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   Odliczanie trwa w najlepsze, 

ale zbliża się już ku końcowi, 

bo do oficjalnego zakończenia 

roku szkolnego pozostało zale-

dwie jeden miesiąc.  

 Zakończenie roku szkol-

nego 2021/2022 odbędzie 

się w  piątek, 24 czerw-

ca. Oceny pomału będą  wy-

stawiane, jednak uczniowie 

powinni chodzić przez cały 

czerwiec i nie traktować tego 

miesiąca, jako zezwolenia na 

wagary. Nawet po wystawie-

niu stopni mają obowiązek 

chodzić do szkoły. Tak robi 

wzorowy i dobry uczeń.   

Kiedy WAKACJE ?  

 Wakacje (łac. vacatio, 
uwolnienie) – okres wolny od 
nauki szkolnej. 
 

Terminy i długości wakacji są 

zróżnicowane w wielu krajach,  

a nawet w ich poszczególnych  

częściach. Istotnymi czynnikami 

mającymi wpływ na terminy  

wakacji były święta religijne 

oraz rytm pracy rolników  

i związana z tym konieczność 

udziału wszystkich członków 

rodziny, w tym dzieci, w pra-

cach rolniczych, a także  

klimat. W Polsce wakacje to 

potoczna nazwa ferii letnich.  

WAKACJE ?  

Przygotował: M. Walczak 



Dzień DZIECKA.  
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 Tradycja świętowania 1 czerwca jako 

Dnia Dziecka liczy przeszło pół wieku. Został 

on ustanowiony w celu upowszechnienia idea-

łów i celów związanych z prawa-

mi dziecka zawartymi w Karcie Narodów Zjed-

noczonych. Powstał w 1954 roku z inicjatywy 

ONZ i obchodzony jest od 1955 roku w wielu 

krajach na świecie.  

 Dzień Dziecka nie jest świętem 

ściśle współczesnym - pierwsze wzmian-

ki o święcie wszystkich dzieci pojawiały 

się już w okresie międzywojennym XX 

wieku. 

W 1924 roku obradująca w Genewie Li-

ga Narodów przyjęła Deklarację Praw 

Dziecka, zwaną również Deklaracją Ge-

newską, której twórcy podkreślali, że 

każde dziecko ma prawo do normalne-

go rozwoju i opieki, a „ludzkość powinna 

dać dziecku wszystko, co posiada najlep-

szego” 

 W Polsce Dzień Dziecka obchodzony jest 

co roku, zawsze 1 czerwca. Tradycyjnie jest to 

dzień zabawy i radości, wolny od zajęć szkolnych 

– w szkołach tego dnia odbywa się dzień sportu 

albo wycieczki. 

Od 1994 roku każdego 1 czerwca obraduje rów-

nież Sejm Dzieci i Młodzieży – nieletni posłowie 

zasiadają w sali plenarnej Sejmu, po-

dejmują uchwały i rezolucje. Akcja ta, 

rozpoczęta w Polsce, była jednocześnie 

pierwszą tego typu w Europie – za 

przykładem Polski poszły następnie 

inne kraje, w tym Wielka Brytania, 

Portugalia, Francja. 

„Kiedy śmieje się 
Dziecko, śmieje się  
cały Świat” 

Przygotował: M. Walczak 
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Kącik gastronomiczny.  

Str. 3 

Składniki: 

• 1 szklanka jogurtu naturalnego 

• 1 szklanka świeżych owoców sezo-

nowych, np. truskawek, jagód, bana-

nów, brzoskwiń 

• 2 łyżki miodu lub innego słodu 

• 6 foremek na lody 

Przygotowanie: 

W blenderze miksujemy owoce, miód  

i jogurt, aż masa będzie gładka i kremowa. 

Każdą foremkę wypełniamy do 3/4 wyso-

kości, wbijamy patyczek (patyczek może 

być drewniany). Mrozimy kilka godzin. 

LODY JOGURTOWE. 

DśEM TRUSKAWKOWY 

Składniki: 
• 1kg truskawek 
• 250g cukru 
• 1 cytryna 
Przygotowanie : 

Owoce myjemy i oczyszczamy  

z szypułek. Następnie wsypujemy do 

garnka, dodajemy cukier oraz sok  

z cytryny.  

 Dżem truskawkowy możemy  

zrobić na dwa sposoby: metodą 

"babciną" oraz nowoczesną.  

1. Pierwsza polega na tym, że rezygnu-

je się z chemicznych dodatków. Dżem 

truskawkowy polega na powolnym 

gotowaniu owoców do momentu, 

w którym zgęstnieją i uzyskają 

konsystencję dżemu. Trwa to zwy-

kle około 3 godzin. 

