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Majowe święta, to dni, o których należy pamiętać to:  
  
Międzynarodowy Dzień Pracy” – 1 maja                                         

,, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”- 2 maja                   

,, Święto  Narodowe 3 Maja”- 3 maja                                                                                                                                

     Fakty historyczne, obchodzenie świąt majowych: 

1 Maja –Międzynarodowe  Święto Pracy, święto klasy robotniczej 

obchodzone od 1890 roku ( Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi 

Pracy). 

2 Maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To święto zostało  

ustanowione 20 lutego 2004 roku. Wtedy też obchodzony 

jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 

Polacy z dumą tego dnia eksponują flagi na balkonach lub 

oknach swojego mieszkania. 

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja-  przypada w 

rocznicę uchwalenia przez Sejm Czteroletni zwany także 

Wielkim w 1791 r. Konstytucji 3 maja. Konstytucja ta 

przeszła do historii, ponieważ była pierwszą w Europie, a 

drugą na świecie.        

              Przygotowała: Wioleta Okowiak                                 
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     ,, DZIEŃ   ZAWODOWCA” W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM 

        IM.ŚW.FRANCISZKA Z ASYŻU W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ 
 

   ,,Dzień Zawodowca” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka z Asy-
żu w Nowym Mieście nad Pilicą  to wydarzenie, którego celem jest promowanie wśród uczniów: 
kształcenia branżowego, przybliżenie zagadnień związanych z światem pracy, kształtowanie po-
staw przedsiębiorczych, doskonalenie umiejętności autoprezentacji. Zróżnicowana forma arty-
styczna organizacji tego przedsięwzięcia w naszej szkole przyciąga uwagę uczniów, a także mło-
dzieży z innych szkół zainteresowanej podjęciem nauki w naszej placówce. 
        Popularyzujemy  zawody  szkolnictwa branżowego za pośrednictwem elektronicznych nośni-
ków informacji np.  prezentacji multimedialnej, oraz poprzez artykuły  zamieszczane na stronie 
internetowej placówki. Upowszechniamy wiedzę o kierunkach nauczania w zawodach.: kucharz, 
piekarz, stolarz, ogrodnik.  Rozwijamy wśród młodzieży kreatywność  i  wspieramy ich rozwój za-
wodowy. ,,Dzień Zawodowca” corocznie cieszy się zainteresowaniem uczniów. 
                                  Opracowanie : Wioleta Okowiak 
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 W dniu 22.04.2021 r. w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka z Asy-
żu w Nowym Mieście nad Pilicą odbył się międzypo-
wiatowy „konkurs na najładniej udekorowany 
stół i potrawę łatwą, smaczną i zdrową”. Patro-
nat nad konkursem objął Starosta Powiatu Grójec-
kiego pan Krzysztof Ambroziak.  

W tym roku ze względu na pandemię covid-19 
przygotowania potraw i dekoracja stołów odbywa 
się w Ośrodkach biorących udział w konkursie.  

Specjalny  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z 
Nowego Miasta nad Pilicą reprezentowali uczniowie 
Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia o kierunku 
kucharz. Uczniowie w tym roku w swojej pracowni 
gastronomicznej przygotowali wiosenną dekorację 
stołu i następujące potrawy:  
- Zupę krem z białych warzyw, 

- Zupę z grzankami i prażonymi ziarnami słoneczni-
ka, 
- Sałatkę warstwową z czerwonej fasoli, brokułu i 
winogron,  
- Zielone smoothie.  

Przygotowaniem młodzieży do konkursu zaję-
li się nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych: 
pani Magdalena Dyl i pan Marcin Walczak. ozstrzy-
gnięcie konkursu nastąpi po nadesłaniu zdjęć lub 
prezentacji ze Szkół biorących udział w konkursie. 
                                            Opracowanie: Marcin Walczak 

 

 
Konkurs pod Patronatem Starosty Powiatu Grójeckiego.

IX edycja konkursu 
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 Mama — to słowo, jakie większość dzieci wypowiada jako pierwsze. Mama to najbliż-

sza im  osoba, z którą spędzają najwięcej czasu od samego urodzenia. To dzięki niej, przyswa-

jamy po kolei potrzebne w życiu umiejętności. Dzień matki w Polsce obchodzimy 26 maja.   

 Po raz pierwszy w Polsce Dzień Matki świętowano w Krakowie w 1923 roku. Od tej 

pory co roku, 26 maja, mamy są obdarowywane laurkami, kwiatami i upominkami od swoich 

dzieci i bliskich. 

 6DPRU]ąG�8F]QLRZVNL 

Pomysłowe Laurki dla Mamy 
 

Zbliża się Dzień Mamy. Czas najwyższy wykonać laurki dla 
naszych kochanych mam. Oto kilka propozycji laurek. Do ich 
wykonania wystarczy blok techniczny, papier kolorowy, bibu-
ła, wstążeczka i klej. Własnoręcznie wykonane laurki sprawią 
wiele radości Waszym mamom. Miłej pracy !                                                                                                 

 
 

 
 
Przygotowała: 
Katarzyna Zielińska.                  
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 KOLOROWE SZASZŁYKI  
  Z SOSEM CEBULOWYM 

Składniki: 
· 2 piersi z kurczaka 
· 1 łyżeczka ziół prowansalskich 
· 1/2 łyżeczki słodkiej papryki 
· szczypta ostrej papryki 
· sólpieprz 
· 10 pieczarek 
· pół papryki czerwonej 
· pół papryki zielonej 
· pół papryki żółtej 
· 10 pomidorków koktajlowych 
  
SOS: 
· 2 cebule 
· 125 ml bulionu warzywnego 
· 1 łyżka masła 
· 2 łyżki majonezu 
· 1/4 łyżeczki estragonu 
· szczypta słodkiej papryki 
· Sól 
· Pieprz 
 
Patyczki do szaszłyków mocz w wodzie przez pół godziny. Pierś z kurczaka, umyj, osusz i po-

krój w większą kostkę. Mięso przełóż do miski, natrzyj je słodką i ostrą papryką, ziołami pro-

wansalskimi, oprósz solą i pieprzem. Mięso odstaw na co najmniej pół godziny. Papryki umyj i 

pokrój w kostkę. Pieczarki obierz. Na patyczki nakładaj na zmianę mięso, pieczarkę, pomidor-

ka koktajlowego i kawałki papryki. Szaszłyki grilluj około 15 minut. Cebulę obierz i zetrzyj na 

małych oczkach tarki. Przełóż ją do rondelka, zalej bulionem i powoli zagotuj. Dodaj przypra-

wy i zdejmij z ognia. Dodaj majonez, masło, 

dokładnie wymieszaj i gotowe. Szaszłyki podaj 

z sosem i surówką.    

SMACZNEGO!!!!                                                         

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:  Emilia Małachowska-Żotkiewicz 
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