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 „Pomoc ludziom zawsze w modzie! 

Nic nie stoi na przeszkodzie, 

Byś udzielił też pomocy, 

A spokojnie zaśniesz w nocy.” 

 

Drodzy Czytelnicy czasem naprawdę 

niewiele potrzeba, by uczynić los dru-

giego  człowieka, kolegi znośniejszym. 

Szczery uśmiech lub podzielenie się 

tym, czego mamy   w nadmiarze - niby 

niewiele, ale jednak dużo. Warto sobie 

nawzajem pomagać w codziennych, 

prostych sprawach, obowiązkach, np. przy 

odrabianiu lekcji. Pamiętajmy, że każdy       

z nas znajdzie się prędzej czy później  

w sytuacji, kiedy wiele zależy od wsparcia  

i pomocy życzliwych ludzi – czasem chodzi       

o nasze zdrowie, innym razem o dobrobyt 

czy samopoczucie. W niektórych przypad-

kach to my pomagamy, ale niekiedy sami 

potrzebujemy pomocy i jest nam ona wtedy 

udzielana. Należy odwdzięczać  za dobro. 

 

Ważne tematy: 

 Jestem kulturalny i jest 

mi z tym dobrze!!! 

 Sport to zdrowie przyja-

ciele! 

 Nowi przedstawiciele  

Samorządu Wychowan-

ków. 

 Dzień Edukacji Narodo-

wej. 

 Coś na ząb… 

                   Co, gdzie, kiedy, jak?! 

„30 września-  Dzień chłopaka” to waż-

na data dla wszystkich pań. Dziewczęta 

z naszej szkoły stanęły na wysokości 

zadania i przygotowały dla chłopców 

krótki występ artystyczny, wybory 

„Super Chłopaka 2012” i „Chłopaka 

Omnibusa 2012” oraz dyskotekę.  

Chłopcy wykazali się odwagą, mądro-

ścią, przeszli próbę siły oraz powagi. 

Surowe jury wybrało  chłopców i nagro-

dziło medalami oraz słodyczami. Był to 

nie zapomniany wieczór.  

Co, gdzie, kiedy, 

jak ?! 
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Paulina Kuleczka: Dzień dobry. Re-

dakcja „PROMYKA” chciałaby prze-

prowadzić z Panią wywiad. Czy po-

święci nam Pani chwilkę?  

Pani J. Włodarczyk: Z miłą chęcią:) 

P.K.: Psycholog– znawca ludzi, cha-

rakterów ludzkich. Czy zgadza się 

Pani z tym zdaniem? 

P.J.W.: Tak, zdecydowanie tak. 

P.K. : A dlaczego wybrała Pani taki 

zawód? 

P.J.W.: Po prostu  lubię być z ludźmi 

i dawać im życzliwość. 

P.K. : Czy to jest ciężka praca? 

P.J.W.: Tak, emocjonalnie bardzo 

obciążająca.  

P.K.: Jaki ma Pani sposób na relaks 

po ciężkim dniu pracy? 

P.J.W.: Relaksuję się na łonie natury, 

poprzez kontakt z przyrodą, lubię sa-

motne spacery.  

P.K.:  Jaki ma Pani hobby? 

P. J.W.: Czytanie, czytanie i jeszcze 

raz czytanie :)  

P.K.: A Pani ulubiona książka to … ? 

P.J.W.: „Chłopi” Władysława Rey-

monta — opisy przyrody, pór roku.      

To moje dzieciństwo.  

P.K.: Ostatnie pytanie, bardzo trud-

ne:) Gdyby dostała Pani trzy bilety: do 

Paryża, do Indii i na wyprawę              

w Himalaje, to którą wycieczkę  

wybrałaby Pani  i dlaczego? 

P.J.W.: Zdecydowanie do Paryża :) 

Kocham ład, piękno, architekturę 

dawną, atmosfer romantyzmu, zadu-

my, zagłębienie się w wyobraźnię.  

P.K.: Dziękujemy za rozmowę.  

 

 

 

Warszton, wiceprzewodniczącą 

Lucyna Czapnik. Pozostali wycho-

wankowie wybrali sobie sekcje,      

z którymi chcą współpracować       

w tym roku.  

