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Opracowali: L. Gaca,  
K. Grzywacz 

K. Zdrojewski.  

„Promyk” gazetka szkolna 

wydawana przez Specjalny 

Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy im. św 

Franciszka z Asyżu. 

Krótka historia Świętego Mikołaja. 

   Był sobie raz biskup Mikołaj.  

Szlachetny człowiek i i dobry chrześcija-

nin. Z pochodzenia Grek, mieszkał w Mi-

rze i słynął licznymi dobrymi uczynkami 

wobec ubogich i potrzebujących.  

Nie wpadał przez komin, nie pohukiwał, 

nie miał reniferów, ale miał bardzo dobre 

serce i wrażliwość na potrzeby drugiego 

człowieka. Zmarł w opinii świętości  

i został ogłoszony świętym.  

   Współczesny Mikołaj, którego znamy 

dzisiaj troszkę różni się od swojego po-

przednika. Bo kto z nas, nie rozpoznałby 

wesołego, starszego pana w czerwonym 

kubraku, z długą, siwą brodą. Oczywiście 

ważne są też renifery (szczególnie Rudolf 

z czerwonym nosem) i sanie z głośno 

dzwoniącym dzwoneczkami. Ważne,  

że Mikołaj co roku jest wśród nas  

i obdarza nas nawet drobnymi podarun-

kami lub rózgą, jeżeli byliśmy  

niegrzeczni przez cały rok.  

 

 

 
 
 
 
 

Opracowała:  
M. Zgieb 

 

„Ojczyzna to trzy wielkie rzeczy wspólne: wspólna mowa, wspólna ziemia i wspólna pamięć.” 

   Jak co roku  Samorząd Wychowanków zorgani-

zował 25 listopada wieczorek poetycki.  

Tegorocznym tematem przewodnim była twór-

czość poetycka trzech wybitnych Polaków  

Antoniego Słonimskiego, Władysława Broniew-

skiego, Juliana Tuwima, którzy poprzez swoją 

twórczość budowali świadomość narodową  

w czasach okupacji wojennej. Głównym celem 

tego przedsięwzięcia było kształtowanie wśród 

wychowanków wrażliwości na czar poezji oraz 

wyciąganie wartości i przesłania z przedstawio-

nych utworów. Nasza wspaniała młodzież z zapa-

łem i energią przygotowała się do przedstawienia 

wierszy, które dobrano do ich indywidualnych 

możliwości. Dzięki przygotowanej dekoracji 

można było lepiej poznać życie i twórczość tych 

wybitnych polskich poetów. 

Ważne tematy: 

 Bezpieczny Sylwester 

2013/2014. 

 Polski Dzień bez Prze-

kleństw. 

 Sport to zdrowie! 

 Dokarmiajmy zimą ptaki! 

 Wieczerza wigilijna -

tradycje ludowe. 

 Konkursy szkolne. 

 Ważne sprawy. 

 Góra Grosza. 



Justyna Ostrowska: Dzień dobry, 

pani Dyrektor chciałabym przeprowa-

dzić z Panią wywiad dla naszej gazet-

ki. Przygotowałam kilka krótkich 

pytań. Jaka jest Pani opinia na temat 

powstania naszej gazetki?  

Pani Dyr. Elżbieta Fałek:  Myślę, że 

dobrze ,że gazetka powstała. Można 

zapoznać  się z  bieżącymi wydarze-

niami  w szkole oraz internacie w 

danym miesiącu i poczytać różne cie-

kawostki. Ukazuje ona działania 

Ośrodka w społeczności szkolnej. 

J.O.: Jak wspomina Pani swoje 

pierwsze spotkanie ze Szkołą, pierw-

sze lekcje, pierwszą klasę? 

P. Dyr. E.F.: Pierwsze spotkanie ze 

szkołą na praktykach wspominam cu-

downie. Miałam super opiekunów 

ludzi z pasją, oddaniem i poświęce-

niem. Pierwsza lekcja odbyła się w 

szkole podstawowej w 8 klasie  bo 

wtedy jeszcze był inny system kształ-

cenia ośmioklasowy . Młodzież przy-

jęła mnie bardzo ciepło szybko się 

przyzwyczaili do moich wymagań. Na  

pierwszej lekcji określiliśmy jasne 

zasady co owocowało dobrą współpra-

cą. 

