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powstańcze, literatura, sztuka i działalność 

oświatowa. Bolesnym doświadczeniem, 

mającym wpływ na jedność narodu, była 

wojna, w której Polacy  w mundurach 

trzech zaborców musieli walczyć przeciw 

sobie. Przeważali jednak ci, którzy w walce 

o niepodległą Ojczyznę „na stos rzucili swój 

życia los”. 

 

Ważne tematy: 

 11 listopada– Święto  

Niepodległości. 

 Mycie rąk może urato-

wać życie!!! 

 Zapamiętaj, grzeczność 

nic nie kosztuje!!! 

 Międzynarodowy Dzień 

Tolerancji. 

 Światowy Dzień Życzli-

wości. 

                   Co, gdzie, kiedy, jak?! 

Jak co roku w naszej placówce odbył się 

konkurs recytatorski pt. „Strofy                

o Ojczyźnie”. Nasi uczniowie wspaniale 

zaprezentowali utwory literackie o tema-

tyce patriotycznej, recytowali wiersze 

znanych polskich poetów. Zadbano  

o oprawę całego konkursu, przygotowu-

jąc dekorację nawiązującą do symboli 

narodowych naszego kraju oraz upa-

Droga do niepodległości Polski. 
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 jących ważne wydarzenia historyczne 

Polski, o których powinien pamiętać  

i znać każdy obywatel naszego kraju. 

Polska odzyskała niepodległość 89 lat    

temu. Zanim nadeszły te przełomowe   

dni w listopadzie 1918 roku, które  

zadecydowały o odzyskaniu przez  

Polskę niepodległości po 123 latach 

niewoli, musiało nastąpić wiele  

korzystnych dla sprawy polskiej zmian. 

Niepodległość była najwyższym  

dobrem dla większości narodu  

ze wszystkich zaborów i warstw  

społecznych. Wiązano z nią nadzieję na 

lepszą przyszłość. Na postawy patrio-

tyczne wpływ miały czyny i legendy 



Paulina Kuleczka: Dzień dobry.  

Redakcja „PROMYKA” chciałaby 

przeprowadzić z Panią wywiad. Czy 

poświęci nam Pani chwilkę?  

Pani M. Kamola: Oczywiście.     

Pytajcie:) 

P.K.: Co Pani lubi najbardziej w swo-

jej pracy? 

P. M.K.: Wszystkie obowiązki jakie 

wykonuję na stanowisku sekretarza 

szkoły sprawiają mi przyjemność. 

P.K. : Jakie cechy charakteru według 

Pani powinien mieć sekretarz szkoły? 

P. M.K.: Uprzejmość, życzliwość, 

operatywność. 

P.K. : Jaki był Pani ulubiony i nielu-

biany przedmiot w szkole? 

P. M.K.: Bardzo lubiłam język polski, 

nie miałam szczególnej awersji do 

jakiegoś konkretnego przedmiotu. 

P.K.: Jak Pani spędza wolny czas? 

P. M.K.: Dużo jeżdżę rowerem, spo-

tykam się z przyjaciółmi, czytam 

książki. 

P.K.: Gdzie odbyłaby Pani swoją po-

dróż marzeń? 

P. M.K.: Na pewno były to Przylądek 

Horn w archipelagu Ziemi Ognistej 

(Chile).  

P.K.: Pani ulubiona książka lub film 

to … 

P. M.K.: Uwielbiam książki Paola 

Coelha i Janusza Leona Wiśniew-

skiego. Często wracam do raz prze-

czytanych książek i opowiadań tych 

pisarzy. 

P.K.: Dziękujemy za rozmowę i 

życzymy miłego dnia.  

 

 

 

 

 

jak dźwięk trochę niezgrabny 

lub jak suchy ukłon, 

żeby widzieć naprawdę zamy-

kają oczy, 

chociaż większym ryzykiem 

rodzić się ,nie umierać, 

kochamy wciąż za mało i stale 

za późno. Nie pisz o tym zbyt 

często lecz pisz raz na zaw-

sze. 

Nie bądź pewny, że czas masz 

bo pewność niepewna 

zabiera nam wrażliwość, tak 

jak każde szczęście 

przychodzi, jednocześnie jak 

patos i humor, 

jak dwie namiętności wciąż 

słabsze od jednej, tak szybko 

stad odchodzą , jak drozd milk-

ną w lipcu, 

Poznajmy się bliżej. Wywiad z panią Moniką Kamolą– sekretarzem szkoły. 

potem cisza normalna więc 

całkiem nieznośna, 

jak uroczystość urodzona 

najprościej z rozpaczy,  

kiedy myślimy o kimś zostając 

bez niego.  

