
„ P ROMYK ” ,  n r  XXVI , 

03.02.2015r. gazetka szkolna 

wydawana przez Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

im. Św. Franciszka z Asyżu w 

Nowym Mieście nad Pilicą. 
 

"Być człowiekiem znaczy posiadać 
kryształowa moralność, 

nieograniczoną tolerancyjność, do pa-
sji posuniętą pracowitość, 

dążyć do ciągłego uzupełniania wy-
kształcenia, pomagać innym". 

 

Janusz Korczak 

 
 

Drodzy Czytelnicy, głównymi za-

daniami i celami naszej szkoły są: rozwi-

janie zainteresowań uczniów, wyposaże-

nie ich w konkretne umiejętności i wiado-

mości, które umożliwią im dalszą eduka-

cję oraz kształtowanie wszechstronnej 

osobowości naszych podopiecznych. 

      Jesteśmy szkołą otwartą, tolerancyjną, 

a przede wszystkim szkołą przyja-

zną,   stwarzającą warunki do wszech-
stronnego rozwoju  każdego ucznia.  

Panuje tu dobra, miła i przyjazna atmosfe-

ra sprzyjająca pracy. W naszej szkole 

dzieje się mnóstwo ciekawych rzeczy, 

organizujemy różne konkursy, występy 

artystyczne, wyjazdy w ciekawe miejsca, 
 

      

 

 

 

 

 

                          ZAPRASZAMY:) 

Jak się uczyć, żeby 

się nauczyć … 
2 

Wystawa  

KLOCKÓW LEGO w 

Warszawie na Stadio-

nie Narodowym. 

2 

Coś na ząb... 3 

Krzyżówka. 4 

  

  

  

W tym numerze: 

O naszej szkole… 

Promyk 

wycieczki klasowe, plenerowe oraz dysko-

teki.  

Przy naszej placówce działa wiele ze-

społów zadaniowych. Jednym z nich jest                      

Zespół ds. Promocji i Rekrutacji, którego 

zadaniem jest między innymi budowanie 

pozytywnego wizerunku naszej placówki, 

ukazywanie osiągnięć i potencjału naszej 

społeczności szkolnej. Chcemy pochwalić 

się tym, co mamy najlepsze– kreatywno-

ścią, przedsiębiorczością, optymizmem, 

przyjazną atmosferą.  

Dlatego też, Zespół ds. Promocji i Rekruta-

cji zorganizował konkurs ,, SZKOŁA W 

OBIEKTYWIE”. Uczniowie wraz z nauczy-

cielami, wykonują zdjęcia z życia szkoły i 

klasy. Wystawa umieszczona jest na tablicy 

znajdującej się w korytarzu, przy głównym 

wejściu. Są tam zdjęcia z różnorodnych 

imprez, uroczystości oraz z życia codzien-

nego naszych podopiecznych.  

Zatrzymajcie się tam  i obejrzyjcie zdjęcia, 

a  przypomnijcie sobie wiele radosnych i 

wspaniałych chwil, które spotkały Was w 

naszej szkole.  

Zachęcamy do odwiedzenia SOSW im. Św. 

Franciszka z Asyżu. Zajrzyjcie do NAS! 

 
Przygotowali: Zespół ds.. Promocji i Rekrutacji, 

Zespół Redakcyjny  



Moi Drodzy sposobów uczenia się 

jest zapewne tak wiele, jak uczących 

się– czyli Was. Każdy ma swój wła-

sny sposób, na to żeby zapamiętać  

„co nieco”.  A semestr drugi nauki w 

szkole właśnie się rozpoczął i pewnie 

przydałoby się kilka dobrych ocen 

… :)  

Czy Wiecie czemu się uczycie? Co 

jest  Waszym motorem do działania? 

A czy znacie już termin „motywacja”?  

Motywacja, to siła popychająca WAS 

do działania, w naszym przypadku do 

nauki.  

Rzućcie okiem na te niebieskie ta-

bliczki— zawarte w nich najważniej-

sze informacje pomogą Wam osiągnąć 

sukces.  

 

Zdj. 1. Pałac Kultury 

 

Zdj. 2. Stadion Narodowy.  

