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 Dzień Ziemi 

 Uwaga! Kleszcze! 

 Ekologia. 

 Ochrona środowiska                

naturalnego 

 

                         Przygotował: R. Sierajewski 

22 kwietnia 
 

Celem tego święta jest           

popularyzacja postaw        

ekologicznych, czyli            

przyjaznych dla otaczającego 

nas środowiska naturalnego.                      

Patronem ekologii i ekologów 

jest św. Franciszek  z Asyżu. 

Jest on wzorem  dla tych,     

którzy kochają przyrodę oraz 

dla wszystkich zajmujących 

się ekologią.  

W dniach od 22.02. do 09.04. 2016r     

rozegraliśmy  XIV turniej warcabowy. 

Tym razem w rozgrywkach wzięło udział 

13-stu zawodników. Turniej rozgrywany 

był systemem każdy z każdym, po trzy 

partie, w końcu po wielu emocjonujących 

starciach poznaliśmy zwycięzców.               

I miejsce zajął  Michał Łaski,                       

II Bartek Starnawski, a III na równi     

Wiesław Grabski i Mateusz Lesiak.      

Gratulujemy! 

 



W zdrowym ciele zdrowy duch  

Str. 2 Promyk 

 

Samorząd Wychowanków oraz Zespół      

Wychowawczy w dniu 25.04.2016r.            

przeprowadzili  w grupach wychowawczych 

konkurs wiedzy o higienie osobistej.  

Na początek wychowankowie z uwagą       

obejrzeli dwie prezentacje multimedialne 

uzupełnione odpowiednimi filmikami.  

Pierwsza  z nich przypomniała zebranym    

sposoby i zasady dbania o higienę,              

jednocześnie uświadamiając ich wpływ       

na zdrowie człowieka.       

Przygotował: Samorząd Wychowanków 

 

 

 

Śmiech to zdrowie 

       Przygotowała: M. Modelska 

 

„Śmiech to zdrowie” to znane    

powiedzenie, ale czy zdajemy sobie 

sprawę jak bardzo jest prawdziwe? 

Otóż 1 minuta śmiechu daje tyle, co 

45 minut relaksu i przedłuża życie 

o około 10 minut. Pozwala też      

spalić 12 kalorii. Śmiejąc się              

wdychamy więcej powietrza, przez 

co lepiej dotleniamy organizm.  

 

Śmiech ma również dobroczynny 

wpływ na krążenie krwi. Ponadto 

ma duże znaczenie w procesie   

starzenia się skóry naszej twarzy. 

To dlatego, że śmiejąc się pobu-

dzamy mięśnie twarzy do pracy.       

Pamiętajmy, by śmiać się jak naj-

częściej! :) 

 

Podczas drugiej wychowankowie usłyszeli o skut-

kach niehigienicznego stylu życia,  szczególnie          

o chorobach  wywołanych brakiem higieny.            

Po obejrzeniu ciekawych prezentacji, uczestnicy 

ochoczo przystąpili do rozwiązywania testu      

sprawdzającego ich wiedzę. Zorganizowane zaję-

cia, poprowadzone w ciekawy sposób, efektywnie 

utrwaliły obecnym nawyki zdrowotne, motywując 

do chronienia organizmu przed konsekwencjami  



 

 

 

               Przygotowała:  J. Szczodra  
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UWAGA, GROŹNE KLESZCZE ! 

 

 

 
 

Od początku wiosny do późnej jesieni,  

przechadzając się po parkach i lasach, 

narażeni jesteśmy na ataki kleszczy. 

Wbrew wielu opiniom kleszcze  nie żyją 

na drzewach ale wspinają się na trawy       

i krzewy o maksymalnej wysokości    

120-150 cm. Najlepiej więc unikać      

spacerów w wysokich trawach,               

zaroślach, na obrzeżach lasów,                

w zagajnikach. Jeśli jednak                    

przebywaliśmy w takich                     

miejscach, po powrocie do domu           

należy dokładnie sprawdzić swoje ciało,                 

w szczególności te miejsca gdzie skóra 

jest delikatna: na głowie, za uszami, pod 

kolanami w zgięciu łokci i pachwinach. 

Jeśli okaże się, że  pasożyt zdążył wbić 

się w naszą skórę, należy go usunąć.  

Kleszcze są niebezpieczne, gdyż przenoszą       

groźne choroby — boleriozę i kleszczowe         

zapalenie mózgu.  

 Mocno uchwyć kleszcza pęsetą jak najbliżej skóry. 

