetce.

nadzieję, że spędzę fajnie czas z rodziną.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, pragniemy Wam
złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju, świąt spędzonych
w rodzinnej atmosferze oraz pięknej pogody w Dyngusa Śmigusa.

W. Majchrowski : Święta spędzę w domu, jeszcze nie wiem, czy ktoś do nas
przyjedzie. Zamierzam odpoczywać, jeść pyszne potrawy i „ zbijać bąki” 

Czy kultywujesz tradycję lanego poniedziałku „ śmigus –
dyngus”?

Zespół redakcyjny
gazetki ,,Jaskiniowcy”

M. Bogulski: Dziś tradycja oblewania się wodą zanika. Pamiętam jak kilka lat
temu biegałem po ulicach Sieradz z wiadrami pełnymi wody 
K. Kucharska: Nie lubię polewać się wodą bo jest…… za zimna 
K. Szubiga: Pewnie, że tak… Zdarza mi się polewać ludzi przez okno…
wyglądam i jak ktoś idzie, a zwłaszcza przystojny chłopak to chlust go wodą

W. Majchrowski: Ja w ten dzień raczej nie wychodzę z domu… Boję się, że
wyleją na mnie wiadra zimnej wody …
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Kalendarz rozmaitości
Terminy spotkań wielkanocnych

11
06 kwietnia 2017 godz. 10.00 – Przedszkole
06 kwietnia 2017 godz. 13.00 – Rewalidacja
12 kwietnia 2017 godz. 10.00- Szkoła Podstawowa,
Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Szkoła
Przysposabiająca do Pracy

.

AKTUALNOŚCI 
W dniu 22lutego odbył się w Rawie Mazowieckiej II Łódzki Turniej Tenisa
Stołowego Olimpiad Specjalnych. Nasz ośrodek reprezentowała 4 osobowa
drużyna zawodników. Nasi zawodnicy odnieśli duży sukces zdobywając łącznie
3 srebrne i 1 brązowy medal. GRATULUJEMY !!!
16 lutego rozstrzygnięty został międzyszkolny konkurs na plakat:
„Zagrożenia Internetu”. Pierwsze miejsca otrzymali uczniowie: SP nr 4, SP nr
9, ZSK oraz SOSW w Sieradzu. Nagrody zostały wręczone wszystkim
laureatom oraz osobom wyróżnionym w czasie imprezy pod hasłem „Dzień
Bezpiecznego Internetu”, który nasza placówka zorganizowała 24 lutego w
ramach realizacji zadań programu Erasmus + „Razem lepiej, przyłącz się do
nas!”.

Inne ważne wydarzenia
07 kwietnia 2017 godz.16.00 – spotkanie
w rodzicami w formie instruktażu na temat
,, Zastosowanie stymulacji bazalnej w terapii dzieci”
30 marzec 2017 – wycieczka Gimnazjum i Szkoły
Przysposabiającej do Pracy do Regionalnej Izby
w Klonowej
24-28 kwietnia 2017 r. wizyta nauczycieli
i uczniów z krajów unijnych w ramach projektu ,,Together
better- Join us”

"Papierowe warsztaty - upominki dla pań i dziewczynek"- pod takim hasłem
8 marca odbyły się zajęcia w świetlicy szkolnej w ramach obchodów Dnia
Kobiet. Było kolorowo, papierowo, bibułowo... a upominki wykonane według
własne inwencji były piękne i niepowtarzalne.

Uczennice naszego Ośrodka wzięły udział w XIII Ogólnopolskim Konkursie
Literacko – Plastycznym „Świat bez Barier” pod hasłem ”Dmuchawce,
Latawce, Wiatr…..” Trzymamy za nie kciuki !!!

SOSW znalazł się w gronie laureatów Programu „Planeta Energii”. Wiosną
odwiedzi nasze miasto mobilne centrum nauki. Nasi uczniowie i nauczyciele
brali udział w Programie „Planeta Energii”, której ambasadorem jest dr
Tomasz Rożek.

Dnia 21 marca cała społeczność szkolna powitała wiosnę. Z tej okazji
uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje zdolności artystyczne, wokalne,

10

taneczne, wszyscy brali udział w ciekawych w konkursach. Od tego dnia
wiosna zawitała w naszej szkole…
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ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU
2 kwietnia to ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU.
W tym dniu odbył się na Rynku w Sieradzu w godzinach
15.00-17.00 piknik pt.: "Sieradz na niebiesko". Podczas
spotkania odbyły się konsultacje z terapeutami integracji
sensorycznej, logopedą, zajęcia dla dzieci w zakresie stymulacji
dotykowej, ruchowej. O rozwoju małego dziecka dowiedzieliśmy
się od ekspertów w osobach psycholog kliniczny B. BalcerekBunio, terapeuta integracji sensorycznej M. Charbickiej,
surdologopedy B. Zachtej. Dodatkowych atrakcji dostarczyły nam
koncert zespołu "Dymy"oraz maskotki MINI i MINIONEK
Happy Kids.

