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Gazetka szkolna wydawana 

przez SOSW im. św. 

Franciszka z Asyżu. 

 

    Ważne tematy: 

 

 Co to jest rok przestępny? 

 

 Jak wyhodować rzeżuchę? 

 

 Zasady gry w warcaby 

 

 

Były Walentynki  

Rzeżucha źródłem    

witamin 

 
 

O Dniu Białym  

Wieczorek czytelniczy  

Rozwiązania zadań   

  

  

W tym numerze: 

Ile dni ma luty 

PROMYK 

Rok 2016, to 

rok przestępny.       

Oznacza to, że 

luty zamiast 28       

ma 29 dni.       

Rok przestępny 

występuje co 

cztery lata.       

Ma to związek z ruchem naszej       

planety wokół słońca. Obrót      

ziemi wokół własnej osi wcale 

nie trwa pełne 24 godziny,           

ale 23 godziny i 56 minut.  

W związku z tym obieg Ziemi 

wokół  Słońca trwa 365 dni 

plus dodatkowo ćwierć obrotu 

za te 4 brakujące minuty. Raz 

na cztery lata konieczne jest 

więc dodanie do kalendarza 

jednego dnia, który dopasuje 

rok kalendarzowy do roku          

zwrotnikowego. To wszystko 

po to, by zrównać dzień        

przyjścia kalendarzowej         

wiosny z tą astronomiczną.   

Przygotowała: J. Ostrowska 

                       Co, gdzie, jak...                

 

 

 

 

Minione Walentynki uczcili także 

najmłodsi, biorąc aktywny udział 

w ciekawej zabawie.                 

Dzień Zakochanych kojarzony jest 

z gorącym sercem, co skutecznie  

podkreślały czerwone stroje          

naszych przedszkolaków oraz       

naklejki w kształcie serduszka.      

Po wielu wesołych zabawach    

przyszedł czas na te najbardziej 

emocjonujące chwile, czyli              

oczekiwane przez wszystkich      

rozdawanie kartek. Wręczane       

walentynki  przyniosły mnóstwo   

radości, zadowolenia i uśmiechu, 

oraz moc pozytywnych emocji. 

Atmosfera była wspaniała.  

Przygotowała: K. Januszek 



   Wieczorek Czytelniczy 

Dzień Biały w Oddziale Przedszkolnym 

Str. 2 

W czasie zajęć wychowankowie poznali historię pisma, 

dowiedzieli się jak powstała książka, oraz jaką drogę 

współcześnie musi pokonać zapisana opowieść, zanim w 

postaci książki trafi do biblioteki lub księgarni.  

Ponadto słuchacze utrwalili sobie podstawowe informacje 

o autorach książek, wydawcach i  ilustratorach.  

Wychowankowie chętnie zabierali głos,  wypowiadając się 

na temat własnych zainteresowań czytelniczych — tworząc 

tym samym przyjacielską i życzliwą atmosferę.               

Uwaga! Czy wiesz  co znaczy powiedzenie  

„Przeczytać książkę od deski do deski” ?  Oznacza to      

przeczytanie książki od początku do końca, a to dlatego,   

że dawniej książki oprawiano w drewno.  

Przygotował:  S.W.  

 

 

 

 

 

 

 

22.02.2016r.  w grupach wychowawczych 

odbył się wieczorek czytelniczy pod hasłem 

“Książka życiem naszych czasów - 

poznajemy budowę i historię książki” .  

        
    W SOSW przedszkolaki co jakiś czas świętują 

swoje kolorowe dni. Jeszcze przed feriami      

zimowymi przyszedł czas na Dzień Biały.     

28 stycznia dzieci przyszły ubrane na biało. 

Po chwili kolor ten dominował już w całej 

sali, która została udekorowana białymi    

balonami i bibułą. Chłopcy z ochotą          

przystąpili do kolejnych zadań związanych      

z obchodami Białego Dnia. Jednym                  

z efektów ich wspólnej pracy, było zrobienie        

pięknego bałwanka.  

Działania dzielnych przedszkolaków zakończyły 

się słodkim poczęstunkiem. Oczywiście królowały 

smakołyki koloru białego, więc na stole nie 

zabrakło białej czekolady, groszków, cukru pudru 

i innych pyszności.                                                                        

Dla przedszkolaków był to kolejny dzień pełen 

wrażeń, ciekawych zabaw i wielu radosnych 

chwil, spędzonych w przyjaznej atmosferze.   

Przygotowała: K. Januszek 



Rżeżucha powinna gościć w naszych domach 

nie tylko jako dekoracja wielkanocnego stołu, 

ale przez  cały rok, gdyż jest bardzo tanim i 

skutecznym źródłem cennych witamin.        

Rzeżucha zawiera substancje zapobiegające  

nowotworowi płuc, wzmacnia kości, sprzyja 

przemianie materii, korzystnie wpływa na     

włosy, skórę i paznokcie, a także chroni oczy. 

Roślina ta jest intensywnie zielona dzięki     

naturalnym barwnikom, którym to nasze oczy 

zawdzięczają możliwość widzenia kolorów. 

Ponadto rzeżucha chroni siatkówkę oka przed 

promieniowaniem UV. 

