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„Dzisiaj dzień piękny, uroczysty! 
Taki dzień raz w roku się zdarza, 
Gdy 8 Marca z gwarem wiosny 

Wytryśnie z kartek kalendarza.” 
Święto Kobiet jest w naszej szkole 

dniem wyjątkowym i uroczystym. Pomimo, że 

8 marca wypadał w niedziele to męska część z 

ramienia Samorządy Wychowanków nie zapo-

mniała o swoich koleżankach. Dnia 9 marca 

chłopcy z grup wychowawczych z okazji Dnia 

Kobiet przygotowali krótką inscenizację słow-

no-muzyczną dla swoich wspaniałych koleża-

nek oraz drogich Pań. Korzystając ze sposob-

ności publicznego występu życzyli młodszym 

i starszym koleżankom oraz zebranym Paniom 

dużo Słońca, Radości, Szczęścia oraz by 

uśmiech na ich twarzach zawsze im gościł. W 

dowód swego uznania oraz szacunku chłopcy 

wręczyli wszystkim zebranym dziewczętom i 

Paniom wykonane przez siebie drobne upo-

minki. Po części artystycznej wszyscy 

zgromadzeni, zasiedli do wspólnego poczę-

stunku, podczas którego w przyjaznej at-

mosferze miło spędzili czas. Była to wspa-

niała inicjatywa ze strony chłopców, dzięki 

której dziewczęta choć zaskoczone były 

bardzo wdzięczne za pamięć. Bo przecież 

liczą się nie tylko słowa ale i te drobne ge-

sty. 
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PROMYK XXVII 

Przygotowała: K. Grzywacz– opiekun SW 



Justyna-wychowanka: Pani Ewo, przy-

słowie mówi: „Nauka skarb drogi, kto ją 

ma, nie ubogi” – czy warto jest się uczyć 

przez całe życie, żeby być dobrym nauczy-

cielem, człowiekiem? 

Pani Ewa Borowska: Tak, ponieważ 

świat wokół nas tak szybko się zmienia a 

my przecież nie możemy pozostawać przy 

tym czego nauczyliśmy się na studiach. 

Często jest tak, że wielu ciekawych  infor-

macji dowiadujemy się od innych ludzi, 

którzy mają większą wiedzę z innych dzie-

dzin niż nauczanie i wychowanie młodzie-

ży. Uczę się również i od Was bo np.: 

jesteście lepsi w obsłudze telefonu ja nie-

kiedy mam z tym problem a dzięki Wam 

problemy te znikają:)) 

J.-wych.: A kim Pani chciała zostać jako 

mała dziewczynka? 

P.E.B.: Marzyłam o tym aby zostać fry-

zjerką. Uwielbiałam czesać lalki i robić im 

różne fryzury. Niekiedy zdarzało się , że 

praktykowałam na sobie i moim rodzeń-

stwie obcinając im włosy , widok był 

„zachwycający” szczególnie dla mojej 

mamy , która  składała ręce jak do modli-

twy stojąc w bezruchu i patrząc:)  

J.-wych: Praca z dziećmi, z młodzieżą jest 

trudna, satysfakcjonująca czy… ? 

P.E.B.:  Jest na pewno bardzo odpowie-

dzialna, wymaga nie tylko wiedzy ale 

ogromnego doświadczenia i poświęce-

nia . To wielkie wyzwanie dla wycho-

wawcy by dobrze wychować  i ukierun-

kować młodego człowieka. 

J.wych.: Pani sposób na relaks po ciężkim 

dniu pracy to … 

P.E.B.: Kontakt z przyrodą-lubię pra-

cę na działce, tam wypoczywam i 

napawam się pięknem moich kwia-

tów. 

J.-wych.: Czy ma Pani jakąś dewizę, którą 

kieruje się Pani w życiu? 

P.E.B.: Dawno temu  usłyszałam takie 

mądre słowa, które bardzo utkwiły mi w 

pamięci: „ Żyj  i postępuj tak, aby nikt 

przez Ciebie nie płakał”.  Myślę ,że jak 

ktoś zagłębi się w sens tych słów zrozumie 

jak ważny jest szacunek i miłość do dru-

giego człowieka. 

Wysłuchała :J.Matuszczak-wychowanka . 

- wyjmuje ręce z kieszeni, gdy mówi 

„dzień dobry” lub z kimś rozmawia, 

- nie prowadzi rozmowy lub dyskusji 

podniesionym tonem, 

- okazuje szacunek ludziom star-

szym, niepełnosprawnym, 

- dba o porządek i czystość w szkole 

i otoczeniu, 

- nie bije, nie prowokuje innych, nie 

wymusza, nie grozi, nie szantażuje, 

Kultura osobista świadczy o mnie.  