Wydarzenio to zostało zorganizowane przez nauczycieli wczesnego
wspomagania oraz mamę dziecka z autyzmem p. R. Kurzawską.

4

Rozwiązanie: ……………………………………………………………..
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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 ,,wielkanocnego
mazurka”, które wykonali podczas zajęć praktycznych.

Mazurek orzechowo – czekoladowy
Ciasto:
400 g mąki, 250 g masła, 100 g cukru pudru, 3 żółtka.
Nadzienie orzechowe:
¾ szklanki mleka, 1 szklanka cukru, 150 g mielonych orzechów
włoskich, 150 g masła.
Nadzienie czekoladowe:
250 ml śmietany kremówki, 400 g gorzkiej czekolady.
Przygotowanie:
Z podanych składników zagnieść ciasto. Schłodzić w lodówce
ok. 30 minut. W tym czasie zagotować mleko z cukrem.
Gotować aż płyn stanie się szklisty i zgęstnieje. Zdjąć z ognia,
dodać orzechy, wymieszać i zostawić do wystygnięcia. Ciastem
wyłożyć blachę na mazurek. Piec w temperaturze 200 C ok. 20
minut na złoty kolor. Do wystudzonej masy orzechowej dodać
masło i zmiksować. Masę orzechową wyłożyć na mazurek.
Czekoladę rozpuścić w rondelku razem z kremówką. Wyłożyć
na nadzienie orzechowe. Ozdobić według własnego
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21 marca to kolejna wyjątkowa data w kalendarzu roku szkolnego. Uczniowie
SOSzW czekają na ten dzień z niecierpliwością, bo wiedzą, że w tradycji szkoły Pierwszy
Dzień Wiosny obchodzi się w niecodzienny, uroczysty sposób. Tego dnia uczniowie wraz z
wychowawcami zostali zaproszeni do sali gimnastycznej, gdzie odbyło się „Powitanie
Wiosny”.
To był niesamowity, nietuzinkowy dzień, działo się naprawdę wiele. Każda klasa
zaangażowała się w pełni, aby zaprezentować swoje możliwości plastyczne, muzyczne,
taneczne lub sportowe, momentami emocje sięgały zenitu. Wiedzą o tym wszyscy, którzy
uczestniczyli w programie oraz przybyli na tę uroczystość i z zainteresowaniem śledzili jej
przebieg . Celem spotkania z okazji Pierwszego Dnia Wiosny było rozbudzanie
kreatywności uczniów, umożliwienie im prezentacji swoich osiągnięć w warunkach
rywalizacji z rówieśnikami, integracja zespołów klasowych oraz całej społeczności szkolnej.
21 marca uczniowie naszej szkoły energicznie, z entuzjazmem, radośnie pożegnali zimę, a
przywitali wiosnę. Na zakończenie został rozstrzygnięty konkurs „Wiosna – moja ulubiona
pora roku” i wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz gratulacje za ciekawe pomysły i
barwną kolorystykę prac.

Życzenia wielkanocne
Życzenia dla Amelii od Eli:
Wszystkiego
najlepszego z okazji

dla… od…

Życzenia dla Eli od Amelii.

Wszystkiego najlepszego z okazji
Świąt Wielkanocnych, mokrego
dyngusa i smacznego jajka.

Świąt Wielkanocnych,
smacznego jajka.

Smacznego zajączka z
czekolady życzy Mamie
Dominik

Samych ładnych i smacznych potraw
i uśmiechu na twarzy życzy Mamie
Maćka.

Dużo zdrowia z okazji Świąt
rodzicom życzą dzieci.

Alleluja i wszystkiego najlepszego
życzy Sylwek.
Dla wszystkich nauczycieli dużo
zdrowia i radości oraz mokrego
Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych dużo zdrowia
szczęścia, pomyślności,
smacznego jajka dużo radości
życzy rodzicom Amelka.

dyngusa życzą wychowankowie
internatu.

Czy wiesz, że
W Polsce marnuje się blisko


9 mln ton żywności w tym:

produkcja odpowiedzialna jest za marnowanie blisko 6,6 mln ton odpadów żywnościowych,
 gospodarstwa domowe ponad 2 mln ton,
 inne źródła czyli sektor dystrybucji to 0,35 mln ton czyli 350 000 ton żywności.