    Liczymy na aktywną i prężną 

pracę  Samorządu Wychowanków.  

 

     Drodzy wychowankowie 

naszej placówki, w dniu           

20.09.2012r. w czasie demo-

kratycznych wyborów oraz 

tajnego głosowania, został wy-

brany nowy zarząd Samorządu 

Wychowanków. W roku szkol-

nym 2012/2013 przewodniczą-

cym „SW” został Arkadiusz  

Poznajmy się bliżej. Wywiad z panią Włodarczyk– psychologiem szkolnym. 

                             UWAGA, UWAGA !!! 

Za naukę, za trud jaki jest 

wkładany przeogromny bukiet 

życzeń składamy.  

Życzenia szczere, prawdziwe  

z uczniowskich serc płynące  

jak świeże kwiaty pachnące, 

kwitnące na polskiej łące.  

          

 

         

Każdemu uczniowi radość się 

udziela, gdy zbliża się Dzień  

Nauczyciela. Z okazji tego  

zaszczytnego Święta niech każda 

buzia będzie uśmiechnięta.  

Wszyscy nasi kochani nauczycie-

le, dla swoich uczniów cierpliwo-

ści mają wiele.                             

Dzień Edukacji Narodowej- „Edukacja jest droższa od złota”.     
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-Nie używam wulgarnych słów. 

-Nie przeszkadzam podczas 

lekcji. 

-Nie biję się, nie dokuczam  

innym. 

-Nie niszczę mienia szkolnego  

i cudzej własności. 

-Często używam słów "proszę", 

"dziękuję", "przepraszam". 

-Pomagam innym, zwłaszcza 

młodszym kolegom. 

-Jestem punktualny. 

-Umiem słuchać innych. 

-Dbam o higienę osobistą. 

-Nie wyśmiewam się z innych. 

I DLATEGO: 

- Zdobywam pewność siebie. 

- Łatwo nawiązuję znajomości. 

- Unikam kłopotliwych sytuacji. 

- Odnoszę sukcesy. 

- Jestem lubiany. 

 

Jak więc już wiesz, dobre maniery 

są dla Ciebie tym, 

czym lakier dla karoserii samocho-

du - one dodadzą Ci blasku! 
 

BĄDŹ UPRZEJMY A ŚWIAT      

BĘDZIE PIĘKNIEJSZY!!! 

 

 

 

 

 

 

To się opłaci!  

 

 

Jestem kulturalny i jest mi z tym dobrze !!! 

                 Szanujmy zdrowie– Dlaczego owoce są zdrowe?       

wioska znana z nieustępliwego opo-

ru wobec Rzymian. Tajną bronią 

wioski jest magiczny napój dający 

nieludzką siłę. Jednak i on by nie 

wystarczył, gdyby nie zaradni Aste-

rix i Obelix. Każda misja niepozor-

nego  Asterixa, dzięki niezwykłej 

inteligencji  i sile, którą daje mu 

specyfik sporządzany przez druida 

Panoramixa,  kończy się sukcesem. 

POLECAMY!!! 

 

Cezar jest żądny kolejnych podbo-

jów. Pod jego dowództwem nie-

zwyciężone legiony mają zaatako-

wać, leżącą na skraju świata,  wy-

spę znaną jako Brytania. Po drodze 

odnoszą zwycięstwo za zwycię-

stwem. Do czasu kiedy trafiają na 

małą wioskę, która stawia im opór. 

Kiedy obrona wyspiarzy zaczyna 

słabnąć Kordelia, królowa Brytów, 

wysyła swego najbardziej zaufane-

go wojownika, Jolitoraxa, po po-

moc do Galii, gdzie znajduje się 

                                    Strefa kultury!!! 
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Warzywa są źródłem naturalnych wi-

tamin i minerałów wspomagających 

rozwój naszych organizmów. Wzmac-

niają naszą odporność, przeciwdziała-

ją otyłości, chronią przed chorobami, 

wspomagają pracę mózgu (uczenie 

się, zapamiętywanie).  