J.O.: O jakim zawodzie marzyła Pani 

będąc nastolatką?  

P. Dyr. E.F.: Chciałam zostać stoma-

tologiem. 

J.O.: Jakie ma Pani hobby? 

P. Dyr. E.F.:  

Lubię aktywny wypoczynek, dobrą  

literaturę ,teatr ,muzykę ( w tym 

również muzykę relaksacyjną). 

J.O.:  Jaka jest Pani dewiza życio-

wa ? 

P. Dyr. E. F.: „Idź przez życie tak, 

aby ślady Twoich stóp przetrwały 

Cię „ 

J.O.: Pani Dyrektor załóżmy że, 

wyłowiła  Pani złotą rybkę, jakie 

trzy życzenia chciałaby Pani spełnić 

dzięki niej? 

P. Dyr. E. F.: Może to banalne ale 

pierwsze życzenie to zdrowie 

Drugie- Pogodne nastawienie do 

drugiego człowieka.  

J.O.: Dziękuję za rozmowę.  

Wierzono, że kto w Wigilię kich-

nie, ten będzie zdrowy przez cały 

rok. Wiele potraw gotowano  

z rzepy, z nadzieją, że uchroni to 

przed bólem zębów. Jabłka jedzo-

ne podczas wieczerzy miały zapo-

biegać bólowi gardła, a orzechy 

bólowi zębów.  

- W Wigilię starano się nic nie 

pożyczać, uważano bowiem, że 

kto tego dnia coś z domu swojego 

wydaje, ten niczego się nie dorobi.  

-Liczba postnych potraw wigilijnych 

powinna być nieparzysta: dawniej  

u chłopów było 5 do 7 potraw,  

9 u szlachty, 11 lub 13 u arystokra-

cji. Taka liczba potraw miała  

zapewnić urodzaj w następnym roku.  

-Stół był nakryty śnieżnobiałym ob-

rusem, ponieważ biel w symbolice 

chrześcijańskiej wyraża radość               

i symbolizuje prawdę, czystość  

i doskonałość. Pod obrusem układa-

no siano lub słomę - jako symbol 

narodzin Pana Jezusa w stajence.  

-Wiele obrzędów i wierzeń wigilij-

nych związanych jest ze zdrowiem. 

Poznajmy się bliżej. Wywiad z panią Dyrektor– Elżbietą Fałek 

gałęzie lub po drzewko. Choinka 

wyniesiona z lasu ukradkiem mia-

ła przynieść "złodziejowi" szczę-

ście i powodzenie. Od wieków 

zielone gałęzie stanowiły symbol 

życia, płodności i radości.  

-Do tradycji wigilijnych należało 

dopilnowanie, aby do wieczerzy 

wigilijnej zasiadała parzysta licz-

ba osób; nieparzysta wróżyć miała 

rychłą śmierć jednego z biesiadni-

ków.  

-Wieczerza rozpoczynała się 

wspólną modlitwą i do końca mia-

ła charakter uroczysty i poważny. 

Nikomu - oprócz gospodyni - nie 

wolno było wstawać od stołu 

(wróżyło to nieszczęście lub 

śmierć) ani rozmawiać (aby  

w ciągu roku nie było kłótni).  

 

W wierzeniach ludowych noc wigi-

lijna to noc, w czasie której błąkają 

się duchy, jest to czas dziwów i nad-

przyrodzonych mocy. Tej nocy nie 

ma rzeczy niemożliwych. Ptaki roz-

mawiają ludzkim głosem, mówią 

także zwierzęta domowe.  

Niektóre zwyczaje zachowały się w 

Polsce do dzisiaj, choć nie zawsze 

w pierwotnej formie. 

- Gospodarz rozpoczynał dzień wigi-

lijny wyprawą do lasu po zielone 

                              Wieczerza wigilijna- tradycje ludowe. 
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-Pamiętano, aby przy wieczerzy 

mieć przy sobie pieniądze - wtedy 

będą przez cały rok. Myjąc się 

rano, wkładano do wody kilka 

srebrnych, a nawet złotych monet. 

Dotykano ich, aby być silnym jak 

kruszec, z którego monety zrobio-

no.  

-Cały dzień spędzano w spokoju  

i wesoło, gdyż zapewniało to 

szczęście i pomyślność w przy-

szłym roku.  

