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„Stoi przy drodze wierzba płacząca                            

A pod nią krzyż zapomniany.  

Na nim tabliczka mało czytelna 

Z napisem: "Chwała. Ojczyzna. Nieznany." 

Ile to wiosen juz przeminęło 

I złotych, polskich jesieni,  

Jak ciebie na wieczny spoczynek złożono 

Na łonie Matki, w Ojczystej ziemi. 

(...) 

Niech Dzień Zaduszny będzie wspomnieniem 

O tych, którzy weszli do chwały Boga. 

O was, bezimienni obrońcy ojczyzny,                            

Co wam na polu walki skończyła się droga. „ 

 

... Józef Krajeński 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przygotowała: J. Ostrowska 

 

    Ważne tematy: 

 

 Grób Nieznanego Żołnierza, 

Święto Zmarłych, 

 

 Jak wyleczyć katar i kaszel 

naturalnymi metodami, 

 

 I Ty możesz mieć piękne, lśniące 

włosy. Nie wierzysz? Sprawdź! 

 

 B i e r z m y  p r z y k ł a d                           

z najmłodszych -  przedszkolaki 

na basenie.  

Co, gdzie, kiedy, jak?! 
 

W dniu 21.10.2015r SOSW w Nowym Mieście n/P,                

odwiedziła  podkomisarz Agnieszka Wójcik                              

z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.                              

Celem nadrzędnym spotkania było utrwalenie najmłodszym 

uczniom zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,      

oraz uwrażliwienie młodzieży na skutki używania substancji                 

psychoaktywnych. Przekazana słuchaczom wiedza, poparta 

projekcją krótkiego filmu, zrobiła na młodych  ludziach duże 

wrażenie. Na zakończenie spotkania, uczniowie mieli możli-

wość indywidualnej rozmowy z panią komisarz w celu        

uzyskania porady policyjno – prawnej .       

 

Przygotowała: J. Ostrowska 
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W tym numerze: 

Grób Nieznanego Żołnierza 

PROMYK 



1 listopada to w Kościele            

katolickim dzień modlitwy za tych, 

którzy odeszli. Uroczystość 

Wszystkich Świętych powszechnie 

nazywana jest Świętem Zmarłych.  

 

 

 

 

 

 

 

  Czy wiesz, że…. 

Dzień Brązowy w Przedszkolu 

Przedszkolaki też dbają o kondycję 

Str. 2 PROMYK 

 

 

 

 

 

 

Najbardziej znanym cmentarzem         

w Polsce jest Cmentarz                      

Powązkowski w Warszawie.               

Tam pochowani są wybitni Polacy. 

    

                                      

                         Przygotował: R. Sierajewski   

 

 

Tego dnia odwiedzamy cmentarze 

aby na grobach bliskich złożyć 

kwiaty  i zapalić znicze. Zapalony 

znicz na grobie jest symbolem                       

pamięci o zmarłych.    

1  listopada zapala sie znicze        

również przy Grobach Nieznanego 

Żołnierza. Tu składamy hołd       

poległym w walkach żołnierzom. 

Najbardziej znany jest                    

Grób Nieznanego Żołnierza                

w Warszawie gdzie płonie              

wieczny znicz.   

 

W dniu 30.10.2015r. Dzieci         

z Oddziału Przedszkolnego       

wraz z wychowawcą i rodzicami    

wyjechali na basen do                   

Rawy Mazowieckiej. 

Zjeżdżalnia, jacuzzi      

i basen – to atrakcje,     

z których mieli okazję 

skorzystać wszyscy 

uczestnicy wyjazdu.  

 

Czas, który   

spędziliśmy na 

basenie, był 

świetną zabawą 

dla wszystkich.  

 

                   

 

 

Mamy nadzieję powtórzyć 

niebawem taki wyjazd.  

