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Rok 2021, czerwiec, numer  9 

Czerwiec to szósty miesiąc, 
który ma 30 dni. Jego nazwa 
wywodzi się od koloru         
czerwonego. Dawniej czerwo-
ny barwnik do tkanin wyrabia-
no z owada czerwca, który był 
zbierany właśnie w tym miesią-
cu. 21 czerwca następuje  
letnie przesilenie Słońca.  
Wtedy w Polsce dzień trwa 
najdłużej, natomiast noc jest 
najkrótsza. W czerwcu kończy 
się wiosna, a zaczyna się lato. 
Miesiąc ten jest uwielbiany 
przez wszystkich uczniów,  
ponieważ kojarzony jest z  
końcem szkoły i początkiem 
wakacyjnego wypoczynku. 

Ś w i ę t a  c z e r w c o w e .  
1 Czerwiec: Dzień Dziecka,  
3 Czerwiec: Boże Ciało 
9 Czerwiec: Dzień Przyjaciela 
21 Czerwiec: Święto Muzyki 
23 Czerwiec: Dzień Ojca 
23/24 Czerwiec: Noc Święto-
jańska  
25 Czerwiec: Światowy Dzień 
Smerfa.  

Imieniny w tym miesiącu 
obchodzą m.in. Konrad, Ja-
kub, Leszek, Jan, Jolanta, Elż-
bieta, Wanda, Piotr, Paweł, 
Emilia.  
 
Przyroda w czerwcu.  Życie 
w przyrodzie jest bardzo buj-

ne. Kwitnie wiele drzew i krze-
wów. Ptaki przeważnie już 
kończą wysiadywanie jaj. Poja-
wiają się pisklęta cietrzewi, 
wróbli, przepiórek. W lesie mo-
żemy spotkać młode sarny, 
jelenie, lisy.   
 
 
 
 

 Dnia 1 czerwca w naszym 
Ośrodku obchodziliśmy Dzień 
Dziecka, Dzień Rodziny oraz 
Dzień Sportu. Był to niezwykły 
dzień, ponieważ mogliśmy wspól-
nie bawić się i rywalizować na 
szkolnym boisku. Każdy uczeń 
miał wyznaczone zadanie sporto-
we. Młodsze dzieci pokonywa-
ły tor przeszkód i rzucały piłkę 
do bramki, a starsze przecią-
gały linę. Gry i zabawy sporto-
we, cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem dzieci, zarówno star-
szych jak  i  młodszych . 
Po wykonaniu zadań sportowych 
dzieci mogły zrobić sobie zdjęcie 

w fotobudce, zakładając peruki, 
śmieszne okulary lub maski. Na 
z a k o ń c z e n i e  k a ż d y 
z uczestników otrzymywał słodki 
poczęstunek.  

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Anna Nowakowska 

Dzień Dziecka, Dzień Sportu i Rodziny  

Gazetka szkolna wydana 
przez SOSW im. św.         

Franciszka z Asyżu w Nowym 
Mieście nad Pilicą  
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 W dniu 02.06.2021 r. w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno- 
Wychowawczym im. Św. Fran-
ciszka z Asyżu w Nowym Mie-
ście nad Pilicą odbyła się uroczy-
stość poświęcona obchodom 
trzynastej rocznicy nadania szko-
le imienia. Tradycją naszej spo-
łeczności szkolnej jest rozpoczę-
cie tego dnia uroczystą Mszą św. 
w Klasztorze Ojców Kapucynów, 
której w tym roku przewodniczył 
brat Borys Karczmarzyk. Wszy-
scy z uwagą wysłuchali homilii 
przybliżającej postać naszego 
Patrona.  
 
 W związku z obchodami 
kolejnej rocznicy nadania imienia 
naszej placówce  zorganizowany 
został  ogólnoszkolny konkurs 
plastyczny pod hasłem  
„ Ś w i ę t y  F r a n c i s z e k 
z Asyżu – nasz patron”. Celem 
konkursu było poznanie życia i 
świętości Franciszka z Asyżu , 
pobudzenie wrażliwości ekolo-
gicznej oraz popularyzacja pozy-
tywnych zachowań człowieka 
wobec zwierząt.  Konkurs przy-
czynił się również do rozwijania 
wyobraźni i uzdolnień plastycz-
nych naszych podopiecznych. 
Dał też możliwość prezentowania 
swoich prac na forum całej szko-
ły. Konkurs trwał od 20.04.20.21 
r. do 28.04.2021 r. i podzielony 
był na dwie kategorie wiekowe. 
Na ręce organizatorów wpłynęło 
bardzo dużo prac, które wykona-
ne zostały różnymi ciekawymi 
technikami plastycznymi.  
Ich autorzy zasługują na          
p o c h w a ł ę  

i uznanie. Większość prac od-
znaczała się pomysłowością i 
indywidualnym przesłaniem. 
Podczas oceny uwagę zwracano 
na samodzielność wykonania 
prac oraz oryginalne ujęcie tema-
tu, jak i również ciekawy dobór 
materiałów plastycznych, estety-
kę wykonania oraz ogólny wyraz 
artystyczny.  
 Wszystkie prace zostały 
zaprezentowane w Dniu Patrona 
na zorganizowanej wystawie 
prac w świetlicy szkolnej. Każdy 
mógł podziwiać wspaniałe prace 
swoich koleżanek i kolegów jak 
też chwalić się własnym talen-
tem. W tym też dniu organizato-
rzy konkursu wręczyli wszystkim 
uczestnikom konkursu pamiątko-
we dyplomy oraz kolorowe na-
grody.  