 
Przygotowała: M. Zgieb 

 

Moi Drodzy Czytelnicy w czasie ferii 

odbywały się różne wystawy, występy, 

koncerty- jednym słowem- dla każdego 

coś miłego. Ja postanowiłam wybrać się 

na wystawę Klocków LEGO w Warsza-

wie, która odbyła się na Stadionie Naro-

dowym. Wystawa była świetna. Wy-

obraźcie sobie, że na wystawę przywie-

ziono 10 tirów klocków i sprzętu, a bu-

dowle z LEGO tworzyło prawie 100 

osób. Wśród 150 niezwykłych makiet 

znajdował się między innymi: 11-

metrowy Titanic (zbudowany z ponad 

500 000 klocków LEGO), ponad dwu-

metrowy statek kosmiczny Star Destroy-

er znany z „Gwiezdnych Wojen”, makie-

ta Lego City o wielkości 25 m kw (z 

częścią mieszkalną i lotniskiem). Wysta-

wa łączyła zabawę i edukację. Eksponaty 

prezentują postacie, miejsca, a także 

wydarzenia znane z bajek( np. 

„Muminki”, „Mario Bros”, „Auta”) czy 

filmów ( „Avatar”, „Gwiezdne Wojny”), 

jak również sceny historyczne oraz naj-

słynniejsze budowle architektoniczne – 

zarówno zabytkowe jak i współczesne. 

Takie zestawienie pozwoliło zwiedzają-

cym na poszerzenie wiedzy z zakresu  

historii, geografii czy architektury. Oto 

kilka zdjęć przedstawiających budowle z 

klocków LEGO. 

 

 

 

 

 

 

Zdj. 3. Bohater bajki Mario Bros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdj. 4. Park rozrywki w Paryżu.. 

Jak się uczyć, żeby się nauczyć i jeszcze wiedzieć o co chodzi! 

Str. 2 Promyk 

Przygotowała: M. Zgieb 

Wystawa Klocków LEGO w Warszawie. 

Zdj. 5. „Czarna Perła”- statek piracki. 



Moi Drodzy 

Czytelnicy, choć 

radio ma już po-

nad 100 lat, do-

piero w 2011 

roku UNESCO ustanowiło na wnio-

sek Hiszpanii Światowy Dzień Ra-

dia. W tym roku ten dzień przypada 

na 13.02.2015r.– piątek. Święto ma 

na celu promowanie tej dziedziny 

mediów i podkreślenie jej znaczenia 

we współczesnej historii. Pierwszą 

transmisję radiową głosu ludzkiego 

zademonstrowano w São Paulo już 

w 1901 roku, jednak na powszechny 

dostęp do radioodbiorników trzeba 

było poczekać do lat 20-stych ubiegłe-

go wieku. Radio w czasach przed roz-

powszechnieni telewizji było dla wielu 

ludzi jedynym źródłem informacji i 

rozrywki. Fale radiowe dosięgały tam, 

gdzie nie dowożono prasy. Co więcej, 

nie trzeba było już iść do filharmonii, 

żeby posłuchać muzyki. Za początek 

polskiej radiofonii uznaje się rok 192-

6, kiedy nadawanie rozpoczęła oficjal-

na stacja nadawcza w Warszawie. Ra-

dio odegrało również ogromną rolę w 

czasie wojny, kiedy to wspomagało 

działania konspiracyjne i wyzwoleń-

cze.  

Dziś, radio nadal pełni ważną rolę w  

naszym życiu. Nadal dostarcza nam 

ważnych informacji, rozrywki. Każ-

dy z Nas ma swoją ulubioną stację 

radiową:) 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: K. Zdrojewski  

- plastikową butelkę, 

- 2 drewniane łyżki, 

- różnego rodzaju ziarna, 

- sznurek do zamocowania karmnika 

na drzewie 

W czystej butelce robimy 4 otwory, 

tak by dało się zamocować drewniane 

łyżki  - tak jak na zdjęciu obok. Wsy-

pujemy ziarenka, mocujemy sznur-

kiem do gałęzi i oczekujemy na  fru-

wających gości w naszej „stołówce”.  

