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Polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiąt-

kę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach 

rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Święto państwo-

we ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w 1989 roku. 

Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero usta-

wą z 23 kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepod-

ległości. 

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym 

i wybór 11 listopada jest dość arbitralny. Uzasadnieniem może być 

zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej na 

świecie. 

Ważne tematy: 

 11 Listopada Święto 

Niepodległości 

 Higiena– ważna sprawa. 

 

11 Listopada 
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W tym numerze: 

11 Listopada 

Narodowe Święto Niepodległości 

Promyk, nr III 

Samorząd Uczniowski i Samorząd Wychowanków 



 

Poznajmy się bliżej. Wywiad z kierownikiem d.s. opiekuńczo—wychowawczych 

Panem Konradem Zdrojewskim 

 

 

      . 

Str. 2 Promyk, nr III 

Przygotowały: A. Karwowska, A. Rylska 

 

Anita Rylska: Dzień dobry.  Redakcja ,,Promyka” chciałaby przeprowadzić  z Panem kierownikiem 

wywiad . Czy poświęci nam Pan kilka minut? 

Pan Konrad Z.: Dzień dobry.  Oczywiście odpowiem na wasze pytania 

A.R. Ile lat Pan pracuje w tej szkole? 

K. Z. Jest to moja pierwsza praca i pracuje tu 10 lat. 

A. R. Czy lubi Pan pracę z dziećmi?  

 K.Z. Bardzo lubię. 

A.R. O jakim zawodzie marzył Pan będąc nastolatkiem? 

K. Z. Jak każdy chłopiec chciałem być strażakiem, policjantem, żołnierzem. Żołnierzem był mój ta-

to, może to rodzinne. 

A. R. Jakie jest pana hobby? 

K. Z. Wędkowanie. Mam kartę wędkarza. Lubię wędkować na wodach stojących, tam biorą szczupa-

ki. Największy jaki mi się trafił to 2,5 kg.  

A. R. Jaką podróż chciałby Pan odbyć i z kim? 

K. Z. W podróż pojechałbym w  kraje egzotyczne, oczywiście z żoną i dziećmi. 

A. R. Jakie są Pana marzenia? 

K. Z. Marzenia dobra rzecz. Poważnie to chciałbym jak najszybciej wprowadzić się do nowego do-

mu, który zacząłem budować. Prawdziwy mężczyzna powinien mieć syna, zasadzić drzewo i posta-

wić dom. Mam wspaniałego synka, drzew to zasadziłem bardzo dużo a teraz dom… 

A.R. W takim razie życzymy panu powodzenia i zapytamy pana o motto życiowe? 

K.Z. Jako takiego nie mam. Ale wszystko co robię wykonuję  najlepiej jak potrafię. Najważniejsza 

w życiu jest rodzina, miłość, zgoda. Życzę wszystkim żeby kochali i byli kochani. 

A. R. Dziękujemy i życzymy sukcesów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Świat książki 

   Podział książek 

Kultura osobista, czyli dobre maniery na co dzień. 

Promyk, nr III Str. 3 

Czytanie książek to idealne hobby dla osób chcących pobudzić swą wyobraźnię do działania. W 

bibliotekach jest dostępnych szereg książek. Najprostszym podziałem książek jest ten, ze względu 

na przedział wiekowy czytelnika - możemy zatem wyróżnić książki dla dzieci, młodzieży i doro-

słych. Bajki, opowiadania, wierszyki i książki edukacyjne, przeznaczone dla maluchów, mają na 

celu głównie pobudzić wyobraźnię dziecka, rozwi-

jając jego zmysły. Najczęstszym rodzajem literatury 

dla młodzieży są powieści przygodowe, literatura 

fantasy, opowiadania oraz książki zaliczające się do 

lektur opracowywanych w szkole. Zakres książek 

dla dorosłych jest bardzo duży. Od powieści i opo-

wiadań, przez biografie, książki historyczne, krymi-

nały, fantastykę czy romanse. Obecnie dużym uzna-

niem cieszą się książki podróżnicze, będące relacja-

mi z wypraw oraz wszelkiego rodzaju poradniki. 