 

 

Uroczystość XIII rocznicy nadania Ośrodkowi imienia  
świętego Franciszka z Asyżu 

Przygotowały: Agnieszka Milczarczyk, Anna Szymańska 
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Dzień Przyjaciela to jedno z nietypowych świąt, 
które na pewno warto celebrować.                        
W końcu  odpowiedzmy sobie na pytanie, jak czę-
sto dajemy znać naszym przyjaciołom ile dla nas 
znaczą? To święto zawsze wypada 9 czerwca, 
warto więc zapisać te datę w kalendarzu.  

Dzień Przyjaciela to idealny moment na to, by spę-
dzić czas z najbliższymi, a nawet pokusić się o 
drobny upominek dla nich.  Można wybrać się z 
przyjacielem na spacer, do kina albo po prostu na 
lody. Jest to jedne z najbardziej przyjemnych świąt 
w kalendarzu, w ramach których możemy podzię-
kować swoim bliskim i znajomym za to że są przy 
nas, wspierają i że nam pomagają. O przyjaźń 
warto dbać nie tylko od święta. Warto dbać o przy-
jaciół, bo dobry przyjaciel to prawdziwy skarb .  

 

 

 „Przyjaciół się nie dostaje – 
Nawet nie zawsze się ich wybiera. 
Przyjaciół się znajduje, jak skarb, talizman, 
czterolistną koniczynę!”  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: Samorząd Uczniowski  
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 Kleszcze wskazywane są przez ekspertów, jako jedno z największych naturalnych zagrożeń 
dla zdrowia ludzi żyjących w naszej strefie klimatycznej. W Polsce żyje 19 różnych gatunków klesz-
czy. Wszystkie te gatunki łączy głód krwi, który zaspokajają, wgryzając się w skórę swoich żywicieli. 
Gdzie najczęściej występują kleszcze? Przede wszystkim można je spotkać w lasach, na łąkach, w 
parkach i na działkach rekreacyjnych.  
Jak na nas polują? Najczęściej wspinają się na trawy i krzewy na wysokość maksymalnie 120-150 
cm, gdzie czekają na żywiciela, który „zbiera” je, ocierając się o rośliny. Kleszcze najczęściej wgryzają 
się w naszą skórę w miejscach, gdzie jest ona najdelikatniejsza, a więc na głowie, za uszami, na gra-
nicy włosów, na karku, na ramionach, pod pachami, pod biustem, w okolicach pępka, w pachwinach, 
wokół genitaliów czy pod kolanami.  
Kiedy są najbardziej aktywne? Kleszcze generalnie są aktywne od przełomu marca i kwietnia aż do 
przełomu października i listopada. Najbardziej aktywne są w okresie maj-czerwiec. Na baczności trze-
ba jednak mieć się także w lipcu, kiedy w lasach trwa sezon jagodowy.  
Czym może grozić ugryzienie przez kleszcza? Kleszcze roznoszą wiele groźnych chorób, wśród 
których znajdują się m.in.: borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu, dur powrotny i inne.  
Kiedy podejrzewać boreliozę? Początkowo zakażenie boreliozą przebiega bezobjawowo. Pierwsze 
objawy mogą pojawić się w ciągu 1-6 tygodni od ugryzienia: w 40-50 proc. przypadków na skórze po-
jawia się niebolesny, wędrujący, pierścieniowaty rumień, czerwony lub czerwonawy, okrągły lub owal-
ny, powiększający się, a potem zanikający. Każde podejrzenie należy skonsultować z lekarzem. 
Jak pozbyć się kleszcza? 
Po znalezieniu u siebie kleszcza wczepionego w skórę należy jak najszybciej wyciągnąć go pęsetą z 
cienkimi końcami lub specjalnymi plastikowymi „kleszczołapkami”, które można kupić w aptece. Aby 
skutecznie usunąć pasożyta należy chwycić go jak najbliżej skóry, za przednią część ciała, a następ-
nie lekko podważyć i pewnym ruchem pociągnąć ku górze. Trzeba się postarać wyciągnąć go w cało-
ści. 
Jak zapobiec ugryzieniu przez kleszcza? 
Najlepiej unikać ugryzienia przez kleszcza. Pomoże w tym stosowanie się do kilku zasad: 
- Wybierając się do lasu warto założyć odzież z długimi rękawami, długimi nogawkami  
- Dobrze, jeśli ubrania są jasne, wtedy 
łatwiej można spostrzec przyczepione-
go do nich kleszcza; 
- Warto też spryskać skórę lub odzież 
środkami odstraszającymi kleszcze.  
- Natychmiast po powrocie z miejsca, 
gdzie występują kleszcze, należy do-
kładnie obejrzeć ubranie i skórę. Jeśli 
był z nami pies, to jego także trzeba 
obejrzeć. 
- Chcąc uniknąć spotkania z kleszczem 
warto też unikać siadania i leżenia bez-
pośrednio w trawie i pod krzewami, a 
biwakując warto krótko przyciąć rośliny 
wokół namiotu. 
  