Uczeń kulturalny to taki, który: 

 

- używa słów: proszę, dziękuję,  

przepraszam, 

- kulturalnie zwraca się do kolegów, 

nauczycieli, pracowników szkoły  

i innych osób, 

- nie używa brzydkich, wulgarnych 

słów, 
- jest miły, uprzejmy, sympatyczny, 

nie zabiera i nie niszczy cudzej  

własności. 

 

 

 

 

Przygotował: Zespół Wychowawczy 

Poznajmy się bliżej. Wywiad z wychowawcą grupy wychowawczej– panią Ewą Borowską. 

Szkoła Dobrych Manier:) 

 
„Wiosna - cieplejszy wieje wiatr,  

Wiosna - znów nam ubyło lat,  

Wiosna, wiosna w koło,                 

rozkwitły bzy.  

Śpiewa skowronek nad nami,  

Drzewa strzeliły pąkami,  

Wszystko kwitnie w koło, i ja, i Ty.”  

Zespół „SKALDOWIE” 

Kącik poezji– „Wiosna, cieplejszy wieje wiatr...” 
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„Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do 

mych drzwi, 

Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cie-

plejsze dni,  

Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem 

vis a vis,  

Zapachniało, zajaśniało wiosna, ach to ty, 

Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty .” 

Marek Grechuta 

Przygotowała: uczennica I. Stępniak 



Powiedz NIE narkotykom!!!   

Drodzy Uczniowie pamiętajcie, że 

uzależnienie jest procesem, który 

zaczyna się od zabawy i ekspery-

mentowania ze złudnym poczuciem 

kontroli.  Zażywanie narkotyków 

czy dopalaczy prowadzi do uzależ-

nienia, które trzeba leczyć. Że 

„niewinnie” wyglądające opakowa-

nie dopalacza skrywa substancję, 

której zażycie może mieć trudne do 

przewidzenia konsekwencje. Czasem 

może być już za późno na reakcję.  

Wiosna tuż, tuż! Po długiej zimie 

Moi Drodzy trzeba rozruszać kości!  

W wiosenne dni wejdźmy pewnym 

krokiem. Zacznijmy od założenia 

dresów i wygodnego obuwia:) 

Na początek proponuję kilka przysia-

dów i głębokich wdechów i wyde-

chów na świeżym, rześkim powie-

trzu wiosennym. Nie zaszkodzi też 

kilka okrążeń po stadionie lub boisku 

szkolnym. Następnie skłony i paja-

Narkotyki?! To mnie nie kręci!!! 

Szanujmy Zdrowie:)- Wiosenna gimnastyka. 

Drodzy Czytelnicy 21 marca to nie tylko pierwszy dzień 

kalendarzowej wiosny, ale także Międzynarodowy 

Dzień Lasów. Organizacja Narodów Zjednoczonych 

szacuje, że od lasów uzależnione jest życie około 1,6 

miliarda ludzi na świecie. Tymczasem prawie 

30 procent Polaków nie chodzi do lasu.  A polskie lasy 

są otwarte i dostępne dla wszystkich. W Polsce rozwija 

się infrastruktura, która ma przyciągnąć ludzi do lasu. Na 

terenie całego kraju znajduje się prawie tysiąc ścieżek 

przyrodniczo-edukacyjnych, wyposażonych w tablice 

informacyjne.  Pamiętajmy jednak, że spacer po lesie to 

nie tylko przyjemność ale także kulturalne zachowanie– 

nie przeszkadzajmy mieszkańcom lasów. Nie krzyczmy, 

żeby nie spłoszyć zwierzyny i nie zostawiajmy po sobie 

śmieci. 

 
Przygotował: R. Sierajewski 

21.03.2015r.—Światowy Dzień Lasu 
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cyki. Z każdym dniem będzie coraz 

cieplej więc dobrym pomysłem jest 

też odświeżenie rowera. Pamiętajcie 

wtedy Moi Drodzy o kamizelkach  i 

kaskach ochronnych na głowę. 

Do dzieła! Obudźmy nasze organi-

zmy:) 

 

Przygotowała: J. Ostrowska 

 

Przygotował: Zespół Profilaktyczny 



Wiosna w przyrodzie 

już tuż, tuż 

– mam na to dowody. 

Przeczytajcie wyznanie miłosne 

Boćka do Żabki:)  

 

Żabka: Powiedz mi Boćku, jak mnie 

kochasz? 

Bociek: A powiem, powiem. 

