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JASEŁKA
Nota redakcyjna
20 grudnia, jak co roku spotkaliśmy się
wszyscy, czyli uczniowie, rodzice,
nauczyciele,
rehabilitantki,
pracownicy
szkoły
i ośrodka oraz zaproszeni goście na
spotkaniu opłatkowym.
Uroczystość
ta,
niezwykle
zawsze
podniosła i radosna rozpoczęła się przedstawieniem jasełkowym
w wykonaniu naszych drogich artystów, czyli uczniów, nauczycieli
i pracowników. Byli wspaniali!
Przemówienia gości i pani Dyrektor zakończyło rozdanie opłatka,
którym mogliśmy się podzielić.
Na końcu rozdawanie prezentów, dla tych, którzy byli grzeczni
oczywiście;) i wspólna wieczerza.

Biskup Bryl
10
stycznia
2014
roku
pojechaliśmy wszyscy na
spotkanie
opłatkowe
z
biskupem Danielem Brylem.
Spotkanie odbyło się jak co
roku na Ostrowie Tumskim.
Pani Ewa z Panem Sławkiem
razem z uczniami przedstawili
Jasełka
☺,
a po występie Pani Dyrektor Maria
Warda złożyła wszystkim życzenia.
Potem był słodki poczęstunek i na
koniec pan Sławek zrobił nam
wspólne zdjęcie!
Ogólnie bardzo mi się podobało,
było
fajnie i
miło.

JuŜ nowy rok i pierwszy semestr
za nami. Zakończyliśmy go balem
karnawałowym „W kosmosie”.
W tym numerze relacja z tej
imprezy. Drugi semestr się zaczął
i warto pomyśleć nad dobrymi
ocenami. Teraz moŜe cięŜko, ale
kto nie lubi pochwalić się dobrym
świadectwem? ☺
Powoli wkraczamy w kalendarzową
wiosnę, chociaŜ pogoda
do dłuŜszego czasu bardzo nas
rozpieszcza. Słoneczko, błękitne
niebo i tylko trochę jeszcze za
zimno…
Nie zmienia to jednak faktu, Ŝe
21 marca tradycyjnie, jak co roku
Powitamy Wiosnę!
Przypominamy o konkursie
recytatorskim ogłoszonym przez
panią Ewę Narębską na Sejmiku
podsumowującym pracę ministrów
z pierwszego semestru.
Konkurs nadal „aktywny” jedynie
termin trochę dłuŜszy. JeŜeli ktoś
chciałby się pokazać i wyrecytować
wiersz: DO DZIEŁA!
W marcu wyjdziemy wszyscy
razem do teatru. Lubicie
teatr? My bardzo i dlatego nie
moŜemy się juŜ doczekać!

Katarzyna Weber
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KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI
na miesiąc marzec-kwiecień na rok szkolny
2013/2014

21 marca – Powitanie Wiosny!
marzec - konkurs recytatorski !
1 kwietnia – SPRAWDZIAN PO SZÓSTEJ KLASIE!
Rafałowi i Jankowi życzymy sukcesu! Trzymajcie się chłopaki!

Z serii Duszek przedstawia...
To, ze internet jest
skarbnicą wiedzy
wiedzą wszyscy.
Duszek Bonifacy
znalazł dział
poświęcony
ciekawemu jedzonku
dla dzieci.
Kanapki, dania
obiadowe, kolacje – różne
wariacje smaków, kolorów
i kształtów.

ŁAMIGŁÓWKI
ŁAMIGŁÓWKI
DLA MĄDREJ GŁÓWKI

ZGADNIJ!
Ze śniegu zrobiony,
kapelusz na głowie.
Zgadnij, kto to taki.
Ja wiem, lecz nie powiem!

W jakiej stołówce za kaŜde danie,
goście dziękują nam - ćwierkaniem?

Najbardziej
Duszkowi
spodobał się pomysł na
oryginalny obiad dla dziecka:
Co to za woda,
twarda jak kamień?
MoŜna na łyŜwach
ślizgać się na niej.

Często w nim bywają jeszcze
mrozy trzaskające.
Za to jest w calutkim roku,
najkrótszym miesiącem.
Czyż nie jest wiosennie?
Co to za żeberka przy ścianie
wiszące,
co latem są zimne, a zimą gorące?
OCZKO 1/2014

Pozdrawiam, Duszek Bonifacy!
http://www.dobreksiazki.pl/b19104smieszne-jedzonko.htm
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http://www.dziecijedza.com/2013/04/08/wiosenne-klopsiki/

ŁAMIGŁÓWKI
ŁAMIGŁÓWKI
DLA MĄDREJ GŁÓWKI
C.D.

Znajdź i wykreśl wyrazy:
HORTENSJA
KROKUS
ŻONKIL
TULIPAN
CHABER
BRATEK

Kącik ciekawostek,
czyli czy wiesz, Ŝe…
Zainspirowani tym co się dzieje
za oknem, czyli wiosną w pełni ☺
Prezentujemy :

Ciekawostki o
tulipanach
•

Tulipany
pochodzą
z Turcji, gdzie hodowano
je, jako rośliny ozdobne,
już w X wieku. Nazwa
tulipan została nadana
tym roślinom ze względu
na turbanowaty kształt
kwiatów, a pochodzi od
perskiego słowa dolbend,
oznaczającego materiał,
z którego upina się
turban.