Rzeżucha - źródło cennych witamin 

                

             Jak wyhodować rzeżuchę 

2015rok, nr XVIII Str. 3 

Rzeżucha potrzebuje około 1,5 tygodnia, żeby    

wyrosnąć. Najlepiej zasiać ją na wacie lub ligninie, 

które możemy rozłożyć na płaskim talerzu albo 

obłożyć nimi zewnętrzną stronę salaterki 

(wówczas rzeżucha będzie przypominać zieloną 

górkę). Na zwilżoną watę lub ligninę wysypujemy   

równomiernie nasiona rzeżuchy.  

 

 

 

Przez cały okres uprawy rzeżuchy konieczne jest 

codzienne jej podlewanie,  najlepiej jest użyć do 

tego zraszacza.  

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze nasiona kiełkują już po 2–3 

dniach. Rzeżucha wyrośnie              

szybciej, jeśli postawimy ją                    

w słonecznym, ciepłym miejscu.                                        

Po ok. 10 dniach można ją już ścinać 

i jeść.   

 

 

           Przygotowała: L. Gaca  

 

 

Rżeżucha  zawiera duże ilości:                             

witaminy C, witamin z grupy B, beta-karotenu, 

kwasu foliowego, siarki, potasu, magnezu,       

wapnia, żelaza, chromu, jodu. 

Przygotowała: J. Szczodra 



  WARTO WIEDZIEĆ          

Str. 4 Tytuł biuletynu 

                               WARCABY 

Moi drodzy! Przed nami corocznie organizowany  

turniej warcabowy. Rozgrywki te cieszą się dużą 

popularnością wśród młodzieży szkolnej,                   

o czym świadczy choćby ilość chętnych uczestników.      

W związku z tym zachęcam do przypomnienia sobie 

zasad rozgrywek warcabowych i zapoznania sie z 

innymi, ciekawymi informacjami dotyczącymi tej 

znanej gry planszowej.               

Warcaby rozgrywa się na standardowej szachownicy,       

używając tylko ciemnych pól. Każda ze stron                      

rozpoczyna grę z 12 pionkami, jak pokazuje 

powyższy rysunek. W odróżnieniu od szachów, tutaj              

zaczynają czarne krążki.  

Zawodnicy mogą się poruszać o jedno pole do 

przodu po przekątnej. Pionki warcabowe biją 

przeskakując nad pionkiem wroga na pole poza nim. 

Krążek wroga jest wówczas zdejmowany z planszy. 

W warcabach bicia sa obowiązkowe. Jeśli więc jest 

możliwość zbicia pionka przeciwnika, zawodnik 

musi to zrobić. Gdy pionek przejdzie drogę do                           

tylnego rzędu przeciwnika, zostaje królem. Król 

różni się od  zwykłych pionków tym że może się 

poruszać i zbijać zarówno do przodu jak i do tyłu.   

Przygotował: R. Sierajewski  

 

 

CZY WIESZ, ŻE….. 

W Egipcie odkryto  typową planszę i pionki  

datowane na okres  XVI w. p. n. e.  

Oznacza to, że warcaby muszą być bardzo starą grą.   

 

W 1688r. we Francji opublikowano pierwszy podręcznik  

warcabów. Książka ta dowodzi, że wiedza na temat tej gry  

była dość obszerna już ponad 300 lat temu.  

 

Najlepszym graczem na świecie był przez 40 lat  

dr Marion Tinsley. Przez całe życie przegrał jedynie                                                  Przygotował: R. Sierajewski 
siedem partii . Zmarł w 1994r.                                           

 

 

Celem w warcabach jest zbicie                      

wszystkich pionków przeciwnika,                      

lub uniemożliwienie im ruchu.  

 

 

 

Pionki często są poświęcane w celu 

stworzenia okazji do robienia                 

wielokrotnych skoków i zbicia wielu 

pionków przeciwnika jednocześnie.  



 

 

Przygotował: K. Zdrojewski  
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Różne zasady warcabów 

WARCABY POLSKIE 

Warcaby polskie różnią się od wersji         

konwencjonalnej tym, że niekoronowane 

pionki mogą bić zarówno w przód jak i w tył.  

Co interesujące, koronowane pionki                   

są w naszym kraju znane jako                

„damki” lub „królowe”.  

Zadanie nr 1: 

13 + x = 6 + 10             

13 + x = 16  

x = 16 -13 

x = 3 

Odp.: Do zabawy dołączyło 3 dzieci.  

                            Rozwiązanie zadań z numeru styczniowego:  

Zadanie nr 2:  

8 + 6  + 1 =  15  

6 x 15 = 90  

Odp: 6 lokomotyw ciągnie łącznie 90 wagonów.  

 

WARCABY WŁOSKIE 

Ruchy w warcabach włoskich są dokładnie takie 

same jak w wersji konwencjonalnej, ale inne są 

zasady bicia. Tutaj króle nie mogą być bite przez 

pionki niekoronowane. 

 

 WARCABY HISZPAŃSKIE 

Odmienność zasad  dotyczy siły króla. W war-

cabach hiszpańskich może on poruszać się na 

dowolną odległość po przekątnej i może stanąć 

w dowolnej odległości za zbitym pionkiem .  

 

Przygotował: R. Sierajewski  



 

 
SOSW Nowe Miasto  

nad Pilicą 

Jesteśmy w sieci web- 

www.osw-franciszek.pl 
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Samorząd Wychowanków  

 

POKOLORUJ OBRAZEK 