Przygotowała: : Lidia Gaca  

   
 Nie wolno kleszcza zgniatać (w ten sposób można 
wycisnąć z niego bakterie i wirusy). Nie wolno go też ni-

czym smarować! 



 Truskawka jest uprawiana na całym świecie ze względu na niepowtarzalny smak i aromat.  
 
A czy wiesz, że… 

 
 Truskawki są bogate w cukry (glukozę, fruktozę), ale mają niską zawartość kalorii. 
 100 g truskawek zawiera tylko 32 kcal. 
 Truskawka bogata jest w witaminy i składniki mineralne: witaminę C, mangan, kwas foliowy i 

potas. Truskawki zawierają prawie dwa razy więcej witaminy C niż pomarańcze. 
 Zawarte w truskawkach wapń i fosfor wzmacniają kości i zęby oraz poprawiają pracę mięśni, 

a w połączeniu z magnezem odkwaszają organizm. 
 Truskawki są idealne nawet do leczenia zaćmy i innych chorób oczu. 
 Ekstrakt z liści ma działanie przeciwcukrzycowe, przeciwutleniające, przeciwzapalne. 
 Chronią przed anemią, wzmacniają organizm, wpływają korzystnie na cerę i włosy. 
 Na każdej truskawce jest ok. 200 nasion. 
 Mokre truskawki szybciej się psują, należy myć je dopiero przed spożyciem. 
 Mimo, ze truskawki mają wiele korzyści zdrowotnych, wiele osób jest na nie uczulonych. 
 Mogą być również białe lub żółte, a niektóre mogą nawet smakować jak ananasy. 

 

 

Truskaweczki są... Rok 2021, numer  9 Str. 5 

Przygotowała: Magdalena Bednarska 
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Coś dobrego, coś słodkiego… 
 

Przepis na „placki jogurtowe z truskawkami”.  

 

Składniki na ok. 15 placuszków: 

 250 g gęstego jogurtu naturalnego lub grec-
kiego 

 2 jaja 
 2 łyżki oleju 
 1 i 1/3 szklanki mąki pszennej 
 2 – 3 łyżki cukru 
 Szczypta soli 
 2 łyżeczki truskawek pokrojonych na     

grubsze plastry 
 Do dekoracji: truskawki, świeża mięta, cu-

kier puder 

 

 

Sposób wykonania: 
 
1. Jogurt naturalny miksujemy z jajkiem i ole-

jem (można to także zrobić trzepaczką).  
2. Dodajemy cukier, przesianą mąkę z prosz-

kiem do pieczenia oraz szczyptą soli, mik-
sujemy do połączenia składników.  

3. Rozgrzaną patelnię smarujemy minimalną 
ilością oleju i kładziemy po łyżce ciasta, 
smażymy chwilę, aż placki podrosną.  

4. Następnie układamy na każdy placek po 2 plasterki truskawek, delikatnie wbijamy w ciasto, po 
czym przerzucamy na drugą stronę.  

5. Smażymy jeszcze chwilę placki z drugiej strony na złocisto.  
6. Przed smażeniem każdej następnej partii ponownie delikatnie smarujemy patelnię olejem. 

 
 

Placki świetnie smakują zarówno na ciepło jak i na zimno.      
Podajemy posypane cukrem pudrem. Placuszki możemy    
udekorować świeżą miętą oraz truskaweczkami.  
 

Smacznego!!! 
 

Przygotowała: Magdalena Bednarska 
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Kochany Tato, zacznijmy zwyczajnie, 
że z Tobą w domu zawsze jest fajnie. 

I w deszcz, i słońce, w smutku, w radości, 
wspierasz i uczysz szczęścia i miłości. 

Dzisiaj za wszystko chcemy Ci dziękować 
i skromną laurkę Tobie podarować. 

Tatusiowi Drogiemu, 
zawsze uśmiechniętemu, 

dużo życzymy radości 
i dni pełnych miłości, 

szczęściem wypełnionych chwil, 
a do pracy... dużo sił! 

Dzień Ojca 23 czerwca 

Przygotowała: Lidia Gaca 
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Przygotowała: Magdalena Sarniak 
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