Opracował: R. Sierajewski 



garnych określeń nie potrafimy 

prowadzić codziennej rozmowy.  

Chwila opamiętania przychodzi 

nagle, gdy podczas czekania na 

autobus, czy w kolejce w piekarni 

podsłuchamy rozmowę, od której 

uszy więdną i jeży się włos na 

karku.  

Drodzy Czytelnicy dbajmy  

o piękny język ojczysty i kultu-

ralną mowę polską . 

 

Zespół Wychowawczy 

                     17 grudnia- Polski Dzień bez Przekleństw. 

                 Szanujmy zdrowie— Dlaczego trzeba jeść warzywa?       

                                Strefa kultury!!! 
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Świeże warzywa i soki warzywne 

posiadają właściwości uzdrawiające 

ludzki organizm. Cechują się bogac-

twem witamin (beta karoten, z gr. B, 

C, E, K i PP), minerałów (sód, potas, 

wapń, mangan, żelazo, kobalt, miedź, 

cynk, fosfor, fluor, jod), łatwo- przy-

swajalnego cukru, tłuszczy, białek, 

enzymów. Ponadto zawierają  

sporą ilość wody i błonnika, któ-

sprawiają że są mało kaloryczne. 

Bez nich żaden ludzki organizm nie 

jest w stanie funkcjonować prawi-

dłowo.  

Pamiętajcie Drodzy Czytelnicy,  

im  więcej jemy kolorowych warzyw 

tym jesteśmy zdrowsi! 

Drodzy Czytelnicy zapraszamy Was na przygodę w zimowej scenerii gdzie 

zima trwa cały rok ! Anna wyrusza w wielką podróż, by odnaleźć swoją 

zaginioną siostrę Elsę, której mroźne moce uwięziły królestwo Arendelle  

w świecie niekończącej się zimy. W tej wyprawie towarzyszy jej Kristoff  

i jego wierny renifer Sven. Aby uratować królestwo, Anna i Kristoff muszą 

się zmierzyć się z nieposkromionymi siłami natury. Na swojej drodze spoty-

kają też pewnego przezabawnego bałwana o imieniu Olaf.  

Wspólnie z Anną i jej towarzyszami przeżyjcie mnóstwo przygód  

i dowiecie się czym jest prawdziwa przyjaźń.  

Opracował: K. Zdrojewski 

Kalendarz świąt nietypowych 

przypomina, że dziś obchodzimy 

Dzień bez Przekleństw. Z tej oka-

zji wypada zastanowić się nad 

swoim sposobem wyrażania emo-

cji, bo to właśnie w nich ciskamy 

najwięcej wulgaryzmów i obraź-

liwych słów.  W gniewie, frustra-

cji i pod wpływem niepowodzeń 

każdemu zdarza się powiedzieć o 

jedno słowo za dużo. Problem 

zaczyna się wtedy, gdy bez wul-

Opracowała: L. Gaca 



  

Jak po grudzie mroźny grudzień, 

 brnie w kopiastych śniegach, 

 gdzie rok szronem osiwiały, 

 kresu już dobiega, 

 gdzie las cały usnął w białym 

 i puszystym futrze, 

 

PAMIĘTAJ, ABY ZAWSZE 

POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z 

ZAŁĄCZONĄ INSTRUKCJĄ 

UŻYTKOWANIA I TYLKO 

W OBECNPŚCI DOROSŁEJ 

OSOBY!!! 

 

NIGDY NIE PRZERABIAJ 

ZAKUPIONYCH FAJER-

WERKÓW, ANI NIE PRÓ-

BUJ ROBIĆ ICH SAMO-

DZIELNIE ! 

                         Kącik poezji- „GRUDZIEŃ” 

 Bawiąc się fajerwerkami bierzesz 

odpowiedzialność za ewentualne 

szkody, które mogą spowodować. 

Tylko osoby dorosłe (pełnoletnie 

czyli mające 18 lat!) mogą używać 

materiałów pirotechnicznych, ściśle 

stosując się do załączonych instruk-

cji.  

Pamiętaj: 

Przy odpalaniu fajerwerków zawsze 

pamiętajmy o poniższych zasadach: 

NIEWYPAŁ: 

   BEZPIECZNY SYLWESTER 2013/2014. 
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 gdzie się dłużą mroźne noce, 

 gdzie dni coraz krótsze. 