•

Tulipany
są
bardzo
popularnym motywem w
sztuce.
Kwiaty
te
spotykamy na obrazach
artystów
XVII
wiecznych.
Jedną z
bardziej znanych malarek
tulipanów była Judith
Leyster.

•

W XVII wieku panowała
niesłychana moda na
tulipany wiążąca
się
z ogromnym wzrostem
cen cebulek, określana
mianem tulipanomanii
O nazwie nadawanej
nowej odmianie decydują
hodowcy.
Tulipanom
nadano
imiona Jurij
Gagarin, kompozytorów
Giuseppe
Verdi
i Antonio
Vivaldi,
piosenkarzy Diana
Ross i Elvis Presley, żon
prezydentów
– Hillary
Clinton, Bernadette
Chirac, Maria Kaczyńska,
czy piłkarza Ronaldo.
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H O R T E N S J A
Z K R O K U S N Z
S A ś O N K I L F
T U L I P A N B A
X C H A B E R Z O
B R A T E K S A N

Kuchcikowo
Kuchcikowo
Składniki:
•
•
•
•
•
•

bułka
masło
papryka czerwona (wycinamy z nich
płatki)
Ŝółty ser (środek)
sałata(pod bułkę do dekoracji)
oliwki zielone i czarne (pszczółki – kroimy je na części i przekładamy raz
czarna raz zielona oliwka)

Układamy na talerzu po kolei: sałata, na nią część bułki, na to ser. Płatki papryki na
bokach, tworząc kwiatek, a w jego środku pszczółki z oliwek. Smacznego!
Takiej bułeczki nikt nie odmówi ☺
http://czasdzieci.pl/ro_przepisy/id,7077da.html
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Kącik ciekawostek,
czyli czy wiesz, Ŝe…
Dnia 31 stycznia odbył się bal
karnawałowy
pt.
„Bal
w Kosmosie”. Wszyscy uczniowie
zostali
podzielni
na
cztery
Mars,
Ziemia
grupy:
Słońce,
i Neptun. Na początku pani Ewa
Lisiak pokazywała nam jak działa
układ
Słoneczny,
a
w
nim
planety, gwiazdy i planetoidy. Opisywała nam
planety i opowiadała jak temperatura na nich
występuje.
Mieliśmy
okazję
być
planetą
i gwiazdą, poniewaŜ gwiazda-Słońce(red. Kasia
Gałązka) stała na środku, a planety krąŜyły
wokół niej.
Po śniadaniu zaczęła się zabawa. Tworzyliśmy
w grupach statki kosmiczne, wymyślaliśmy język
kaŜdej planety, tańczyliśmy kosmiczne tańce
i próbowaliśmy rzucać papierowymi UFO. Wszystko
to przy dźwiękach muzyki kosmicznej ☺
„Było fajnie, ekstra, śmiesznie”-mówi Kasia
Gałązka.

Ciekawostki o
tulipanach – c.d.
Uprawa
Tulipany,
nie
są
bardzo
wymagające, pod względem
uprawy, jednak warto pamiętać,
że:
•

•

•

•
•
•

•

Sejmik Uczniowski
29 stycznia, czyli w ostatnim tygodniu nauki
przed feriami, pani Ola nasz marszałek
sejmiku
zwołała
posiedzenie
podsumowujące pierwszy semestr roku
szkolnego 2013/2014. Jak zwykle kaŜdy
z ministrów, miał okazję pochwalić się
swoimi osiągnięciami.
KaŜdy
minister
prezentował
swoje
sprawozdanie,
opowiadając
czym
się
zajmował i przedstawiając plany na kolejny
semestr. Wszyscy przygotowani, opowiadali o
swojej pracy, a nasz redakcyjny Asystent jako pierwszy zgłosił
się ”do odpowiedzi” ;).
Wszystkim ministrom Ŝyczymy owocnej pracy w drugim
semestrze! ☺

optymalny termin do
sadzenia tulipanów to
okres
od sierpnia do
października
sadzimy je w glebę
stosunkowo
żyzną,
półprzepuszczalną,
na
głębokości 10-15 cm
rośliny
te
lubią
nasłonecznione, osłonięte
przed
silnym wiatrem
stanowiska
tulipany nie
znoszą
nadmiernej wilgoci
po przekwitnieniu należy
usuwać kwiaty, co
w
celu
uzyskania
lepszych efektów na
wiosnę można zasilić je
nawozem mineralnym
aby uchronić cebule
przed chorobami, które
mogą
rozwijać się wilgotnej,
ciepłej ziemi, dobrze
abyśmy je wykopali na
początku lipca, i (po
oczyszczeniu i eliminacji
chorych egzemplarzy) do
jesieni
przechowywali
w
suchym,
czystym
miejscu

Przy wyborze cebul kierujemy
się przede wszystkim ich
wyglądem.- należy unikać cebul
miękkich,
z
widocznymi
plamami i przebarwieniami,
całkowicie pozbawionych łusek
okrywających, wyschniętych lub
lekko zwiędniętych.
http://tuulipany.blogspot.com
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