            

 Przygotowała: K. Januszek                            

Przygotowała:  K. Januszek 

 

Dzień Brązowy      

nasze maluszki  

uczciły bardzo      

przyjemnie.        

 Zaczęliśmy od ustalenia aktualnej 

pory roku, następnie dzieci               

segregowały brązowe dary jesieni, 

słuchały opowiadań o niedźwiadku 

i brały udział w wykonaniu           

zimowego futerka dla misia.              

Na koniec wszyscy zajadali            

smakołyki, głównie czekoladowe       

i pili pyszne kakao.  



 

 

 

 

 

 

 

OŚ DLA URODY 

KATAR 

Stan zapalny błon śluzowych nosa złagodzi płukanka solna, którą warto 

sobie zaaplikować 2-3 razy dziennie. Szczyptę soli rozpuszczamy           

w szklance letniej wody, a przygotowany płyn wciągamy energicznie do 

nosa przez jedną z dziurek, zatykając drugą i na zmianę. W walce             

z katarem pomagają też inhalacje z rumianku, olejków eukaliptusowych,    

lub amolu – wkroplony do wrzątku ułatwia oddychanie. Należy            

pamiętać , by jak najwięcej pić, wtedy wydzielina z nosa pozostanie 

płynna i nie zatka zatok. Szczególnie wskazane są soki warzywne            

i owocowe, będące również źródłem cennych witamin . 

   Przygotowała: J. Szczodra 

Str. 3 PROMYK 

 

Kaszel 

To bardzo ważne, by chory przebywał w pomieszczeniu                  

o odpowiednio dużej wilgotności powietrza. Ustawmy więc           

w pokoju, w którym przebywamy naczynie z gorącą wodą, albo 

zawieśmy ściereczki namoczone w naparze z rumianku. Bardzo 

skuteczne przy kaszlu są olejki eukaliptusowe lub miętowe          

którymi nacieramy klatkę piersiową. Możemy w tym celu użyć 

amolu. Równie pomocny przy dręczącym kaszlu może okazać 

się własnoręcznie zrobiony syrop. Mieszamy po 6 łyżeczek       

oliwy i soku z cytryny i przyjmujemy co godzina po 1 łyżeczce 

aż kaszel osłabnie.  

 

 

 

 

PIELĘGNACJA WŁOSÓW 

Sam pielęgnujący szampon i mycie 

włosów to z reguły za mało, by     

były one zdrowe i mocne. Piękny 

połysk nada naszym włosom         

płukanka herbaciana.  W tym celu 

zaparzamy około litra herbaty             

i odstawiamy do wystygnięcia. 

Przygotowanym płynem spłukujemy 

włosy po umyciu.                           

Włosy będą wyjątkowo jedwabiste,  

 

 

jeśli od czasu do czasu natrzemy je 

mlekiem. Płyn wcieramy w osuszone 

ręcznikiem włosy, zostawiamy na 15 

min. i spłukujemy wodą. Przy             

wypadaniu włosów bardzo skuteczne    

jest nacieranie głowy świeżo           

wyciśniętym sokiem z cytryny.       

Po każdym myciu należy delikatnie 

wmasować sok z cytryn i nie            

spłukiwać.       

               Przygotowała: J. Szczodra 

 

 

   

 

 

 

 

              I coś dla urody  

         Domowe sposoby na różne choroby                                     



 Wieczór andrzejkowy to zabawa, 

często połączona z wróżeniem, 

organizowana zazwyczaj               

29 listopada.                                        

Wróżenie to przepowiadanie 

przyszłości. Wróżka to kobieta 

zajmująca się wróżeniem.     

Mężczyznę, który przepowiada 

przyszłość nazywamy  wróżbitą. 

Istnieją różne sposoby wróżenia 

na przykład: astrologia czyli 

wróżenie z gwiazd, hiromancja-

wróżenie z ręki, numerologia-      

z cyfr a kartomancja z kart.   