 Błysną świeczki na choince, 

 uśmiechy na twarzach. 

 Odejdź grudniu, czas na ciebie, 

 koniec kalendarza.  

 

- nie podchodź przez 10-30 min., 

-  nigdy nie próbuj odpalać po-

nownie, 

- podnoszenie petard, które wybu-

chają z opóźnionych zapłonem to 

najczęstsza przyczyna wypad-

ków!!! 

NIE POCHYLAJ SIĘ: 

- nie należy pochylać się nad fajer-

werkami przy odpalaniu, ani też 

po skończonym efekcie, 

-  zbyt wczesne odpalenie może 

poparzyć Twoją twarz!!! 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół  Profilaktyczny 

RAKIETA LECI Z PATYKIEM: 

-  nie należy wbijać rakiety w zie-

mię tylko wstawić pionowo w butel-

kę, rurkę itp., 

- jak nie poleci to wybuchnie na 

poziomie zero. 

WYRZUTNIE: 

- zawsze zabezpieczaj wyrzutnie 

przed przewróceniem podczas wy-

strzału np: obstaw kamieniami, 

przymocuj taśmą do wbitego w zie-

mię patyka. 

  

 

 

Opracowała: M. Modelska 



  Jaś rozmawia z mamą: 

-Jak będę duży, jak tata, to ożenię się z Kasią. 

-Synku, ale na ślub muszą zgodzić się dwie oso-

by! 

-Fajnie! To jeszcze ożenię się z Dorotką! 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Garść dobrego humoru !!! 

 

 

 

Jest sroga pani na świecie, 

znasz ją dobrze miłe dziecię.  

Ma trzech synów: 

Pierwszy – ostry, w uszy szczypie. 

Drugi – miękki, w białe płatki, chociaż dobry w oczy 

sypie. 

Trzeci – twardy, jak szkło gładki. 

Nazwij synów, nazwij matkę. 

I już całą masz zagadkę. 

 

Zimowa Zgaduj-Zgadula !!! 
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SPORT TO ZDROWIE– KAŻDY  

CI TO POWIE! 

Drodzy Czytelnicy, aktywność  

fizyczna poprawia stan zdrowia na 

różne sposoby:  

-sprzyja obniżeniu masy ciała             

i utrzymaniu pożądanej wagi, 

- polepsza przemianę materii, 

-redukuje depresję i niepokój, 

-polepsza kondycję psychiczną,  

-buduje poczucie wartości,  

- poprawia kondycję fizyczną, 

-zmniejsza ryzyko zachorowania 

na raka jelita grubego i cukrzycę 

typu 2. 

W związku z tym– Pan Włodek 

Sołtysiak i Pan Darek Zgieb  

organizują w grudniu konkurs 

tenisa stołowego– zapraszamy do 

udziału. 

 

 

Opracowała: M. Zgieb 

 

 

 

Jakie to są płatki: 

nie gubią ich kwiatki,            

nie owsiane, 

nie mydlane, 

dla nart dobre i dla sanek. 

 

Co to za woda, twarda jak kamień? Można na łyżwach 

ślizgać się na niej. 

 

W jakiej stołówce za każde danie, goście dziękują nam 

- ćwierkaniem?      

 

Opracowała: J. Ostrowska 

Żona do męża przed wyjściem na plażę: 

- Chciałabym założyć coś, co zadziwi wszystkich! 

- To załóż łyżwy...  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: M. Modelska 

http://portal.abczdrowie.pl/depresja
http://portal.abczdrowie.pl/rak-jelita-grubego
http://portal.abczdrowie.pl/cukrzyca-typu-2
http://portal.abczdrowie.pl/cukrzyca-typu-2


Drodzy Czytelnicy, „Promyk”  

zawiera od grudniowego numeru– 

dodatek szkolny, czyli ważne infor-

macje, wydarzenia związane z naszą 

szkołą. Samorząd Uczniowski wraz 

z opiekunami– panią Katarzyną  

Zielińską oraz panią Magdaleną 

Bednarską, będzie umieszczał w ga-

zetce ważne artykuły, ogłoszenia, 

sprawy bieżące dotyczące uczniów. 

Będą artykuły dla Was i o Was. 