         

 Spieszmy się kochać ludzi tak 

szybko odchodzą, 

zostaną po nich buty i telefon 

głuchy, 

tylko to co nieważne jak krowa 

się wlecze, 

najważniejsze tak prędkie że 

nagle się staje, 

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą  …  
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Spieszmy się kochać ludzi, 

tak szybko odchodzą, 

i ci co nie odchodzą nie zaw-

sze powrócą, 

i nigdy nie wiadomo mówiąc o 

miłości, 

czy pierwsza jest ostatnia 

czy ostatnia pierwsza. 

 

Jan Twardowski 



Tolerancja to szacunek, akcepta-

cja i uznanie bogactwa różnorod-

ności kultur na świecie, naszych 

form wyrazu i sposobów na bycie 

człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, 

otwartość, komunikowanie się 

oraz wolność słowa, sumienia 

i wiary.  

Tolerancja to:  

 

 Respektowanie cudzych praw 

i cudzej własności; 

 Uznanie i akceptacja różnic 

indywidualnych; 

 Umiejętność słuchania,  

komunikowania się i rozumienia 

innych; 

 Docenianie rozmaitości  

kultur; 

 Otwarcie na cudze myśli 

i filozofię; 

 Ciekawość i nie odrzucanie 

nieznanego; 

 Uznanie, że nikt nie ma  

monopolu na prawdę. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Wychowawczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 listopada — Międzynarodowy Dzień Tolerancji !!! 

                 Szanujmy zdrowie– Dlaczego warzywa są zdrowe?       

poranionego konia, czując, że 

wówczas w jej córce również coś 

umrze. Przejeżdża pół Ameryki  

w poszukiwaniu zaklinacza -  

człowieka, który potrafi oddziały-

wać na psychikę koni... 

   

 

POLECAMY! 

 

                                Strefa kultury!!! 
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Warzywa są źródłem naturalnych  

witamin i minerałów wspomagających 

rozwój naszych organizmów. Wzmac-

niają naszą odporność, przeciwdziałają 

otyłości, chronią przed chorobami, 

wspomagają pracę mózgu (uczenie się, 

zapamiętywanie).  

Drodzy Czytelnicy, czy wiecie, że 100 

gram papryki to 24 kalorie, które  

cudownie wpływają na nasz organizm: 

- papryka jest jedynym warzywem, 

które w trakcie gotowania, piecze-

nia i suszenia nie traci cennej wita-

miny C; 

- wzmacnia odporność organizmu; 

- zawiera 4-5 razy więcej witaminy 

C niż cytryna! 

- zawiera witaminy z grupy A, B 

i E; 

  

 

 

 

 

 

 

Dziewczynka i jej koń nieoczeki-

wanie dostają się pod koła wiel-

kiej ciężarówki. Oboje uchodzą  

z życiem, ale wypadek wywiera 

niszczycielski wpływ zarówno na 

życie dziewczynki, jak i jej konia. 

 Matka poszkodowanej nie zga-

dza się na uśpienie straszliwie 



Życzliwość to uśmiech, ciepłe 

spojrzenie, kilka dobrych słów, 

niewymuszona grzeczność, bez-

interesowna pomoc.  

Jak być życzliwym? Wystarczy 

kierować się zasadą: traktuj  

innych tak, jak sam chciałbyś 

być traktowany. 

 

2. Potem myjemy na zmianę u obu 

rąk przestrzeń między palcami. 

3. Następnie myjemy kciuki. 

4. Obrotowo pocieramy opuszki 

palców jednej dłoni w zgłębieniu 

drugiej. 

5. Wycieramy  dokładnie ręce czy-

stym ręcznikiem.  

Czyhają na nas wszędzie. W toale-

cie, w autobusie, sklepie, pracy... 

Wirusy i bakterie upodobały sobie 

nasze ręce i tylko czekają, aby nas 

zainfekować. Ale nie jesteśmy 

bezsilni! Najważniejsze to porząd-

nie myć ręce! 

MYĆ, ALE JAK? 

1. Nabieramy mydła i myjemy 

wewnętrzną stronę i zewnętrzną 

dłoni.  

         21 listopada— Światowy Dzień Pozdrowień i Życzliwości.  

Mycie rąk może uratować życie!!! 

 Z nocy na dzień coraz zimniej, 

 pochmurniej z dnia na dzień, 

 ogołociał, osierociał 

 świat w tym listopadzie. 

 Już na drzewach zgasła reszt-

ka liścianego złota, złota jesień 

utonęła 

                                  „LISTOPAD”  
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Rozejrzyjmy się wokół siebie,  

może jest ktoś, kto czeka na jakiś 

życzliwy gest, miłe słowo.  

A co Wy drodzy czytelnicy  posta-

nowiliście zrobić życzliwego           

w tym dniu? 

 

 

w chlupoczących słotach. 

 Już zasypia borsuk w borze, 

 nasionka - pod ziemią. 