Drodzy Czytelnicy, czy wiecie, że 

średnia marchewka to 10 kalorii,  

a działa cuda: 

- poprawia wzrok; 

- daje jędrną, gładką skórę i piękną 

karnację; 

- jest lekkostrawna; 

- wzmacnia paznokcie i włosy; 

- reguluje pracę żołądka; 

- gryzienie marchewki wzmacnia 

zęby; 

- B, C, potas, karoten, miedź, jod, 

żelazo, cynk. 

 

 

 

 

 

 

Marchewka zdrowia i urody Ci 

doda!!!  



Drodzy Czytelnicy pamiętajcie, 

że zawsze należy  przestrzegać 

zasad bezpieczeństwa oraz prze-

pisów ruchu drogowego, szcze-

gólnie dotyczących poruszania 

się pieszych po ulicach.  

Te zasady pozwolą Wam czuć się 

bezpiecznie w czasie spacerów, 

wycieczek pieszych lub rowero-

wych. 

Przypominamy Wam   najważ-

niejsze numery alarmowe:   

 

 

listy dla nas ? 

Torba jest wypchana aż do dna! 

I dla nas, i dla nas list pan ma! 

 

Wysłał marynarz listy dwa, 

listy zza siedmiu mórz! 

Już je listonosz w torbie ma , 

dzieciom odnosi już ! 

Chodzi listonosz tu i tam, 

puka do mieszkań stu. 

Ja listonosza dobrze 

znam! 

"Dzień dobry"  - mówię 

mu. 

 

Dzień dobry, dzień     

dobry, witam pana ! 

Czy niesie pan w torbie           

                                   Bądź bezpieczny !!! 

Światowy Dzień Poczty i Dzień Znaczka Pocztowego  

Jaskółeczki nie czekały 

 na jesieni przyjście. 

 Lecieć chciałyby za nimi 

 kolorowe liście. 

 Lecz tymczasem pozostają 

 w wyzłoconym lesie, 

 aby pięknie wyglądała 

 złota polska jesień. 

                                  „PAŹDZIERNIK”  
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  - 998 - straż pożarna,  

  - 999 - pogotowie ratunkowe,  

  - 112 - centrum powiadamiania 

ratunkowego,  

 

  -997 - policja,                        

 

 

 

 Choć to jesień, świerk czy         

sosna 

 nie ma złotych igieł, 

 i choć ptaki odleciały 

 raźno ćwierka szczygieł. 

 Dziobie ziarnka suchych ostów, 

 barwami się mieni, 

 jakby sobie nic nie robił 

 z tej całej jesieni. 

 

 

 

 

 

 

 

   



  U 100-larza pod 100-łem 

zamieszkała 100-noga 

pro-100-duszna  i-100-ta.                                       

Co dzień rano 100- noga 

100- nóg myła w strumyku 

i wciągała na 100-py  

100- gu-100-wnych bucików. 

A buciki rzecz jasna, 

zanim wyszła na mia-100 

pa-100-wała na 100-liku  

100-sem szmatek i pastą. 

Drodzy chłopcy - od dzisiaj 

bierzcie wzór  ze 100-nogi 

pastujcie buty i cieszcie się, 

że macie tylko 2 nogi! 

Ha,ha !!! 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Garść dobrego humoru !!! 

Pot jest naturalną i zdrową reakcją organizmu na wy-

soką temperaturę. Poprzez wydzielanie wilgoci ciało 

obniża swoją temperaturę, co ma duże znaczenie dla 

naszego stanu zdrowia. Wzrost temperatury może być 

spowodowany wieloma czynnikami: gorączką, zdener-

wowaniem, upalną pogodą, pikantnym jedzeniem oraz 

wysiłkiem fizycznym. Jednak zbyt intensywne pocenie 

się może stwarzać dyskomfort w relacjach między-

ludzkich i prowadzić do niskiej samooceny. Jest kilka, 

metod które na pewno pomogą Wam w walce z tym 

problemem np. stosowanie dezodorantów lub antyper-

spirantów.               