Dlatego zachęcamy Was do aktyw-

nego wspierania Samorządu 

Uczniowskiego oraz do dostarczania 

ciekawych Waszym zdaniem mate-

riałów, które będziemy umieszczać 

w „Promyku”.  

Liczymy na Waszą pomysłowość i 

aktywność.  

 

 

Zespół Redakcyjny „Promyka” 

Gonił, uciekał, wywracał koziołki, 

Strzelał i trąbił, i krzyczał do    

znoju. 

Znosił to Paweł, nareszcie nie     

może; 

Schodzi do Gawła i prosi w          

pokorze: 

„Zmiłuj się waćpan, poluj ciszej  

nieco, 

Paweł i Gaweł w jednym stali domu, 

Paweł na górze, a Gaweł na dole; 

Paweł, spokojny, nie wadził nikomu, 

Gaweł najdziksze wymyślał         

swawole. 

Ciągle polował po swoim pokoju: 

To pies, to zając - między stoły,  

stołki 

Bo mi na górze szyby z okien lecą”. 

A na to Gaweł: „Wolnoć, Tomku, 

W swoim domku” 

 

Co nowego w szkole? 

„Paweł i Gaweł”- autor Aleksander Fredro 

Na pewno kiedyś czytaliście takie  

dzieła pana Fredry jak: „Zemsta”, 

„Śluby panieńskie”, „Paweł i Ga-

weł”, „Małpa w kąpieli”. 

Jeżeli jeszcze nie poznaliście twór-

czości Aleksandra Fredry to zachę-

camy:)  

Opracowała: M.  Bednarska 

Drodzy Czytelnicy, chcemy przybli-

żyć Wam  postać Aleksandra Fredry. 

Urodził się 20 czerwca 1793 roku u 

stóp Karpat, w Surochowie, niedale-

ko Przemyśla w zamożnej rodzinie 

szlacheckiej. 

 Zmarł 15 lipca 1876 roku we Lwo-

wie. Był wybitnym komediopisa-

rzem, bajkopisarzem, pamiętnika-

rzem oraz poetą. 

2013 rokiem Aleksandra Fredry. 
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SMACZNY I ZDROWY KON-

KURS 

WARZYWNO - OWOCOWY 

W dniu 24 października 2013 roku 

w naszym Ośrodku odbył się kon-

kurs „Owocowa lub warzywna sa-

łatka –przekąska”. 

Konkurs adresowany był do wszyst-

kich chętnych uczniów naszej szko-

ły. 

Do konkursu przystąpiło 6 oddzia-

łów oraz jedna osoba indywidualna.  

Jury długo zastanawiało się zanim 

wyłoniło laureatów, gdyż wszystkie 

sałatki i przekąski były bardzo 

s m a c z n e  w y g l ą d a ł y 

wprost ,,niebiańsko, nieziemsko, 

palce lizać”. Po długich naradach 

jury przyznało: 

I miejsce – klasa 1SP 

II miejsce – klasa 5SP 

III miejsce – klasa 3PdP 

 

 

Opracowały: I. Ceran. A. Milczarczyk 

 

chęcamy wszystkich do włączenia 

się  w wykonywanie ozdób. Efekty 

naszych wspólnych prac przedstawi-

my w następnym numerze…  

 

 

Opracowały: M. Bednarska,            
K. Zielińska, A. Szymańska 

Wszyscy z niecierpliwością  czeka-

my na Święta Bożego Narodzenia. 

Jest to magiczny czas. Okres przed-

świąteczny uwielbiają nie tylko dzie-

ci. Przygotowują różnorodne ozdoby 

choinkowe, dekoracje świąteczne, 

uczą się kolęd, pastorałek i piosenek 

bożonarodzeniowych. Z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia nasza szkoła 

zostanie pięknie udekorowana. Za-

 

Konkursy szkolne 

W oczekiwaniu na święta ... 

Prace  pros imy skł adać  do                

dn. 04.12.2013r. do pani Katarzyny 

Zielińskiej lub pani Magdaleny  

Bednarskiej. 

 

 

Opracowały: M. Bednarska  

K. Zielińska  

Zachęcamy wszystkich do wzięcia 

udziału w ogólnoszkolnym konkur-

sie literacko – plastycznym na wyko-

nanie ilustracji do wiersza Aleksan-

dra Fredry „Paweł i Gaweł” lub 

„Małpa w kąpieli” 

Ilustracje mogą być wykonane  

dowolną techniką, w dowolnym for-

macie. Dopuszczamy prace wykona-

ne przy pomocy rodziców. 