 2. Ci, którzy są w ciągłym niedo-

czasie, mogą skorzystać z metody 

bardziej współczesnej. Do owoców 

trzeba dodać zagęstnik (dżemfix, 

żelfix itp.), dzięki czemu znacznie 

skraca się czas przygotowywania 

konfitury. 

Przygotowali: W. Litwin i M. Walczak 
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Obchodzimy Dzień Patrona. 

Dnia 3 czerwca 2008 roku w nasz Ośrodek 

przeżywał doniosłe chwile. Szkoła była od-

świętnie przyozdobiona, uczniowie i nauczy-

ciele elegancko ubrani. Był to dzień nadania 

imienia Naszemu Ośrodkowi, który otrzymał 

imię świętego Franciszka z Asyżu. I tak od 14 

lat święty Franciszek troszczy się o nas i wy-

prasza łaski u Boga dla całej społeczności na-

szego Ośrodka. My pamiętamy o nim każdego 

dnia, a w szczególności podczas rocznic nada-

nia imienia – 3 czerwca i święta naszego patro-

na – 4 października. 

 Z okazji 14. rocznicy nadania imienia 

Naszej Szkole warto przypomnieć kim był 

św. Franciszek z Asyżu. Urodził się on w 

1181 roku w dosyć bogatej włoskiej rodzi-

nie. W wieku 24 lat nawrócił się, gdy obja-

wił mu się Bóg. To był przełom w jego ży-

ciu. Franciszek chciał iść śladami Jezusa, 

dlatego postanowił wyrzec się bogactwa i 

życia w dostatku. Tym, co miał podzielił się 

z ubogimi.  

Żył bardzo skromnie. Franciszek troszczył 

się nie tylko o bliźniego, ale także o otacza-

jącą go naturę. Uświadamiał ludzi, chciał 

kształtować w nich poczucie, że otaczająca 

ich przyroda i zwierzęta są niezwykle ważne 

i są dziełem Stwórcy. Sam św. Franciszek 

nazywał wszystkie elementy otaczającego 

nas świata i wszystkie zwierzęta braćmi i 

siostrami.  

Dlatego wędrował od miasta do miasta, od 

wioski do wioski i głosił pokutę. Wielu, bo-

gatych i biednych, szlachetnie urodzonych i 

prostych ludzi, poruszonych jego słowami 

oraz napomnieniami pragnęło naśladować 

Franciszkowy sposób życia. W „Źródłach 

franciszkańskich”, gdzie w jednym tomie 

zostały zebrane wszystkie pisma oraz bio-

grafie św. Franciszka, możemy przeczytać 

wiele nieprawdopodobnych historii, świad-

czących o przyjaznych relacjach, jakie miał 

św. Franciszek z otaczającymi go stworze-

niami. Wynika z nich, że wszystkie zwie-

rzęta starały się odwzajemnić Świętemu 

miłość, jaką on ich darzył i odpowiedzieć 

wdzięcznością za jego zasługi. Oto jedna z 

nich:  
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Pewnego razu św. Franciszek przybył do mia-

sta zwanego Alviano, by głosić kazanie. Lu-

dzie przybyli z radością, by słuchać, co im po-

wie Franciszek, ale nic nie usłyszeli z powodu 

jaskółek, które właśnie w tym miejscu zaczęły 

budować gniazda i bardzo świergotały. Wtedy 

Franciszek zwrócił się do nich, mówiąc: 

„Siostry moje, jaskółki, już czas, żebym i ja 

mówił, ponieważ wyście już dosyć się namó-

wiły! Słuchajcie słowa Bożego i bądźcie ci-

cho, aż do skończenia słowa Pańskiego”. Ja-

skółki zamilkły i nie ruszały się z miejsca, aż 

całe kazanie się skończyło. A wszyscy ludzie, 

którzy to widzieli, wychwalali Boga. 

Zaskakujące jest to, że nawet śmierć była 

dla św. Franciszka siostrą. Odwiedziła go 

ona o zachodzie słońca 3 października 1226 

roku i wierzymy, że św. Franciszek spo-

tkał się z Bogiem w niebie. Dzięki temu 

dzisiaj możemy modlić się do Boga za je-

go wstawiennictwem, a także powierzać 

mu Nasz Ośrodek, którego św. Franciszek 

jest patronem. 

Przygotowała: B. Bartosik 



Myślała szczególnie o swoim 

własnym ojcu, który samotnie 

wychowywał sześcioro dzieci. 

