
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy
ul. Śląska 45 A
22-400, Zamość

Numer 1 02/21

J.K

                         

                         PROMIENI SŁOŃCA
               PRZYJAZNYCH LUDZKICH SERC,
                       ZDROWIA I OPTYMIZMU
                    Z OKAZJI ŚWIĘTA KOBIET.

J.K



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 1 02/2021 | Strona 2  
www.juniormedia.plNa ŚLĄSKIEJ

Jest już marzec, ale podsumowując nasze wcześniejsze działania nie sposób nie
wspomnieć, jak wiele wydarzyło się dobrego w szkole od czasu naszego 

pierwszego spotkania.
Grudzień był miesiącem bardzo pracowitym w naszej szkolnej społeczności-

uczniowie i pracownicy Ośrodka zbierali produkty żywnościowe i materialne do
paczek, które później trafiły do potrzebujących rodzin. Nasza koleżanka- Pani

Małgosia S. jest wolontariuszką Szlachetnej Paczki, a Pani Ewa S. została darczyńcą. 
Wśród pracowników Ośrodka zebrano pokaźną sumę pieniędzy, za którą zostały

spełnione marzenia kilku osób. Uczniowie zbierali karmę dla bezdomnych zwierząt zs
Schroniska w Zamościu.

Wszyscy uczniowie byli zaangażowani w przygotowywanie kartek świątecznych, które
zostały wysłane do naszych emerytowanych nauczycieli. Była to akcja, którą co roku

nieustająco wznawia Pani Kasia W. angażując w to całą szkolną społeczność.
Przedszkolaki przygotowywały z Panią Ewelina L. kartki świąteczne dla osób chorych

spędzających święta w szpitalu z daleka od bliskich.
     Nie sposób nie wspomnieć o kimś bardzo wyjątkowym - Mikołaju, który odwiedził

grzeczne dzieci i wręczył im wspaniałe paczki. Radość nie miała końca. 
Uczniowie klasy 1-3 śpiewali piosenki dla Mikołaja i mówili wierszyki.

 Poniżej fotorelacja ze wszystkich wydarzeń.
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Składniki
1.5 szklanki mleka
1.5 szklanki wody gazowanej
2 jajka
2 szklanki mąki
szczypta soli

Sposób przygotowania przepisu:
Naleśniki - przepis Magdy Gessler

1. Jajka ubijamy z solą. 
2. Dodajemy przesianą mąkę oraz wodę zmieszaną z mlekiem.
3.Trzepaczką lub mikserem łączymy wszystkie składniki. 
Ciasto powinno spływać z łyżki, jednocześnie zostając na jej grzbiecie. 
Naleśniki smażymy na maśle klarowanym - patelnia do naleśników nie jest konieczna,
ale bardzo przydatna - szczególnie, jeśli przewracanie placków sprawia ci problem.
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Jasiu, dlaczego nie masz tematu z
ostatniej lekcji?
-Pyta nauczycielka
-Bo mam nowy zeszyt- odpowiada Jasio
-A gdzie stary? - pyta Pani
- W pracy! - odpowiada Jaś

Spotyka się dwóch malców przed
przedszkolem.
Jeden mówi:
Wiesz, mój tato pływa w marynarce?
A mój w kąpielówkach.

-Mamo, dziś na chemii uczyliśmy się o
materiałach wybuchowych!
-Tak,to bardzo ciekawe.A na którą jutro
idziecie do szkoły?
-Do jakiej szkoły?

Skład redakcji:

Joanna Knap-Kierepka
Elżbieta Margol
Paulina Hałasa 

Zapraszamy do współpracy! 
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