Konkurs plastyczny 
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W miesiącu grudniu Samorząd 

Uczniowski będzie zajmował się 

następującymi sprawami: 

- Przeprowadzenie konkursu pla-

stycznego: „Stroik świąteczny”. 

 

-Wykonanie gazetki na temat: 

„Zwyczaje Bożonarodzeniowe         

w Polsce i na świecie”. 

 

-Wykonanie i wręczenie  upomin-

ków świątecznych dla mieszkańców 

DPS w Nowym Mieście n/P. 

- Przygotowanie plakatu z życzenia-

mi świątecznymi dla Rady Pedago-

gicznej, pracowników szkoły oraz 

dla uczniów. 

- zorganizowanie spotkania ze Świę-

tym Mikołajem oraz  koncertu kolęd 

i pastorałek. 

 

--Wspólne ubranie choinki szkolnej.   

 

 

 

Opiekunowie SU 

i odrobina cierpliwości by po-

wstała piękna ozdoba choinkowa! 

Już wkrótce takie aniołki wyko-

nane przez członków SU będzie 

można podziwiać na choince 

szkolnej… 

Zapraszamy Was do samodziel-

nego wykonania aniołka. Na 

pewno się uda ! 

 

Aniołka z makaronu 

Wystarczy kilka rodzajów maka-

ronu : 

 rurki, kokardki, świderki, 

kolanka, 

 nici, mocny klej, złota far-

ba,  

Z życia Samorządu Uczniowskiego 

Pomysł na ... 

w tym na tworzenie i dofinansowa-

nie domów dla dzieci, rodzinnych 

domów dziecka, pogotowi rodzin-

nych, rodzin zastępczych oraz dla 

najbardziej potrzebujących domów 

dziecka, które realizują prorodzinne 

programy wychowawcze. 

 
Opracowały: M. Bednarska,  

K. Zielińska 

Jak co roku w naszej szkole organi-

zujemy Akcję „Góra Grosza”.  

Serdecznie zapraszamy rodziców  

i uczniów do włączenia się w XIV 

akcję GÓRA GROSZA 2013. 

 Akcja trwa od 25 listopada do  

6 grudnia 2013r.Celem akcji  

"Góra Grosza" jest zebranie fundu-

szy na pomoc dzieciom wychowują-

cym się poza własną rodziną,  

Jest akcja– rusza GÓRA GROSZA! 
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Opracowała: K. Zielińska 



Przypominamy wszystkim  

o  o b o w i ą z k u  n o s z e n i a  

identyfikatorów. 

Kontrole prowadzone przez 

członków SU wykazały, iż naj-

bardziej zdyscyplinowane klasy 

to: 

-klasa 56SP     

-klasa 5SP       

-klasa 32P       

natomiast najgorzej wypadły  

klasy: 

-klasa 2ZsZ       

-klasa 2Z          

-klasa 23G        

 

Liczymy na poprawę:)  

 
 

Opracowały:  M. Bednarska,  
K. Zielińska 

– wkład pracy; 

– samodzielność wykonania; 

Stroiki  prosimy składać do  

dnia 19.12.2013r.  do p. Katarzyny 

Zielińskiej lub p. Magdaleny  

Bednarskiej 

Ogłoszenie wyników wraz z wręcze-

niem nagród nastąpi dnia 

18. 12. 2013 r..  

 
Opracowały: M. Bednarska,  

K. Zielińska 

Serdecznie zapraszamy do udziału   

w konkursie, który ma na celu 

rozwijanie kreatywności, twórczego 

myślenia, wyobraźni plastycznej  

i kultywowania polskiej tradycji 

świątecznej. 

 

TEMAT KONKURSU: 

Stroik świąteczny 

Jury będzie zwracało uwagę na: 

– oryginalność kompozycji; 

– estetykę wykonania; 

Uwaga, uwaga !!! 

Konkurs! 

dom  nauczyciela dyżurującego.  

5. Baw się tak, abyś Ty i Twoi kole-

dzy byli bezpieczni. 

6.Nie wychodź poza teren szkoły!  

