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Gazetka szkolna wydawana 

przez SOSW im. św. 

Franciszka z Asyżu. 

21 rozpoczyna się wiosna, która trwać      

będzie do 22 czerwca.  

Wiosną dni stają się coraz dłuższe, a noce 

krótsze. Słońce wschodzi wcześniej                

i zachodzi później, coraz silniej ogrzewając 

ziemię. Pierwszego dnia wiosny topi się   

marzannę. To kukła ze słomy, symbol     

zimy. Wiosną pogoda jest wyjątkowo        

kapryśna. Może być bardzo ładnie,          

słonecznie, z temperaturą nawet   

powyżej 20°C, ale bywa też         

deszczowo, pochmurno i wietrznie. 

Dość często zwłaszcza na początku 

wiosny występuje przymrozek, czyli 

niewielki mróz wieczorem, nocą          

i rankiem.                                                  
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W tym numerze: 

          Nadchodzi wiosna 

PROMYK 

 

 

 

                                       Przygotowała: J. Ostrowska 

CO, GDZIE, JAK ? 

 

Z okazji Dnia Kobiet 8 marca 

chłopcy z grup wychowawczych 

przygotowali miłą niespodziankę 

w postaci występu artystycznego  

połączonego ze smacznym           

poczęstunkiem. Dodatkową dla 

płci pięknej atrakcją tego             

popołudnia, były drobne słodkości 

wraz z pięknymi życzeniami,      

które to uprzejmi panowie         

osobiście wręczyli zebranym      

paniom.                                         

Ważne tematy: 

 

 Nadchodzi wiosna 

 Wiosenne porządki 

 Bezpieczny Lany  

         Poniedziałek 

 Wiosna w przyrodzie 

 

                         Przygotował: Samorząd Wychowanków 



Hula Park  

Str. 2 Tytuł biuletynu 

Po  energicznych zabawach, które 

zaostrzyły apetyt dzieciom, przyszedł 

czas na posiłek.  Uczestnicy zabaw z 

entuzjazmem zabrali sie do                 

pałaszowania smacznej pizzy, a kiedy 

było już po obiedzie, udaliśmy się w 

drogę powrotną. Wycieczka do Hula 

Parku dała dzieciom wiele radości           

i pozytywnych wrażeń.  

                Przygotowała: K. Januszek  

 

 

 

 

Hula Park poza zjeżdżalniami do basenów 

wypełnionych piłkami, posiada szereg       

innych atrakcji, mianowicie ogromny       

labirynt, trampolinę, domki, tunele, gry 

stołowe, samochodziki  oraz inne pojazdy, 

a także wiele automatów do gier.             

Wśród tak wielu możliwości spędzenia 

czasu, każdy mógł znaleźć coś dla siebie.  

 

                             Wiosenne porządki 

Z początkiem wiosny  w wielu domach robi się generalne 

porządki. Różnią się od zwykłego sprzątania tym,              

że trzeba zajrzeć we wszystkie zakamarki. Mycie okien, 

trzepanie dywanów, sprzątanie w szafach,  pranie zasłon, 

malowanie ścian, wietrzenie pościeli na wiosennym       

wietrze, to są właśnie wiosenne porządki.                        

Wiosna to pracowity okres także w ogrodzie. Trzeba      

skopać i zagrabić ziemię, wytyczyć grządki i rabatki.      

Dopiero wtedy można wysiać nasiona i sadzić sadzonki. 

W sadzie trzeba przyciąć krzewy i gałęzie drzew           

owocowych oraz zabezpieczyć rośliny przed szkodnikami.             

 

14 marca w ramach zorganizowanej       

wycieczki uczniowie SOSW w Nowym 

Mieście n/P odwiedzili Hula Park             

w Radomiu. Tego typu miejsca potocznie  

nazywane  „kulkami” , cieszą się dużą 

popularnością wśród osób, które  cenią 

sobie aktywny wypoczynek. Do takich 

osób właśnie, należy znaczna cześć         

naszych podopiecznych, radosnych zabaw 

więc było co niemiara.   

       Przygotowała: M. Modelska 



 

 

 

               Przygotował: K. Zdrojewski  

Str. 3 Tytuł biuletynu 

 W dniach 25-28 marca przypadają w tym roku Święta 

wielkanocne  - najważniejsze obok Bożego Narodzenia 

święta  chrześcijan.                                                                         

Wielkanoc to święta upamiętniające zmartwychwstanie 

Jezusa . Tydzień pomiędzy Niedzielą Palmową                  

a Wielkanocą nazywamy Wielkim Tygodniem.                

W Wielką Sobotę idziemy do kościoła poświęcić           

pokarmy, w tym jajka, które są symbolem nowego życia. 

Nazajutrz podczas śniadania wielkanocnego dzielimy się 

poświęconym pokarmem składając sobie życzenia.  

 

 

 

 

 

Wielkanoc 

 

 

 
Bezpieczny Śmigus—Dyngus 

 

 
 

Ze świętami wielkanocnymi związane są piękne 

tradycje. Do najbardziej znanych należy              

przygotowywanie pisanek czyli malowanie                

i zdobienie jajek różnymi technikami. Na stole 

wielkanocnym stawia się baranka  z cukru lub       

masła. Tradycyjnie na Wielkanoc piecze się       

pyszne ciasta: babki wielkanocne i bogato           

zdobione mazurki. Ulubioną tradycją wielkanocną 

dzieci jest Lany Poniedziałek wszyscy oblewają się 

wodą co ma zapewnić pomyślność przez cały rok.  