Żabka: A więc? 

Bociek: Kocham Cię w słońcu i przy 

księżycu. 

Żabka: Mów dalej Boćku kochany– 

mój Ty królewiczu! 

Bociek: Kocham Cię od rana do wie-

czora, gdy jesteś rozrechotana i we-

 sok z cytryny 

 imbir 

 jedna łyżka orzechów lasko-

wych. 

Wykonanie: 

Szpinak myjemy i osuszamy. Jabłko 

myjemy, kroimy, wyciągamy gniazdo 

nasienne. Ogórka myjemy, drobno kro-

imy. Wrzucamy do blendera i wszystko 

bardzo dokładnie miksujemy. Dodaje-

my sok z cytryny. Jeszcze raz miesza-

my na gładka konsystencję. Przelewa-

Drogie Koleżanki i Koledzy– podob-

no zielone warzywa i owoce dodają 

zdrowia i urody. Dlatego postanowi-

łam polecić Wam zielony koktajl 

warzywny, który doda Wam siły i 

zdrowia w tym okresie przejścio-

wym– z zimy do wiosny! Spróbuj-

cie!!! 

Składniki:  

 garść szpinaku 

 jedno jabłko 

 jeden zielony ogórek 

my do szklanek. 

SMACZNEGO I NA ZDROWIE:) 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: uczennica ZSZ D. Stempniak   

                 Ekoludzik– tajemnice przyrody. 

Coś na ząb… - Szpinak, jabłko i imbir. 

zezłoszczą się na Juliusza Cezara. 

Polecam:)  

 

 

 

 

Przygotował: K. Zdrojewski 

Moi Drodzy zapewne pamiętacie 

wcześniejsze przygody Asteriksa i 

uroczego Obeliksa.  

Czas na nową przygodę! Otóż Ju-

liusz Cezar decyduje się na budowę 

dzielnicy mieszkaniowej dla właści-

cieli rzymskich i nazywa ją Osie-

dlem Bogów. I tu zaczną się dopiero 

jego kłopoty. Ale zobaczcie sami, 

dlaczego Asteriks i Obeliks znowu 

Strefa kultury!!!  
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Przygotował: R. Sierajewski 

 

A gdy w stawie zanurzysz swe zielone 

ciałko, to patrzenia na Ciebie ciągle 

mi mało. 

Żabka: A  kiedy najbardziej mnie  

kochasz Boćku? 

Bociek: Właśnie teraz mnie Twój  

widok zauroczył, a szczególnie twe 

piękne, wytrzeszczone oczy!  

A także te śliczne żabie udka. Nie bój 

się Boćka moja żabko malutka– bę-

dzie z nas świetna para!  

Lecz nie myśl, że to kara– ja otworzę 

swój piękny dziób– a Ty przyjemność 

mi zrób i daj się schrupać na śniada-

nie, moje ty zielone kochanie! 



Drodzy Czytelnicy, w związku z 

Dniem Kobiet– 8 Marca, pomaluj-

cie pięknie dla wszystkich Pań i 

koleżanek z naszej szkoły te prze-

piękne bukiety. 

 

 

 

Przygotował:  

Samorząd Wychowanków 

 

 

 

Panowie  pamiętajcie o : 

8 MARCA–  
Dzień Kobiet !!! 

 

Gdy Święto Kobiet nadejdzie,  

przez jeden dzień cały  

nie dokuczaj kobietom  

dużym ani małym.  

Małym w dniu tym, jeśli 

umiesz, zaśpiewaj piosenkę,  

a tym dużym — przynieś  

kwiatek . 

i pocałuj w rękę.  

 Marcowi solenizanci: 

 G r z e g o r z a ,  K r y s t y n y ,  

 Bożeny, Józefa, Pawła  Huberta, 

Katarzyny. 

 Drodzy Czytelnicy zdradzimy Wam 

znaczenie imienia– HUBERT. Otóż 

Hubert znaczy- bystry umysł. Cechuje 

się tym, że twardo stąpa po ziemi, nie 

lubi plotkować. Św. Hubert jest patro-

nem leśników,  myśliwych.            

               

       Przygotował: Zespół Redakcyjny                         

Rusz głową:)  

 W tym miesiącu imieniny obchodzą:  

 

Garść dobrego humoru:)  
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Przygotował: K. Zdrojewski 
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Zespół Redakcyjny w składzie:  

 
„Prawdziwy przyjaciel to 

skarb najcenniejszy”.  

 

Przygotowała: M. Zgieb 

RUSZ GŁOWĄ:) Rozwiążcie wykreślankę– powodzenia! 