Karmnik dla pta-

ków 

Moi Kochani, gdy za oknem zimno 

pamiętajmy o dokarmianiu ptaków i 

innych zwierząt, które o tej porze roku 

poszukują pożywienia.  Dlatego za-

chęcam Was do zrobienia bardzo pro-

stego w wykonaniu karmnika dla pta-

ków 

Potrzebujemy: 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: R. Sierajewski 

Kalendarz świąt nietypowych– Dzień Radia :) 

Ekoludzik :)  

warzywny karotenowy. To zastrzyk 

energii na cały dzień – dostarczy  

Wam pożytecznych kalorii, karote-

nu, a przy tym nie obciąży organi-

zmu.   

Składniki: 

- 4 krążki ananasa z puszki, 

- 2 marchewki – karotki, 

- 1 pomarańcza, 

- 1 łyżeczka oleju lnianego. 

 

POLECAM! 

Drogie Koleżanki i Koledzy, czuje-

cie, że brakuje Wam energii? Szyb-

ko się męczycie? Wasze organizmy 

zwolniły obroty, a Wasze twarze 

straciły blask? Pomóżcie sobie tu i 

teraz. Przyrządźcie pyszny i zdrowy 

koktajl! Jak go zrobić?  

Po prostu: wrzućcie składniki do 

shakera, sokowirówki lub zmiksujcie 

blenderem.  

Ja polecam Wam koktajl owocowo-

Coś na ząb... 

Promyk, numer XXVI Str. 3 

Przygotowała: uczennica ZSZ  

D. Stempniak 



 

 

 

Drodzy Czytelnicy w dniu 

16.02.2015r. z ramienia Samorzą-

du Wychowanków zorganizowa-

no zabawę walentynkową pod 

hasłem „Miłość, ach miłość”. 

Wychowankowie wspólnie bawili 

się na zabawie dyskotekowej i 

brali udział w konkursach. Impre-

za o takim charakterze wskazała, 

wychowankom alternatywne for-

my spędzania czasu wolnego oraz 

umocniła więzi przyjaźni, kole-

żeństwa, sympatii oraz   

umiejętności okazywania 

uczuć niezależnie od wieku.  

Przygotowała: K. Grzywacz-opiekun 

SW 

 

„WALENTYNKI 2015” 
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Drodzy Czytelnicy pokolorujcie pięk-

nie poniższe obrazki dla swojej Wa-

lentynki lub Walentego:) 

„Pingwiny mają zawsze uśmiech-

nięte miny”.  

Moi Drodzy zapewne znako-

micie sobie poradziliście ze 

wszystkimi rebusami oraz za-

gadkami, które przygotowali-

śmy dla WAS w styczniowym 

numerze „Promyka”.  

Dla pewności informujemy, że 

prawidłowe hasło rebusu zi-

mowego brzmiało:  

 

 

Rusz głową:) 

Rusz głową– rozwiązania rebusów z numeru styczniowego:) 

 

 

Promyk, numer XXVI Str. 5 

Serdecznie zapraszamy WAS 

do udziału w naszej zabawie, w 

każdym numerze będzie dla 

WAS przygotowany baaardzo 

trudny:) rebus, zagadka czy 

łamigłówka. 

 

 

Przygotował: Zespół Redakcyjny 

Przygotował: Zespół Redakcyjny 



 

 

 

Redaktor naczelny- Monika Zgieb 

Szata graficzna- Konrad Zdrojewski 

Dziennikarze redakcyjni: 

Lidia Gaca –spec kulinarny, od wszystkiego co 
pyszne, 

Justyna Ostrowska— informacje, fakty, wydarze-
nia, 

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

Robert Sierajewski— spec od spraw ważnych  
i poważnych. 

Samorząd Wychowanków  
Samorząd Uczniowski  

SOSW Nowe Miasto n/P 

„Kochaj wszystkich. Ufaj niewielu. 

Bądź gotów do walki, 

ale jej nie wszczynaj. 

Pielęgnuj przyjaźnie”. 

                            William Szekspir  

Jesteśmy w sieci web- 

www.osw-franciszek.pl 

            Zespół Redakcyjny  „PROMYKA ”: 

Przygotował: Zespół Redakcyjny 