 

 

Przygotowała: E. Długosz 

Czego nie robimy przy stole? 

 nie mówimy z pełnymi ustami 

 nie wycieramy talerza chlebem 

 nie korzystamy z telefonu komórkowego 

 nie plotkujemy z sąsiadem 

 nie mówimy szeptem 

 nie rozpieramy się łokciami, ani nie unosimy ich 

wysoko nad stołem 

 nie żujemy gumy 

 nie czyścimy paznokci 

 nie dłubiemy w zębach 

 nie cmokamy 

 nie mlaskamy 

 nie opieramy sztućców o brzeg talerza, ani nie od-

kładamy ich z powrotem na stół. 

Przygotowała: E. Długosz 



Co roku w listopadzie obchodzone są Dni Honorowego 

Krwiodawstwa organizowane przez Polski Czerwony 

Krzyż. Dni te mają na celu uświadomienie społeczeń-

stwu znaczenia idei dzielenia się cennym darem jakim 

jest KREW. 

 

Przygotował: Zespół Redakcyjny 

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą  …  

                   22—26 Dni Honorowego Krwiodawstwa 

                   Oddając krew ratujesz życie 

Str. 4 Promyk, nr III 

Przygotował: Zespół Redakcyjny 

 

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, 

potem cisza normalna więc całkiem nieznośna, 

jak uroczystość urodzona najprościej z rozpaczy,  

kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.  

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 milkną w lipcu, 

jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon, 

żeby widzieć naprawdę zamykają 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 zawsze. 

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, 

i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą, 

i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości, 

czy pierwsza jest ostatnia czy ostatnia pierwsza. 

Autor: Jan Twardowski 

 



Nauczyciel na lekcji matematy-

ki: 

- Maryno, skoro w jednej dłoni 

mam 9 jabłek, a w drugiej mam 

7 jabłek to znaczy, że...? 

Maryna odpowiada: 

- To znaczy, że ma pan bardzo 

duże dłonie, proszę pana.  

 

                                            Garść dobrego humoru !!! 

Dla prawidłowego funkcjonowania oczu niezmiernie ważnym zagadnieniem jest tzw. higiena 

oczu. Już od dzieciństwa należy uczyć dzieci dokładnego mycia rąk po przyjściu z podwórka do 

domu, aby nie wywołać zatarciem brudnymi rękami zapalenia spojówek. Może to skutkować po-

ważnymi dla oczu powikłaniami chorobowymi z nieodwracalnym pogorszeniem widzenia. Druga 

sprawa to: 

 odpowiednie oświetlenie przy czytaniu i odrabianiu lekcji 

 

 czytanie powinno odbywać się w pozycji siedzącej (nie leżącej) minimum 35-

40 cm od oczu. 

 

 czas przebywania przed monitorem komputera, laptopa, telewizora — mak-

symalnie 1 godz. jednorazowo, a w dniach nauki — 1-1,5 godz. na dzień. 

Praca przy komputerze również nie powinna odbywać się przy zgaszonym 

świetle. To samo dotyczy gier na telefonach komórkowych — są to małe 

ekrany, sprawiające silne napinanie mięśni oczu, co może przyspieszać wady 

wzroku, głównie krótkowzroczność. 

 

Przygotowała: E. Długosz 

                           Higiena ważna sprawa… 

                                Higiena oczu 

Promyk, nr III Str. 5 

Przychodzi mrówka do sklepu 

i pyta się sprzedawcy:  

- Ile kosztuje truskawka? 

- Grosik. 

- A, to poproszę pół!  

 

W sklepie:  

-Jest Snickers?  

-Jest.  

-A Kitkat?  

-Też jest.  

-To poproszę Liona. 