 Nie ćwierkają senne świersz-

cze,   w swych kryjówkach 

drzemią. 

 

 

 

Wszystkie barwy gdzieś prze-

padły 

 niby kamień w studnię, 

 by nie spotkać się przypad-

kiem 

 z nadchodzącym grud-

niem. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Wychowawczy 



  Idą dwa koty przez pustynię. 

Mija godzina, dwie, trzy i nagle 

jeden mówi: 

-Ty stary, nie ogarniam tej ku-

wety. 

Do wędkarza podpływa krokodyl: 

- Biorą? 

- Nie 

- To olej ryby, chodź sie wyką-

pać! 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Garść dobrego humoru !!! 

Andrzejki - Dzień Świętego Andrzeja Apostoła, 

najhuczniej świętowany w Szkocji, w kraju, którego 

Św. Andrzej jest patronem. W Polsce w tym dniu  

w zależności od regionu, wróży się przyszłość, szcze-

gólnie matrymonialną. 

Przysłowia:  
- Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni 

śnieg na polu leży. 

- Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzieja. 

- Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja. 

- Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od 

Bożego Narodzenia będzie sroga zima. 

 

30 listopada Andrzejki!!! 
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- Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu dro-

gi bez błota. 

- Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamę-

ście.  

 
Andrzejkowe wróżby: 

- LANIE WOSKU i odgadywanie kształtów jego cieni 

to najpopularniejsza wróżba andrzejkowa. 

- ANDRZEJKOWE SERCE. Aby wykonać tę wróżbę 

należy wyciąć serce z papieru i napisać na nim imiona 

chłopców i dziewczynek. 

- ANDRZEJKOWA WRÓŻBA Z JABŁKIEM. 

 

Przychodzi Jasiu do szkoły  

i pani prosi, aby wymienił 

pięć zwierząt mieszkających 

w Afryce.  

A Jasiu:  

-dwie małpy i trzy słonie.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ZAPAMIĘTAJ - GRZECZNOŚĆ 

NIC NIE KOSZTUJE!!! 

 

Czy chcesz w szkole mieć      

szacunek?  

Na to jeden jest warunek: 

Nie zachowuj się jak błazen, 

Z koczkodanem wzięty razem. 

 

 

 

Ten, kto umie się zachować, 

Na sympatię zasługuje. 

Dobrze więc pamiętaj słowa: 

PRZEPRASZAM, 

               PROSZĘ,  

DZIĘKUJĘ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zespół Redakcyjny 

http://miastodzieci.pl/zabawy_dla_dzieci/zabawa/19:zabawy-dla-dzieci-andrzejki-dla-dzieci/5597:andrzejki-lanie-wosku
http://miastodzieci.pl/zabawy_dla_dzieci/zabawa/19:zabawy-dla-dzieci-andrzejki-dla-dzieci/5364:serce-na-andrzejki
http://kawaly.tja.pl/dowcip,przychodzi-jasiu-do-szkoly-i-pani.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,przychodzi-jasiu-do-szkoly-i-pani.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,przychodzi-jasiu-do-szkoly-i-pani.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,przychodzi-jasiu-do-szkoly-i-pani.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,przychodzi-jasiu-do-szkoly-i-pani.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,przychodzi-jasiu-do-szkoly-i-pani.html


                               Ekoludzik :) - Oszczędzamy wodę. 

1.Nie wylewajcie wody, kiedy moż-

na jej użyć np.: do podlewania 

kwiatów, ogrodu czy sprzątania. 

 

2.Naprawcie kapiące krany wymie-

niając uszczelki. Jeżeli kran kapie z 

częstotliwością 1 kropli na sekundę 

można oczekiwać utraty 11935 li-

trów wody rocznie! 

 

3.Bierzcie szybki prysznic. Zastąpcie 

natrysk wersją oszczędnościową, z 

małym strumieniem. 

 

4.Używajcie małej ilości wody do 

kąpieli. Napełniajcie wannę w 1/3, a 

Czy wiecie, jakie jest najcieplej-

sze miasto w Polsce?  

Miasto Tarnów to polski biegun 

ciepła. Najcieplejszym miejscem  

w samym mieście jest wzgórze  

w Gumniskach. Lato (czyli okres, 

kiedy temperatura przekracza 15°

C) trwa w Tarnowie aż 118 dni.  
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przedtem zatkajcie odpływ korkiem.  

 

5.Nie pozwólcie, aby woda była od-

kręcana, kiedy golicie się, myjecie 

zęby lub twarz. 

 

6.Kiedy zmywacie ręcznie, napełnij-

cie jedną komorę zlewu lub miskę 

wodą z płynem. Spłukujcie szybko 

pod niewielkim strumieniem bieżą-

cej wody. 

