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9 NA PRZEDZIE 9 NA PRZEDZIE 

 
 Widziałam dzisiaj wiosnę młodą 

pośród moich łąk i pól 

Jaśniała w słońcu swą urodą 

pachniała tysiącem róż 

 

Na głowie miała z kwiatów wianek 

z pierwiosnków i białych bzów 

Na twarzy z róż rumieniec 

niebieskie oczy jak kwiaty lnu 

 

Na głowie śliczne złote włosy 

pieścił jej delikatny wiatru wiew 

Chór ptaków śpiewał pod niebiosy 

i zginał się w ukłonie każdy krzew 

 

Widziałam wiosnę taką młodą 

serca mojego ukoiła ból 

zachwyciła mnie swą urodą 

zapachem moich łąk i pól 
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Sala SI już otwarta 

W dniu 5 marca br. miało miejsce uroczyste 

otwarcie sali przeznaczonej do prowadzenia 

terapii Integracji Sensorycznej, nazywanej w 

skrócie SI 

Projekt „Moje zmysły” napisany przez p. 

Marzenę Bartoszek i p. Wandę Kurpanik oraz 

z pomocą p. Sylwii Woźnicy pozwolił zdobyć 

fundusze na doposażenie sali  w 

specjalistyczny sprzęt.  Projekt został 

dofinansowany ze środków przekazanych 

przez firmę NWR KARBONIA SA, której 

serdecznie dziękujemy. 

Obecnie kilku uczniów objętych jest terapią SI, 

pozostali uczniowie korzystają z sali SI na 

rewalidacjach indywidualnych, terapii 

ruchowej lub zajęciach świetlicowych czy też 

prowadzonych zgodnie z artykułem 42 Karty 

Nauczyciela, gdzie stosowane są elementy 

terapii SI. 

Szkoła również nawiązała współpracę z 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w 

Czerwionce, która będzie korzystała z Sali, 

prowadząc terapię SI wśród swoich 

podopiecznych. 

 

 

 

 

 

 

W zdrowym ciele, zdrowy 

duch 

Uczniowie klasy 2-3 SPdP (Szkoła 

Przysposabiająca do Pracy) wraz z p. M. 

Bartoszek oraz p. M. Kalą po raz kolejny 

przystąpili do programu edukacyjnego 

„Żyj smacznie i zdrowo”  Program ten 

skierowany jest do uczniów i 

nauczycieli w całej Polsce. Jego misją jest 

przekazanie młodzieży zasad 

prawidłowego i smacznego odżywiania, 

zachęcenie ich do 

podejmowania pierwszych prób 

gotowania oraz do wspólnego, 

rodzinnego spożywania posiłków.  

W ramach akcji podejmowane są również 

ważne społecznie tematy marnowania 

żywności, niedożywienia, a 

także zmniejszania ilości odpadów, 

zużycia energii i wody. 

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, 

jak odżywiać się smacznie, zdrowo i 

niedrogo. 

- Przede wszystkim produkty zbożowe 

oraz produkty mięsne, a na końcu 

słodycze. 

- Kupuj sezonowe owoce i warzywa 

-Wykorzystuj promocje i zapobiegaj 

marnotrawstwu 

- Pij codziennie odpowiednią ilość 

wody min. 1,5 l. 

-Bądź codziennie aktywny 

fizycznie przez min godzinę 

-Codziennie o stałych porach należy jeść 

5 posiłków – 3 główne (śniadanie, obiad, 

kolacja) i 2 mniejsze (drugie śniadanie, 

podwieczorek) 

 

WYDARZENIA I FAKTY Z ŻYCIA SZKOŁY 
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A oto przepis na smaczne 

 i zdrowe danie 

 

Zupa - krem z 

marchewki 

 
 

 Składniki: 

 6-7 dużych 
marchewek (ok. 1 

kg) 

 2,5-3 l wody 

 1 cebula 

 3 ząbki czosnku 

 pieprz, sól 

 imbir - świeży lub w 

formie przyprawy 

 2 małe ziemniaki 

 
 

Marchewki obieramy, myjemy i kroimy na 

mniejsze kawałki (szybciej się ugotują). 

Wkładamy je do garnka i zalewamy 2,5 l 

wody - gotujemy. Gdy marchewki zaczną 

robić się miękkie, wrzucamy do nich dwa 

obrane ziemniaki. Warzywa gotujemy jeszcze 

ok. 20 minut. W międzyczasie podsmażamy 

na patelni pokrojoną w kostkę cebulę. 

Dodajemy ją do garnka. Do warzyw 

dorzucamy również 3 ząbki czosnku. 

Ściągamy garnek z gazu i miksujemy całość 

blenderem na gładką masę. Jeżeli zupa będzie 

dla Was za gęsta, możecie dodać trochę 

wody. Przyprawiamy solą, pieprzem i 

imbirem (jeżeli macie świeży, to ścieramy go 

na tarce do smaku). 

Smacznego! 

 

 

WAŻNE !!!! 

WŁĄCZ SIĘ DO AKCJI! 

WULGARYZMOM MÓWIMY- NIE! 

A tak bawiliśmy się na 

balu 
 
Już po raz trzeci w Zespole Szkół Specjalnych 

im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach 

odbył się bal karnawałowy - w tym roku pod 

hasłem błyszcząco i dyskotekowo. W 

poprzednich latach uczniowie uczestniczyli w 

BĄBELKOWYM BALU 

KARNAWAŁOWYM z mnóstwem baniek 

mydlanych oraz w ZIMOWYM BALU 

KARNAWAŁOWYM. 

Wspaniałą zabawę, jak zawsze, zapewnił nam 

DJ Szczypior (Piotr Czylok), dzięki któremu 

uczniowie mogli poczuć się  jak na prawdziwej 

dyskotece. Również wolontariusze z 

Gimnazjum nr 2 nie zawiedli, spisali się 

wspaniale. Stowarzyszenie „Jestem” 

współpracujące od lat ze Szkołą zorganizowało 

poczęstunek i udekorowało salę.  

Już nie możemy doczekać się kolejnego 

karnawału, a to dopiero za rok. 
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Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursach, 

 NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY!!! 

 

1.WIOSENNA KRZYŻÓWKA 

 

Odpowiedzi proszę dostarczać do pani Kariny Tomasik do 01.04.2015.  
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2. Pokoloruj obrazki i w puste pola wpisz rymy, 

np. szafa-żyrafa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