W 1972 roku prezydent Nixon 

oficjalnie ustanowił święto 

Dnia Ojca. 

Z okazji Dnia Ojca warto po-

dziękować swojemu tacie za 

trud włożony w nasze wy-

WIERSZYK DLA  TATY Wiemy jak ciężko pracujesz tato! 

Bardzo Cię wszyscy kochamy za to 

a także za Twe szlachetne serce, 

w którym rodzina pierwsze ma miejsce! 

W ten dzień świąteczny przyjmij podziękę 

za wiarę, mądrość, ojcowską rękę. 

Wysłuchaj życzeń co z serca płyną: 

Niech wichury mroźne Ciebie ominą!  

chowanie. Można to zrobić 

poprzez mały upominek, 

który pokaże mu, że o nim 

pamiętamy w tym szczegól-

nym czasie. Jednymi z naj-

lepszych prezentów są te ro-

bione własnoręcznie. Można 

na przykład upiec ciasto dla 

taty lub  zrobić piękną laur-

W 1910 roku w stanie Wa-

szyngton córka weterana  

wojny secesyjnej Sonory Smart 

Dodd stwierdziła, że skoro 

matki mają swoje święto,  

ojcowie także powinni je mieć. 

Jak uzasadniła: dla uczczenia 

trudu opieki nad rodziną i za-

sług wszystkich ojców.  

Data obchodów Dnia Ojca 

jest stała, co oznacza, że zaw-

sze wypada tak samo. W tym 

roku - jak i w latach poprzed-

nich - jest to 23 czerwca. Tym 

razem będzie to czwartek. 

Warto od razu wspomnieć, że 

niecały miesiąc wcześniej, czy-

li 26 maja, obchodzimy w Pol-

sce Dzień Matki. 

Według tradycji w Dniu Ojca 

wszystkie dzieci składają  

swoim tatom życzenia, wręcza-

ją własnoręcznie zrobione laur-

ki i śpiewają piosenki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Polsce Dzień Ojca po raz 

pierwszy zaczęto świętować  

w 1965 roku, jednak nie  

zyskało ono tak dużej  

popularności jak Dzień Matki. 

Co ciekawe, pomysł zapocząt-

kowania obchodów tego wyjąt-

kowego święta narodził się  

w Stanach Zjednoczonych. 

Dzień TATY— kiedy obchodzimy 

Historia dnia Taty. 
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ZAPROSZENIE  

Wakacyjne piosenki  
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Lato, lato, lato czeka 

Razem z latem czeka rzeka 

Razem z rzeką czeka las 

A tam ciągle nie ma nas 

 

Lato, lato, nie płacz czasem 

Czekaj z rzeką, czekaj z lasem 

W lesie schowaj dla nas chłodny cień 

Przyjedziemy lada dzień 

 

Już za parę dni, za dni parę 

Weźmiesz plecak swój i gitarę 

Pożegnania kilka słów 

Pitagoras bądźcie zdrów 

Do widzenia wam canto, cantare 

 

 

Lato, lato, mieszka w drzewach 

Lato, lato, w ptakach śpiewa 

Słońcu każe odkryć twarz 

Lato, lato, jak się masz? 

 

Lato, lato, dam ci różę 

Lato, lato, zostań dłużej 

Zamiast się po krajach włóczyć stu 

Lato, lato, zostań tu 

 

Pożegnania kilka słów 

Pitagoras bądźcie zdrów 

Do widzenia wam canto, cantare. 

Lato, lato, lato czeka… 
Piosenka Haliny Kunickej. 

 

Kochana Mamo, Kochany Tato!Kochana Mamo, Kochany Tato!Kochana Mamo, Kochany Tato!Kochana Mamo, Kochany Tato!    

    

Mamy zaszczyt zaprosić Rodziców Mamy zaszczyt zaprosić Rodziców Mamy zaszczyt zaprosić Rodziców Mamy zaszczyt zaprosić Rodziców     
na uroczystość szkolną na uroczystość szkolną na uroczystość szkolną na uroczystość szkolną     

z okazji Dnia Rodzinyz okazji Dnia Rodzinyz okazji Dnia Rodzinyz okazji Dnia Rodziny    
    

która odbędzie się 09.06. 2022 r.która odbędzie się 09.06. 2022 r.która odbędzie się 09.06. 2022 r.która odbędzie się 09.06. 2022 r.    

na boisku szkolnym. na boisku szkolnym. na boisku szkolnym. na boisku szkolnym.     
    