 

7.Przechowujcie wodę do picia w 

lodówce, a nie odkręcajcie jej za 

każdym razem, kiedy chcecie się 

napić zimnej wody. 

    Czy wiecie, gdzie znajduje się największy kamień w Polsce? 

                     Ciekawostki z Polski– Czy Wiecie, że … 

 Czy wiecie, jaki ptak w Polsce jest 

największy?  

Największym ptakiem występującym  

w Polsce jest bielik. Rozpiętość skrzydeł 

bielika jest znacznie większa niż rozpię-

tość ramion rosłego mężczyzny. Rozpię-

tość skrzydeł wynosi 230-240 cm. 

 

        

W miejscowości Tychowo, niedaleko Białogardu w 

Zachodniopomorskiem, znajduje się największy na 

polskich ziemiach głaz narzutowy "Trygław". Naj-

większy polski kamień waży około 200 t. Jego ob-

wód wynosi 44 m, a wraz z częścią wbitą w ziemię 

ma wysokość 7,8 m. Ogromny głaz został przetrans-

portowany do Tychowa prawdopodobnie przez lodo-

wiec. 

 

Czy wiecie, gdzie znajduje się 

środek Polski? 

Dokładnie we wsi o ciekawej  

nazwie - Piątek, 33 km na północ 

od Łodzi. Z kolei Piątek zawdzię-

cza swoją nazwę prawdopodobnie 

targom, które odbywały się tu wła-

śnie w piątki. Niegdyś wieś była 

prężnym miasteczkiem słynącym 

m.in. z produkcji piwa. 



                                     Coś na ząb... 

                             Listopadowi solenizanci: 

 

Solenizanci: 

 

Łukasza, Sylwii, Huberta, Tobiasza, Marcina,  

Elżbiety, Katarzyny, Sławomira, Dominika,  

Ziemowita, Gracji, Andrzeja, Bartłomieja, Leona, 

Mikołaja, Grzegorza. 

 

Życzymy wszystkiego najlepszego!!!  

Skorpion (24.10.-21.11) 

W tym miesiącu postanowisz raczej 

obserwować wydarzenia, niż w nich 

aktywnie uczestniczyć. Zmienisz 

niektóre postanowienia i przyszyku-

jesz się do realizacji ambitnych pla-

nów. Sprawy, jakimi się teraz zaj-

miesz, przyniosą ci zadowolenie, 

choć na efekty pracy będziesz musiał 

poczekać do listopada. 

                                      Horoskop. 
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„Sałatka z łososiem wędzonym” 
  
Składniki: 
 

- 35 dag łososia wędzonego 

- 4 jajka 

-1 torebka ryżu 

-3-4 ogórki kwaszone 

-2-3 łyżki majonezu 

- sól, pieprz 
 
Sposób przygotowania: 
 
Jajka ugotować na twardo, po prze-

studzeniu pokroić w kostkę. Ryż 

ugotować i również przestudzić.  

 Ogórki pokroić w kostkę. Wszystkie 

składniki połączyć z majonezem, 

doprawić do smaku. 

 

 

 

Smacznego! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzę Wam dużo 

szczęścia 

na co dzień:)  

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 na przychyl-

nym wzrokiem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Profilaktyczny 

1. Niedaleko od drzewa pada, 

każdy je z ochotą zjada. 

Okrąglutkie i rumiane, 

na słoneczku dojrzewane. 

          Odpowiedź………………. 

 

 

     2. Choć to „klapsy”, to nie bolą. 

      Ludzie raczej jeść je wolą. 

       Zawsze są smaczne, soczyste, 

       lecz pamiętaj – jedz je czyste! 

Odpowiedź …………… 

 

 

3. Dwie litery „radia” oraz „bar” – dwa słowa, 

    a z całości można kompot ugotować. 

    Odpowiedź…………….. 

 

             

                  4. Skórka fioletowa, miąższ pod nią złoty. 

                  Smakuje wybornie, wszyscy wiemy o tym. 

Odpowiedź…………….. 

Owocowe Zagadki !!!   

 

Lidia Gaca 

Katarzyna Grzywacz 

Monika Zgieb 

Konrad Zdrojewski 

 

Samorząd Wychowanków w składzie: 
Przewodniczący: Arek Warszton, wiceprzewod-

nicząca: Lucyna Czapnik; 

Dziennikarz: Paulina Kuleczka; 

Spec od kulinariów: Sylwia Stańczyk; 
 oraz pozostali członkowie „SW”. 

SOSW Nowe Miasto  

n/Pilicą 

            Zespół Redakcyjny  „PROMYKA ”: 

 

„Ze szczęściem bywa czasami 

tak, jak z okularami, szuka się 

ich, a one siedzą na nosie. Tak 

blisko!” 

Jesteśmy w sieci web- 

www.osw-franciszek.pl 