 Płynnym ruchem wyciągnij go aż do całkowitego         

usunięcia. Jeżeli w skórze pozostała jakakolwiek część 

kleszcza - usuń ją za pomocą igły (jak drzazgę). 

 Po usunięciu kleszcza zdezynfekuj skórę. 

 NIE smaruj kleszcza tłuszczem, kremem, roztworem 

alkoholu. 

 NIE szarp, nie ukręcaj, nie rozgniataj kleszcza       

 

Rozerwanie kleszcza zwiększa ryzyko zakażenia.              

Oprócz pęsety można posłużyć się specjalnymi przyrządami 

dostępnymi w aptekach, takimi jak kleszczołapki,                  

pętla do usuwania kleszczy czy miniaturowa pompka. 

USUWANIE 

KLESZCZA 

 



           Czy wiesz, że… 
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Środowisko naturalne tworzą: rośliny, 

zwierzęta, gleba, woda, powietrze,                      

a także otaczające nas zjawiska.                               

Niestety, dymiące kominy, ścieki 

wypływające z zakładów 

przemysłowych, duża ilość samochodów 

wytwarzających spaliny, a także 

stosowane w rolnictwie sztuczne 

nawozy, niszczą nasze środowisko.  

 

    

Zapamiętaj  kolory pojemników 

 Żeby zapobiegać dalszej dewastacji                 

środowiska, buduje się oczyszczalnie 

ścieków, produkuje specjalne filtry,  

które zakładane na kominy —                       

zatrzymują pyły                                                            

i gazy, używa się                                      

benzyny                               

bezołowiowej,                   

a w ostatnich latach 

stworzono nawet        

ekologiczne                        

samochody na prad.               

 Przygotował: R. Sierajewski 

Kążdy z nas powinien mieć swój 

udział w ochronie przyrody. 

Należy segregować śmieci, 

oszczędnie gospodarować                 

zasobami wody i energii,                         

dbać o rośliny i zwierzęta.  

 



      ZAPIEKANKI DOMOWE 

 

Składniki:  

 bułka– zwykła kajzerka, lub bagietka, albo paluch 

 masło 

 pieczarki 

 olej do smażenia 

 żółty ser 

 ulubione przyprawy 

 

 

Przygotowanie: 

 

Umyte i oczyszczone pieczarki pokrój w drobną kostkę lub zetrzyj na grubej tarce.                                   

Podsmaż je na oleju około 3 minuty. W trakcie smażenia pieczarek przekrój bułki i posmaruj je masłem.  

Na pieczywie nałóż po solidnej porcji usmażonych pieczarek a następnie posyp startym serem.  

Ewentualne dodatki staraj się dodawać na ser, dzięki temu zdążą się ładnie przypiec w trakcie                       

niezbyt długiego pieczenia. Mogą to być plasterki pomidorów koktajlowych, pokrojony w kostkę boczek, 

plasterki kiełbasy, albo przyprawy, np. oregano.  

Zapiekanki piecz w piekarniku nastawionym na temperaturę 190-200 stopni przez ok. 6-8 minut,                    

do czasu aż ser ładnie się roztopi, a pieczywo zacznie się rumienić na brzegach.  

Smacznego !  
 Przygotowała:  L.  Gaca 

 

Coś na ząb 
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Oto poplątane powiedzonka. Uporządkuj je tak, aby były  prawidłowe: 

 

 

Przygotował:  K. Zdrojewski 

zdrowy  jak wilk 

 

głodny jak mrówka  

 

chytry jak ryba 

 

 cięta jak paw 

 

dumny jak żółw  

 

mądry jak osa  

 

pracowity jak lis  

 

powolny jak sowa 

 



 

 

SOSW Nowe Miasto  

Jesteśmy w sieci web- 

www.osw-franciszek.pl 

                      Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Redakcyjny w składzie:  
P.O. Redaktor naczelny — Justyna Ostrowska            ( informacje, fakty, wydarzenia) 

Szata graficzna- Konrad Zdrojewski                 
(łamigłówki i zadania) 

Dziennikarze redakcyjni:   

 Robert Sierajewski— spec od przyrody,             
       roślin i zwierząt. 

       Justyna Szczodra — spec od zdrowia i urody. 
Lidia Gaca – spec od przepisów kulinarnych,               dobrych pomysłów i cennych rad. 
Małgorzata Modelska — spec od humoru. 

 
Samorząd Wychowanków  

 

1.    Wóz na parę 

2.    Brana w wannie 

3.    Na miękko lub na twardo 

4.    Kłujący chwast 

5.    Utwór muzyczny 

6.    Rodzice to mama i …... 