Zostało Ci mnóstwo jedzenia po przyjęciu dla znajomych? Za duże zakupy? A może po prostu zostały ziemniaki z obiadu
i nie wiesz co z tym teraz zrobić? Zapewniamy, że możesz wyczarować z tych składników wiele tanich i zarazem smacznych potraw.
Co zrobić, kiedy...
Zostało pieczywo
1. Czerstwe pieczywo możesz wysuszyć i zetrzeć na tarce – otrzymasz w ten sposób domową bułkę tartą.
2. Możesz również zrobić „chleb na jaju”. Wystarczy w roztrzepanym jajku obtoczyć kromkę chleba i smażyć ją z dwóch stron na oleju do czasu, aż się zarumieni.
3. Trzecią propozycją są kotleciki z chleba. Pół bochenka czerstwego, białego chleba namocz w dwóch szklankach mleka (ewentualnie bulionu). Odciśnij i włóż do miski. Dodaj dwa jaja, posiekaną cebulę,
przyprawy: sól, pieprz.Możesz też dodać swoje ulubione składniki np. pieczarki, czosnek, uprażone pestki słonecznika itp. Dokładnie wyrób masę. Uformowane kotleciki obtocz w bułce tartej i smaż na oleju
do uzyskania rumianego odcienia. Doskonale smakują z surówką i sosem (np. czosnkowym).
Zostały ziemniaki
Kiedy kopytka już przejadły się wszystkim domownikom, warto spróbować czegoś nowego. Może to być zapiekanka ziemniaczana z warzywami, albo np. krokiety z migdałami, które są bardzo szybkie i łatwe w
przygotowaniu. Wystarczy przecisnąć przez praskę 30 dag ugotowanych ziemniaków, dodać 10 dag mielonych migdałów, jedno jajko i łyżkę bułki tartej. Następnie doprawić wszystko solą i pieprzem. Wyrobić
jednolitą masę. Następnie uformuj niewielkie kotlety, obtocz je w jajku i bułce tartej. Smaż na rozgrzanym oleju na złoty kolor. Danie to najczęściej podaje się z duszoną, kiszoną kapustą.
Zostały warzywa
Warzywa dają bardzo wiele kulinarnych możliwości. W zależności od tego, jakie warzywa zostały, możesz przygotować zupy, zapiekanki, sałatki… Jeśli w twojej lodówce leży ugotowany brokuł proponujemy go
zapiec w sosie serowym: 20 dag różnych serów (np. brie, ostry, mozzarella) zetrzyj na tarce, wymieszaj z 2/3 szklanki mleka (lub z jajkiem, żółtkiem i 100 ml śmietanki – wówczas sos będzie gęstszy, możesz dodać
też 2 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę). Dodaj zioła prowansalskie i pieprz. Gotuj dopóki nie uzyskasz jednolitego sosu. Różyczki ugotowanego brokułu ułóż w naczyniu żaroodpornym i zalej przygotowanym
sosem. Nagrzej piekarnik do 180 stopni i zapiekaj danie około 15 minut.
Zostało mięso
Mięso zwykle znika ze stołu w pierwszej kolejności. Jeśli natomiast zrobiłaś np. za dużo mielonych kotletów, albo znudziła ci się ich tradycyjna forma wypróbuj zapiekankę: 4 kotlety mielone i 40 dag ziemniaków
pokrój w plastry. Ułóż w rządkach w wysmarowanym olejem naczyniu żaroodpornym. Ziemniaki posmaruj olejem za pomocą pędzelka. Całość oprósz mozzarellą w kulkach (25 dag) i przyprawami: rozmarynem,
solą, pieprzem. Zapiekaj 15 minut w piekarniku nagrzanym do 200 stopni. Podawaj tak jak tradycyjne mielone – z kiszonym ogórkiem.
Został nabiał
Kiedy w lodówce został ser biały, albo chcesz zrobić pierogi leniwe, albo naleśniki z serem. A może tym razem spróbujesz kotletów z kaszy gryczanej i białego sera? 15 dag chudego zmielonego sera wymieszaj z
ugotowaną kaszą gryczaną (20 dag). Na suchej patelni podsmaż boczek (do wytopienia tłuszczu), dodaj posiekaną cebulę i zrumień. Dodaj kaszę zmieszaną z serem oraz łyżeczkę musztardy, sól, pieprz i odrobinę
startego żółtego sera. Uformuj płaskie kotlety. Zostaw je na kwadrans w chłodnym miejscu (może być lodówka). Smaż na rozgrzanym oleju po kilka minut z każdej strony.