Przygotował: K.Zdrojewski 

 

Już niedługo Andrzejki 

cienie na ścianie.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedyś szukano w nich przede 

wszystkim postaci narzeczonego.  

Teraz z kształtów cieni wróży się 

przyszłość - podróże, przyszły     

zawód, sukcesy.  

 

                               

Lanie wosku to najpopularniejszy 

sposób wróżenia podczas                 

Andrzejkowych wieczorów.          

Rozgrzany wosk przelewa sie przez 

dziurkę od klucza do naczynia                  

z zimna woda.  Następnie wyciąga 

sie z wody zastygle kawałki wosku     

i trzymając  pod światło, ogląda ich 

Lanie wosku 
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Inne wróżby 

Wróżenie z kości do gry, to stara metoda przepowiadania przyszłości. 

Lewą ręką należy rzucić dwiema kostkami i dodać do siebie liczbę 

oczek. Oto co wróżą poszczególne sumy: 2 – czeka cię podróż,            

3 – ktoś na kogo nie zwracasz uwagi bardzo cie lubi, 4 – spotkasz  

kogoś wyjątkowego, 5 – ktoś będzie chciał cie oszukać, 6 – czekają 

cię kłopoty, 7 – jeśli nie zmienisz postępowania stracisz kogoś       

bliskiego, 8 – czeka cię wiele zmian, 9 – wkrótce zakochasz się          

od pierwszego wejrzenia, 10 – twoja praca zostanie nagrodzona,        

11 – znajdziesz przyjaciela, 12 – spełnią się wszystkie twoje plany          

i marzenia; 



 

BLOK CZEKOLADOWY  

 

Składniki: 

1 masło roślinne                       

pół szklanki wody                          

1 szklanka cukru   

1 cukier waniliowy                                                                                                                                                     

3 łyżki kakao                                                                                                                                                                   

3 szklanki mleka w proszku                                                                                                                                                                            

2 paczki herbatników 

 

 

       

Coś na ząb... 

Str. 5 Tytuł biuletynu 

Uwaga!!! 

Odpowiedzi do zadań  z poprzedniego numeru : 

 

Zad. 1.  6 dzieci z tej klasy ma brata i siostrę. 

 

Zad. 2.  2 dzieci zbierało liście, żołędzie i szyszki. 

 

 

                                                            Pzygotowała: M. Modelska  

 

 

 
 

Przygotowanie: 

Masło z wodą i cukrem powoli                         

podgrzewamy aż się rozpuści (nie powinno 

wrzeć). Dodajemy kakao i mieszamy.  

Do dobrze przestudzonej masy                     

wsypujemy mleko w proszku, i energicznie 

mieszamy. Na koniec do masy dodajemy             

pokruszone herbatniki i mieszamy. Masę 

przekładamy do formy, np. tortownicy               

i pozostawiamy w lodówce do zastygnięcia.  

      

Przygotowała: L.Gaca                                                                                                                                                              

   
 

 

          Na wesoło :) 



 

„Czytanie dobrych książek jest niczym 

rozmowa z najwspanialszymi ludźmi” 

 

Kartezjusz 

 

 

 

P.O. Redaktor naczelny — Justyna Ostrowska            ( informacje, fakty, wydarzenia) 

Szata graficzna- Konrad Zdrojewski                 
(łamigłówki i zadania) 

Dziennikarze redakcyjni:                                     Justyna Szczodra — spec od zdrowia i urody,  
Lidia Gaca – spec kulinarny, od wszystkiego co pyszne, 

Małgorzata Modelska — spec od poczucia humoru  
i wszystkiego co śmieszne, 

Robert Sierajewski— spec od przyrody,                   
roślin i zwierząt 

Samorząd Wychowanków  
Samorząd Uczniowski  

SOSW Nowe Miasto  

nad Pilicą 

Jesteśmy w sieci web- 

www.osw-franciszek.pl 

Zespół Redakcyjny w składzie:  