Przygotowała: J. Szczodra 

Podczas związanych z tą 

tradycją zabaw  należy      

jednak zachować umiar.            

Pamiętajcie, że  polewanie 

wodą przechodniów jest 

zabronione bez względu na 

ich wiek. Polewać wodą 

możecie  znajomych, którzy 

godzą się na taką zabawę. 

Śmigus—Dyngus  nie     

powinien być  świętowany 

w pobliżu ruchliwych ulic,  

na które to młodzi ludzie podczas    

zabawy wbiegają  bez zastanowienia. 

Warto też zastanowić się, czy nasze 

czyny nie narażą nikogo na straty     

materialne. Niewskazane jest również 

przebywanie dłużej na dworze              

w przemoczonej odzieży. Można się 

wtedy przeziębić, lub dostać zapalenia 

płuc.  
Zapewne wszystkie dzieci 

czekają na drugi dzień świąt 

wielkanocnych, czyli            

Lany Poniedziałek związany 

z tradycją  oblewania wodą.  



           Czy wiesz, że… 

Str. 4 

Innymi zwiastunami wiosny 

sa pojawiające się w lasach, 

parkach i ogrodach pierwsze 

kwiaty: przebiśniegi, krokusy, 

przylaszczki, sasanki, fiołki, 

zawilce.  

Nadejście wiosny w 

przyrodzie zwiastują ptaki 

przylatujące z ciepłych 

krajów. Bociany, dzikie 

gęsi, kaczki, wilgi, szpaki, 

jaskółki rozpoczynaja 

budowę gniazd, w których 

samice złożą jaja                 

i będą je wysiadywać -                                          

aż do wyklucia się piskląt.  

 

MARIA KONOPNICKA—NASZE KWIATY 

1.Jeszcze śnieżek prószy,  

Jeszcze chłodny ranek,  

A już w cichym lesie  

Zakwita sasanek.  

 

2. A za nim przylaszczka  

Wychyla się z pączka  

I mleczem się żółtym  

Złoci cała łączka.  

 

3.I dłużej już dzionka,  

I bliżej słoneczka….  

A w polu się gwieździ  

Biała stokroteczka.  

 

Kącik poezji 

 

4. A dalej fiołki, 

Wskroś trawy, pod rosą, 

W śnieżnych swych czareczkach 

Woń przesłodką niosą. 

 

5. A tuż ponad strugą,         

Co wije się kręta, 

Niezapominajka 

Otwiera oczęta. 

 

6. A w gaju, wśród liści, 

W wilgotnej ustroni, 

Konwalia bieluchna 

W dzwoneczki swe dzwoni. 

 

Przygotowała: J. Ostrowska 

Wiosna to okres kwitnienia drzew 

owocowych i krzewów.  Pierwszy 

zakwita na żółto krzew forsycji, po-

tem kwitną czereśnie, wiśnie, śliwy, a 

dopiero później jabłonie   i grusze.                                                           

Nowalijki to pierwsze wiosenne 

warzywa. Ponieważ jest jeszcze 

zimno, uprawia sie je w szklarnaich 

lub foliowych namiotach.  

                    

                                     Przygotował: R. Sierajewski 

Wiosną z zimowego snu budzą się niedźwiedzie, borsuki, susły, 

żaby, świstaki, jeże, mrówki, pszczoły.  



 

Sposobów ozdabiania jajek jest bardzo wiele, od malowania farbami, po 

bardziej skomplikowane techniki, z użyciem przeróżnych materiałów 

zdobiących, na przykład cekinów.  

Poniżej podałam Wam drodzy czytelnicy kilka najprostszych metod na 

wykonanie pisanek. Sprawdźcie jakie to proste! 

Dekoracje wielkanocnego stołu — pisanki 
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 Pierwszy sposób, to wydrapywanie  

wzorów na zafarbowanym jajku przy 

użyciu igły, lub ostrego nożyka. Jajko       

należy wcześniej  pomalować lub zafar-

bować na jednolity kolor. Jajka skrobane 

nazywają się kraszanki.  

 

 

 
                     Pisanki, pisanki ….. 

Inna technika związana jest z oklejaniem.      

W tym celu możemy użyć gotowych naklejek                      

(kurczaczki, króliki, bazie), albo wycinanek  z 

kolorowego papieru.  

 

Innym równie efektownym sposobem jest 

obsypywanie jajek kolorowymi              

koralikami, ziarenkami lub pyłkiem. 

Wcześniej nanosimy na jajko klej, który 

pozwoli utrzymać się kolorowym       

ozdóbkom.  

Wydmuszki  

Zanim zaczniemy robić 

pisanki jajka trzeba       

ugotować na twardo     

(10 minut) lub zrobić z 

nich wydmuszki.  

Żeby zrobić wydmuszkę 

należy nakłuć igłą jajko u 

dołu i u góry uważając by 

nie uszkodzić skorupki. 

Pod jeden z otworów        

podstawiamy naczynie a 

potem mocno                   

wydmuchujemy do niego 

żółtko i białko. Następnie 

opłukujemy wnętrze jajka 

pod strumieniem bieżącej 

wody i wycieramy. Z tak 

przygotowanych               

wydmuszek możemy już 

zrobić pisanki.  
  

  Przygotowała: L. Gaca  

 

 

Przygotowała: L. Gaca  



 

 
SOSW Nowe Miasto  

nad Pilicą 

Jesteśmy w sieci web- 

www.osw-franciszek.pl 
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Samorząd Wychowanków  

 