          Higiena ważna rzecz - Nadmierna potliwość, jak sobie z nią radzić? 
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Na rynku dostępne są tysiące dezodorantów i antyper-

spirantów w formie tzw. kulki, sprayu, sztyftu i chuste-

czek. Zwykły dezodorant ma za zadanie tylko masko-

wać zapach potu, a antyperspirant zapobiega poceniu 

się. Warto o tym pamiętać przy zakupie kosmetyku!  

Antyperspirant zapewnia ochronę przez cały dzień na-

wet przy nadmiernym poceniu się. Może jednak bru-

dzić ubranie. Dezodorant jest odpowiedni dla osoby, 

która nie ma problemów z nadmiernym wydzielaniem 

potu. 

 

 

Sport to zdrowie przyjaciele!!! 

 

Sport to zdrowie, przyjaciele!  
W zdrowym ciele - zdrowy duch!  

Abyś zawsze był na czele,  

walcz i staraj się za dwóch!  

 
 

Szybciej, wyżej, dalej!  
Oto twoje hasło jest!  

Więc pamiętaj o nim stale,  

kiedy już założysz dres!  
 

 

 

Szybciej, wyżej, dalej!  
Oto treść sportowych rad.  

Nie ustawaj w swym zapale,  

a zadziwisz cały świat!  

 

 

Pilniej, chętniej, lepiej!  
Oto drugie hasło jest!  

Oto twój najlepszy przepis,  

nie zapomnij o nim też!  
 

 

 

Zespół Wychowawczy 

 

 

Pilniej, chętniej, lepiej!  
Oto treść uczniowskich rad:  

dzięki wiedzy, dzięki krzepie,  

wnet zadziwisz cały świat!  

 

 

http://portal.abczdrowie.pl/nadmierna-potliwosc
http://portal.abczdrowie.pl/nadmierna-potliwosc
http://portal.abczdrowie.pl/niska-samoocena


                     Ekoludzik :) - Światowy Dzień Ochrony Zwierząt . 

Światowy Dzień Ochrony Zwierząt 

to święto obchodzone corocznie         

4 października w dzień wspominania 

w Kościele powszechnym - św. 

Franciszka z Asyżu, który jest patro-

nem zwierząt, ekologów i ekologii.  

Św. Franciszek w stosunku do 

człowieka i przyrody wyrzekł 

się chęci dominacji oraz wyzna-

wał ideę braterstwa wszystkich 

stworzeń. Głosił, że wszyscy 

mieszkańcy Ziemi są braćmi, 

Czy wiecie skąd podchodzi  

czekolada?  

Historia czekolady ma już 3 tys. lat, 

ale dopiero 200 lat temu zaczęliśmy 

ją jeść w tabliczkach i bombonier-

kach. Ziarna kakaowca, które służą 

do wyrobu czekolady były niegdyś 

środkiem płatniczym. Według histo-

ryków czekolada jest dziełem Olme-

ków – ludu który wyginął. Następnie 
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bez względu na charakter, po-

glądy, narodowość, stan mająt-

kowy i każdy, kto prosi o pomoc, 

wróg czy przyjaciel powinien 

być wysłuchany i przyjęty.  

Obchody Dnia mają na celu zmienić 

zachowanie ludzi w stosunku do 

zwierząt i uświadomienie im, że 

zwierzę to istota żywa, a nie rzecz i 

ma swoje prawa. Obchody celebrują 

organizacje ekologiczne i działające 

na rzecz ochrony zwierząt. 

      Czy wiesz jaki jest najmniejszy  ptaszek świata? 

                           Ciekawostka– Czy Wiecie, że … 

  
 

statków Majów.   tradycję produkcji czekolady 

kontynuowali potem Majowie         

i Aztekowie. 

Ziarna kakaowca były walutą tam-

tejszych ludów. Najbogatsi wład-

cy mieli w swoich spichlerzach 

blisko miliard ziaren! Europejczy-

cy zetknęli się z czekoladą w 1502 

r. w czasie czwartej wyprawy 

Krzysztofa Kolumba, kiedy  

rabunkowo przejęli jeden ze  

      Najmniejszym ptaszkiem 

świata jest koliber hawańczyk. 

Jego długość nie przekracza     

5 cm, a waga 1,8 g. Jako naj-

mniejszy ptak na świecie koli-

berek hawański jest nie więk-

szy od dużego owada - jest 

niewiele większy od pszczoły.  