7.Gdy usłyszysz dzwonek ustaw się 

przy swojej sali. 

 Życzymy wszystkim dzieciom    

miłego odpoczynku podczas przerw 

międzylekcyjnych !  Opiekunowie SU 

Oto kilka rad, jak zachowywać się 

podczas przerw międzylekcyjnych :  

1. Nie biegaj! - Możesz popchnąć, 

p r z e w r ó c i ć  k o l e g ę . 

2. Nie krzycz! - Hałas nie pozwala 

wypocząć w czasie przerwy. 

3. Nie siadaj na parapecie! - To 

miejsce ma inne przeznaczenie. 

4. O sytuacjach konfliktowych za-

istniałych w czasie przerw powia-

Ważne sprawy! 

Zapamiętaj! 

Bezpieczeństwo podczas przerw 

zależy głównie od Ciebie 

Zamiast biegać— spaceruj 

Zamiast krzyczeć— rozmawiaj 

Zamiast przeklinać — powiedz    

coś miłego 
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                               Ekoludzik :) -Dokarmiajmy ptaki zimą. 

O ile w innych porach roku ptaki świetnie 

sobie radzą, o tyle zimą mają utrudniony 

dostęp do pokarmu i musimy je w tym 

wspierać. Należy przy tym pamiętać, aby 

robić to systematycznie, o stałej porze, 

najlepiej rano. Miejsca w których dokar-

miamy ptaki muszą być ustronne i ciche. 

Nie wolno dokarmiać ptaków na balko-

nach w blokach, ponieważ będą one zanie-

czyszczać parapety i fasadę budynku i tym 

sposobem wywoływać niechęć, zarówno 

do siebie, jak i do osób dokarmiających. 

We własnym domu lub ogródku możemy 

postawić karmnik.  

Historia bombki: 

Pierwsze choinkowe bombki, zwa-

ne w Małopolsce bańkami, pojawi-

ły się w Polsce dopiero w XIX w. 

Były wykonywane ze szkła dmu-

chanego i początkowo imitowały 

owoce i orzechy, ale z czasem 

wzornictwo wzbogacało się  

o bombki w kształcie przedmiotów 
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                         Ciekawostki bożonarodzeniowe. 

Historia kartki bożonarodzeniowej: 

Pierwszą kartkę z życzeniami z okazji Świąt Bożego  

Narodzenia wysłał w 1842 r. 16-letni londyński artysta, 

William Maw Egley, ale jego pomysł nie został docenio-

ny przez adresata. W 1875 r. kartki świąteczne pojawiły 

się w Ameryce, za sprawą urodzonego we Wrocławiu 

Louisa Pranga. Zasługą Pranga było nie tylko wprowa-

dzenie wzorów typowo bożonarodzeniowych, ale także 

organizowanie konkursów (z wysokimi 

nagrodami  

pieniężnymi) na najpiękniejsze kartki 

świąteczne.   

Tradycja opłatka: 

Wigilijną tradycją spotykaną jedynie w Polsce jest 

dzielenie się opłatkiem przed rozpoczęciem  

uroczystej wieczerzy. Zwyczaj dzielenia się opłat-

kiem symbolizuje gotowość dzielenia się chlebem  

z innymi, do wybaczania wszelkich urazów,  

do pojednania. Opłatki są znane Kościołowi  

od wielu wieków. Wypiekane były w kościelnych 

piekarniach, a rozprowadzały je w Polsce  

przekupki. Opłatki smarowane miodem były przy-

smakiem dzieci.  

Opracował: K. Zdrojewski 

Przy czym należy na bieżąco dbać                           

o porządek w nim, resztki trzeba usuwać, 

aby nie narazić ptaków na choroby i pa-

sożyty. Ptaki lubią przede wszystkim 

nasiona słonecznika, maku, siemienia 

lnianego, prosa murzyńskiego, pszenicy, 

kukurydzy oraz rzepaku, orzechy drobno 

siekane, jabłka, rodzynki a nawet owoce 

z kompotów. Sikorkom podajemy słoni-

nę. Ptaki wodne chętnie zjadają paszę dla 

kur, gotowany ryż, kaszę i ziemniaki, 

tartą marchew, płatki owsiane. Warto też 

zadbać o dostęp do czystej, nie zamarz-

niętej wody. 

