Maj 2022
Co można robić w Maju?
Robi się coraz cieplej więc jest to dobry czas na różnego rodzaju aktywności na świeżym powietrzu. Jest dużo
atrakcji w tym okresie. Można wybrać się na spacer dzięki któremu
można odpocząć patrząc się na naturę. Kolejnym pomysłem może być też
piknik z ulubionymi przekąskami na
trawie z widokiem na jezioro na które
można przyjechać np. rowerem. W trakcie którego można sobie wziąć
książkę i poczytać w otoczeniu przyrody. Można też zrobić grilla
z rodziną czy przyjaciółmi i spędzić z nimi więcej czasu. Jak ktoś woli
inny sposób spędzania czasu można pójść do jakiegoś muzeum czy
gdzieś wyjechać. Myślę że warto skorzystać z pogody w tym miesiącu
robiąc coś przyjemnego dla siebie.
Redakcja Partnerzy Tekst Agnieszka Piecuch

Eurowizja w Partnerach
W pracowni komputerowej oglądaliśmy film na temat konkursu piosenki
Eurowizja. Film opowiadał o konkursie i o dwóch piosenkarzy. Mogliśmy poznać konkurs Eurowizji od innej strony. Jednocześnie porozmawiać o emocjach, kulturze Islandii. Robiliśmy też prezentacje o aktorach
i fabule filmu.
Temat był aktualny, bo w maju był konkurs eurowizji w telewizji—
naszym reprezentantem był na eliminacjach do konkursu piosenki eurowizji był Krystian Ochman. Krystian Ochman zaśpiewał piosenkę pod
tytułem „River”. Piosenka River dostała się do finału eurowizji. Nasz
Krystian zdobył 12 miejsce na 66 konkursie piosenki Eurowizja.
W tym 66 konkursie piosenki
eurowizji wygrała Ukraina. Ukrainę reprezentował zespół Kalus
Orchestra. Kalus Orchestra zaśpiewała energiczną piosenkę pod
tytułem „Stefania” która się spodobała wszystkim widza na całym świecie przed telewizorem
jak i na żywo z hali Pala Olimpico w Turynie.

Każda przekazana kwota
przyczyni się do aktywnego działania
na rzecz osób wykluczonych.
Bank Pekao SA
77 1240 6074
1111 0010 3072
2313

Dziękujemy!

Przekaż 1% podatku
MOŻESZ POMÓC
przekazując darowiznę na rzecz
Stowarzyszenia
Otwarte Drzwi.
Dzięki
temu
przyczynisz się do zmniejszania ubóstwa i
wykluczenia społecznego, a twoje poczucie bycia dobrym człowiekiem, nie obojętnym na krzywdę i niesprawiedliwośd wzrośnie. Po za tym masz pewnośd że przekazane środki i dobra, zostaną adekwatnie i
prawidłowo zagospodarowane. Darowiznę Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi może
przekazywad zarówno osoba fizyczna, jak i
prawna. Jej przedmiotem mogą byd pieniądze, nieruchomości i dobra ruchome.
Darowizna jest ważna jeśli jest przekazana
na konto Stowarzyszenia. W przypadku
nieruchomości potwierdzona umową notarialną, w przypadku dóbr ruchomych
umową darowizny. Skieruj 1% na realizację zadao statutowych Stowarzyszenia
Otwarte Drzwi. Dzięki temu wsparcie
otrzymają dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne, bezdomne i wykluczone. Zachęcamy do pomocy!
www.otwartedrzwi.pl
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Nasi Grantodawcy

Dzień matki w Partnerach

Pracownia umiejętności życiowych

Wszystkim mamom, życzymy samych najlepszych chwil, zdrowia i
dużo szczęścia z okazji
Dnia Mamy i nie tylko.

Na zajęciach w Pracowni Umiejętności Życiowej robimy obiady chodzimy do sklepu
po składniki na obiad oraz na bazarek po
warzywa. Później myjemy warzywa albo
owoce i mięso obieramy ze skóry. Po umyciu mięsa kroimy w kostkę i oprószamy mięso mąką i smażymy na patelni , aż będzie
złoty kolor .
Potem robimy sos i mieszamy potem ten sos
wkładamy do garnka z mięsem i gotujemy na
małym ogniu i tak powstaję obiad ziemniaki,
mięso i mizeria podajemy do stołu i wtedy
sprzątamy po sobie i myjemy podłogę.

My w ośrodku tworzyliśmy laurki na zajęciach.
Był na nich student
z AWF który je dla nas
prowadził.
Mogliśmy
skorzystać
z rzeczy takich jak flamastry, kartki i ładne wzory
do ozdoby. Uczestnicy zostali poproszeni o wykonanie dwóch
laurek które mogły być dla mamy i innej bliskiej osoby, i można
było puścić wodze fantazji przy wykonywaniu.
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Przepis na lemoniadę
Cytrusy dokładnie wyszorować, następnie przekroić na połów-

4 PORCJE
3 cytryny
1 limonka (lub 1 dodatkowa cytryna)
2 pomarańcze
7 łyżek cukru
1 litr wody niegazowanej
1 gałązka mięty
opcjonalnie: 4 nasiona kardamo-

ki. Odkroić po jednej ćwiartce z 1 pomarańczy, 1 cytryny
i limonki i pokroić je na plasterki. Włożyć do dzbanka, zasypać
cukrem.
Z reszty owoców wycisnąć sok, np. za pomocą wyciskarki,
pozbywając się pestek i nadmiaru miąższu. Sok przelać do
dzbanka z owocami.
Dodać wodę i gałązkę mięty. Dokładnie wymieszać. W razie

nu

potrzeby można dodać więcej wody i cukru (zależy od tego jak
soczyste były cytryny).
Redakcja Partnerzy Pomysł Maria Filipowicz

Kącik muzyczny pana Piotra
Whitney Elizabeth Houston ur.
9.08.1963r w Newark Stany
Zjednoczone. Grała na Instrumencie fortepianie. Była piosenkarką, atorka, producentka
muzyczna, aranżerka, autorka
piosenek, modelka.

Znajdź różnice
W pracowni komputerowej przygotowywaliśmy samodzielnie, w programie Paint, obrazki. Później odbył się
konkurs na najfajniejszy. Oto rybki pani Marii—jakie widzicie różnice?

Gatunek muzyczny pop, R&B,
Dance – pop, Soul. Pracowała z
muzykami : Mariah Carey, George Michael, Enrique Iglesias,.
Dostała nagrody muzyczne: American Music Awards, Billboard,
Brit Awards,Emmy,Grammy. Grała w Filmach The Bodyguard.
Wydała dyskografię sześć płyt. Whitney Houston.
Największe hity Piosenki: I wanna Dance with somebody, How
Will Know,When You Believe, Higher Love. Whitney
zm.
11.02.2012 w Beveverly hills ok 16.00 godziny w pokoju w
Beverly Hilton Hotel miała 48 lat.
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