Serdecznie zapraszamySerdecznie zapraszamySerdecznie zapraszamySerdecznie zapraszamy    

Dyrekcja, grono pedagogiczneDyrekcja, grono pedagogiczneDyrekcja, grono pedagogiczneDyrekcja, grono pedagogiczne    
oraz uczniowie.oraz uczniowie.oraz uczniowie.oraz uczniowie.    

Przygotował: M. Walczak 
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Jesteś spostrzegawczy. Znajdź 10 róŜnic.  

RozwiąŜ rebus. 

Gdzie na Wakacje ? 

POLSKA CHORWACJA WŁOCHY FRANCJA 

NIEMCY BELGIA GRECJA HISZPANIA 

  Źródło: https://www.szkolneblogi.pl/blogi/wsrod-debow/wakacyjne-rebusy/  

Przygotowała: W. Litwin 
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 Pokoloruj obrazek.  

Głowa nie jest od parady 
I służyć Ci musi dalej 
Dbaj więc o nią i osłaniaj, 
Kiedy słońce pali. 
 
Płynie w rzece woda, 
Chłodna, bystra, czysta. 
Tylko przy dorosłych 
Z kąpieli korzystaj  
 

Jagody nieznane, 
Gdy zobaczysz w borze, 
Nie zrywaj! Nie zjadaj, 
Bo zatruć się możesz. 
 
Biegać boso – przyjemnie, 
Ale ważna rada: 
Idąc na wycieczkę 
Dobre buty wkładaj. 

Wakacyjne porady! 

Wiersz—Wiery Badalskiej 

Przygotował: M. Walczak 

Źródło: https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-lato/plaza-kolorowanka-do-druku/ 
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Dobre rady na wakacje. 
Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i zabawy. Pamiętajmy, że to przede wszystkim od nas 
zależy, czy będą one bezpieczne, a tym samym udane. Dlatego niezależnie od miejsca,  
w którym je spędzamy, zachowujmy się odpowiedzialnie, pamiętając o podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa, które widnieją poniżej: 

Źródło: https://www.sp35.katowice.pl/index.php/225-bw-2021 
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RozwiąŜ krzyŜówkę. 

 śYCZYMY WAM, ABY NADCHODZĄCE WAKACJE   

BYŁY BEZPIECZNE, RADOSNE I PEŁNE  

NIEZAPOMNIANYCH WRAśEŃ. 

Źródło: http://www.pokolorujswiat.com/2015/07/krzyzowka-wakacyjna-dla-dzieci-do-wydruku.html 

Przygotowała: W. Litwin 



SZKOLNY HUMOR 

Jesteśmy w sieci:  
www.osw-franciszek.pl 

Nowe Miasto nad Pilicą  
Plac O. H. Koźmińskiego 9 
Telefon: (48) 6741038 

S p e c j a l n y Oś r o d e k  S z k o l n o  -  W yc h o w aw c z y 
i m .  Św ię t e g o  F ra n c i s z k a  z  As yżu   

W TYM MIESIĄCU TWORZYLI 
PROMYKA: 

 

• Redaktor naczelny + szata 

graficzna - 

  Marcin Walczak  

• Dziennikarze redakcyjni : 

 Wioleta Litwin  

 Beata Bartosik 

 Sławomir Grabowski 

Imieniny w miesiącu obchodzą: Jakub, Justyna, Marianna, 
Leszek, Tamara, Franciszek, Karol, Bonifacy, Walter, Nor-
bert, Robert, Maksym, Medard, Anna, Bogumił, Małgorza-
ta, Jan, Janina, Antoni, Bazyli, Eliza, Jola, Alina, Albert, 
Marek, Elżbieta, Gerwazy, Protazy, Alicja, Paulina, To-
masz, Wanda, Zenon, Wilhelm, Paweł, Maryla, Władysła-
wa, Leon, Ireneusz, Piotr, Paweł, Emilia, Lucyna.    

- Co to są wakacje?  
- Oficjalne wagary. 
- A co to są wagary? 
- Nieoficjalne wakacje.  

- Jasiu dlaczego nie ukłoni-
łeś się swojej nauczycielce! 
- No wiesz mamo,  
w wakacje! 

Spotykają się dwie blondynki. 
- Cześć, gdzie jedziesz na wakacje? 
- Do Niżu. 
- A gdzie to jest? 
- Jeszcze nie wiem, ale w telewizji niedawno mówili o 
pięknej, niżowej pogodzie.  

Poćwicz razem z nami. Ruch to zdrowie.  

Motto na wakacje: 
Audaces fortuna iuvat - 
śmiałym szczęście sprzyja. 
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SPRÓBUJ  
WYKONAĆ  

PRZEDSTAWIONE 
ĆWICZENIA 

Przygotował: S. Grabowski 