 

Przygotowała: E. Długosz 



Str. 6 Promyk, nr III 

 Ciekawostka  

Czy Wiecie dlaczego jesienią liście zmieniają barwę? 

 

Przygotowała:  E. Długosz 

Poznaj grzyby 

W Polsce występuje ponad 4,5 tys. grzybów. Już setki lat temu nasi przodkowie wykorzystywali nie-

które gatunki grzybów jako istotny składnik wielu tradycyjnych polskich potraw. Ta piękna tradycja 

trwa do dziś. Należy jednak mieć świadomość, że nieznajomość grzybów może doprowadzić do po-

ważnego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci.  

Zielony barwnik liści powstaje w wyniku działania pro-

mieni słonecznych, gdy zbliża się zima i słońce świeci 

krócej, powstaje go dużo mniej. Wówczas główną rolę w 

tworzeniu barwy liścia zaczynają odgrywać inne barwni-

ki, np. żółte lub pomarańczowe. 

 

Przygotowała:  E. Długosz 

TYLKO TE 

GRZYBY  

ZBIERAMY I 

JEMY ! 



                                     Coś na ząb... 

Solenizanci: 

Lena, Marcin, Jerzy, Renata, Tomasz, Marek, Bła-

żej, Jakub, Andrzej. 

Ciekawostka: imię Andrzej pochodzi z języka greckiego od 

słowa andros (mąż, mężczyzna) lub anderios (męski).  

Oznacza: mężny, odważny.  

Życzymy wszystkiego najlepszego!!!  

                                      Horoskop 

Promyk, nr III Str. 7 

Zupa grzybowa 
 

Składniki: 

- 600 gram grzybów borowików 

- 2 łyżki masła 

- 1 drobno posiekana cebula 

- 1 1/2 l gorącego bulionu wołowego lub 

drobiowego 

- 200 ml śmietany kremówki 

- 2 łyżki natki pietruszki 

- sok z cytryny 

 

Wykonanie: 

Grzyby oczyścić, umyć i osuszyć. Po-

kroić na mniejsze kawałki. W garnku na 

maśle zeszklić cebulę, następnie dodać 

grzyby i smażyć co chwilę mie-

szając przez ok. 5 minut. 

Wlać bulion i zagotować. Goto-

wać przez około 10 - 15 minut 

na małym ogniu. Dodać ubitą 

(spienioną) śmietankę kremów-

kę, doprawić solą oraz pie-

przem. Gotować jeszcze przez 

ok. 3 minuty na wolnym ogniu. 

Na koniec dodać posiekaną nat-

kę pietruszki. 

Doprawić odrobiną soku z cy-

tryny i podawać z makaronem. 

 

 

 

 

Przygotowała:  E. Długosz 

Listopadowi solenizanci 

Przygotowała:  E. Długosz 

Skorpion (23.10.-22.11) 

 

Skorpiony są bardzo uczuciowe, choć 

skrupulatnie ukrywają przed otocze-

niem swoje emocje i uczucia. Spra-

wiają wrażenie osób niedostępnych i 

chłodnych.  

 

Sławne Skorpiony: Leonardo Di-

Caprio, Janusz Korwin - Mikke 

 

Strzelec (23.11.-21.12.) 

 

Z nadejściem jesieni Strzelce zabiorą się 

za porządki, zmiany i rewolucyjne decy-

zje. Uda ci się przeforsować pomysły, do 

jakich od dawna się zabierałeś. Uwierz w 

swoje siły, bo planety patrzą na ciebie na 

przychylnym wzrokiem. 

Sławne Strzelce: Adam Małysz, Ro-

bert Kubica, Tina Turner 

 



Przygotował: Zespół Profilaktyczny 

Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż rebus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASŁO: ………………………………….. 
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n/Pilicą 

            Zespół Redakcyjny  „PROMYKA ”: 

 

„Człowiek, który umie żyć 

w harmonii z samym sobą 

Jesteśmy w sieci web- 

www.osw-

franciszek.pl 

Przygotował: Zespół Profilaktyczny 