Historia choinki: 

Zwyczaj ubierania choinki rozpo-

wszechnił się w Europie dopiero  

około dwieście lat temu. Bożonaro-

dzeniowe drzewko obrazowało  

rajskie drzewo życia. Miało nieść 

nadzieję i symbolizować wiecznie 

odradzające się życie.  

 

codziennego użytku, np. bucików, 

parasolek, instrumentów muzycz-

nych czy też postaci zwierzątek  

i pajaców. Zabawki choinkowe 

pierwotnie sprowadzano z zagrani-

cy, a ich prawdziwym zagłębiem 

była Norymberga. 

Opracował: R. Sierajewski 



                                     Coś na ząb... 

                             Grudniowi solenizanci: 

 

Solenizanci: 

 

Piotra, Jana, Mikołaja, Bogdana, Eweliny,  

Konrada, Adama, Ewy, Floriana, Łukasza,  

Sylwestra 

Czy Wiecie, że Florian – imię męskie pochodzenia 

łacińskiego. Wywodzi się od słowa oznaczającego 

"kwitnący kwiat". Św. Florian jest patronem: strażaków 

i kominiarzy. 

 

Strzelec (23.11.-21.12.) 

 

Z nadejściem jesieni Strzelce zabiorą 

się za porządki, zmiany i rewolucyj-

ne decyzje. Uda ci się przeforsować 

pomysły, do jakich od dawna się 

zabierałeś. Uwierz w swoje siły, bo 

planety patrzą na ciebie przychyl-

nym wzrokiem. 

Koziorożec (22.12.-19.01) 

Osoby spod tego znaku są powścią-

gliwe w okazywaniu uczuć. Zanim 

powiedzą, że kogoś kochają, musi 

upłynąć długi czas. Życie Kozioroż-

ców podporządkowane jest rozsąd-

kowi. Choć Koziorożce wydają się 

być sztywni i zamknięci w sobie, to 

wbrew pozorom lubią się bawić i są 

towarzyscy. 

                                      Horoskop. 
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„Pierniki” 
 
Składniki: 
-125 g Kasi 

-25 g miodu 

-1/2 szkl cukru 

-5 łyżeczek przyprawy do piernika 

-50 dkg mąki 

-1 łyżeczka proszku do pieczenia 

-1 łyżeczka kakao 

-2 jajka 

Przygotowanie: 

W rondelku rozpuszczamy ma-

sło z miodem, przyprawą do 

 piernika i cukrem. Odstawić do wy-

studzenia. Na blacie wysypujemy 

przesianą przez sitko mąkę, kakao     

i proszek do pieczenia. Dodać ostu-

dzone masło i jajka. Dokładnie za-

gnieść. Ulepić kulę i odstawić na      

2 godz do lodówki. Odkrawać pla-

stry ciasta i rozwałkowywać na ok 5 

mm na podsypanym mąką blacie. 

Wycinać kształty pierniczków. Piec 

w 180 st C przez ok 10-15 min w 

zależności od grubości pierniczków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: L. Gaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: M. Modelska 

 

To nic, że zima, 

Że śnieżek prószy, 

I nie za długo święta, 

Niech Wasze serca miłość wzruszy, 

I radość zagości w duszy… 

 

 

 

Wszystkiego najlepszego życzy Zespół Redakcyjny! 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Imi%C4%99
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina


 

Gdy w Wigilijną Noc gwiazdy rozbłysną na 

niebie, 

Pomyślcie, jak warto docenić, że mamy dziś 

siebie. 

Że mamy do kogo słać świąteczne życzenia 

–  

Zdrowia, Szczęścia i Wszelkiego           

Spełnienia. 

Że doceniamy nawet najdrobniejszy         

podarek, 

Że Wigilia i Święta to okres cudownych   

historii, marzeń i bajek. 

By w Waszych sercach zawsze tlił się      

nadziei promyczek, 

Tego z całego serca Redakcja „Promyka” 

Wam życzy!  

 

 

 

SOSW Nowe Miasto  

n/Pilicą 

„Spraw, aby każdy dzień miał 

szansę stać się 

najpiękniejszym dniem 

Twojego życia.” 

Jesteśmy w sieci web- 

www.osw-franciszek.pl 

            Zespół Redakcyjny  „PROMYKA 
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