Potrafi również zawisnąć w po-

wietrzu w jednym miejscu, jak 

helikopter. Koliberek hawański 

porusza skrzydłami z prędko-

ścią ok. 80 razy na sekundę - 

tak szybko, że oku ludzkiemu 

ich ruch wydaje się zamazany. 

W ciągu jednego dnia może od-

wiedzić nawet 1500 kwiatów. 

  

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://pl.wikipedia.org/wiki/4_pa%C5%BAdziernika
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wspomnienie_liturgiczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_powszechny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_z_Asy%C5%BCu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwierz%C4%99ta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C5%82owiek_rozumny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Natura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzecz_%28prawo%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_zwierz%C4%85t
http://pl.wikipedia.org/wiki/Owad


                                     Coś na ząb... 

                             Październikowi solenizanci: 

 

Solenizanci: 

 

Danuty, Teresy, Franciszka, Marii, Pauliny,        

Małgorzaty, Piotra, Pawła, Urszuli, Szymona, Darii 

 

Życzymy wszystkiego najlepszego!!!  

Skorpion 

24 października - 22 listopada  

Skorpion pamięć ma nie lada, 

Przy tym głową nieźle włada, 

Ale bywa nieżyczliwy 

I okropnie pamiętliwy! 

 

A gdy już do celu zmierza, 

Ustępować nie zamierza. 

Sieje przy tym straszny zamęt, 

Bo ma wielki temperament! 

Waga 

23 września - 23 października 
 

Waga chce wieść rajskie życie - 

Hulać, spać i jeść obficie! 

Nie ma nawet ciut ochoty 

Na zmartwienia i kłopoty! 

 

Zanim jakąś myśl wysmaży, 

Wszystko dobrze zmierzy, zważy... 

Za to potem nie ma mowy, 

By tę myśl jej wybić z głowy! 

                                      Horoskop. 
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„Pasta twarożkowo-warzywna” 
  
Składniki: 
 

- małe opakowanie twarogu 

- pół cukinii 

- pół cebuli 

- 4-5 rzodkiewek 

- sól, pieprz 
 
Sposób przygotowania: 
 

Twaróg przekładamy do misecz-

ki, w której będziemy wszystko 

  

 

drobno cukinię, rzodkiewki oraz 

cebulę.  

Wszystko dokładnie mieszamy, 

doprawiając solą i pieprzem.     

Fajna pasta zarówno na chleb, jak 

i do krakersów na imprezę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Profilaktyczny 

 

1. „Stoją przy drodze, na jednej nodze, każdemu 

kierowcy ku przestrodze. Obrazki na nich roz-

maite czyta kierowca zamiast liter”.                           

Odp.: …………………….. 

2. „Oko zwrócone w twoją stronę: czerwone, 

żółte lub zielone”.  Odp.: ……………….. 

3. „Zwierzę to ma coś wspólnego z porządkiem 

ruchu ulicznego”.  Odp.: ………………….. 

4. „Gdy one na ulicy swój kolor zmieniają, wte-

dy wszyscy idą albo w miejscu stają”.       

Odp.: …………………….. 

5. „Szarą szosą 4 koła go niosą, czerwone świa-

tło zatrzyma go łatwo”. Odp.: ……………. 

 

Zgaduj– zgadula !!!   

 

Lidia Gaca 

Katarzyna Grzywacz 

Monika Zgieb 

Konrad Zdrojewski 

 

Samorząd Wychowanków w składzie: 
Przewodniczący: Arek Warszton, wiceprzewod-

nicząca: Lucyna Czapnik; 

Dziennikarz: Paulina Kuleczka; 

Spec od kulinariów: Sylwia Stańczyk; 
 oraz pozostali członkowie „SW”. 

SOSW Nowe Miasto  

n/Pilicą 

            Zespół Redakcyjny  „PROMYKA ”: 

 
„Prawdziwe człowieczeństwo 

polega na tym, że nie pozostajemy 

obojętni na niedolę innych - 

pomagamy.” 
 

Jesteśmy w sieci web- 

www.osw-franciszek.pl 


