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Gazetka szkolna wydawana 

przez SOSW im. Św. 

Franciszka z Asyżu w Nowym 

Mieście n/Pilicą 

 „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 sy-

tuacji, kiedy wiele zależy od wsparcia i po-

mocy 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 się za do-

bro, jakim obdarzają nas inni. 

 

Przygotowała: M. Zgieb 

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 2014 roku w naszej szkole od-

była się kolejny raz zabawa z okazji Dnia 

chłopaka. Po serdecznych życzeniach, które  

składały Naszym Chłopcom wszystkie 

dziewczęta,  rozpoczęła się wesoła zabawa 

taneczna przy wspaniałej  muzyce, która 

porywała do tańca nawet najbardziej wsty-

dliwych uczestników. W trakcie zabawy nie 

zabrakło konkursów ze słodkimi upominka-

mi. Uczestnicy zabawy mogli spróbować 

swoich sił w konkursach, które sprawdzały 

odwagę, mądrość , powagę i wytrzymałość. 

Co, gdzie, kiedy, jak ?! 1 
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Przygotowała: A. Średnicka 



Justyna Matuszczak: Dzień dobry. 

Redakcja „PROMYKA” chciałaby 

przeprowadzić z Panem wywiad. Czy 

poświęci nam Pan kwadrans?  

Pan W. Tkacz: Jasne, pytajcie:) 

J.M.: Czy bibliotekarz to babski fach 

czy męski? 

P.W.T.: Jest zdominowany przez 

kobiety, ale mężczyźni też się zdarza-

ją. 

J.M. : Czy bibliotekarz woli czytać 

papierowe książki czy e-booki– książ-

ki elektroniczne? 

P.W.T.: Ja wolę osobiście czytać tra-

dycyjne książki. 

J.M. : Czy w dobie Internetu, e-

booków—książek elektronicznych i 

tabletów, młodzież czyta jeszcze 

książki? 

P.W.T.: Tak, zdecydowanie zaczyna 

wzrastać zainteresowanie książką tra-

dycyjną.  

J.M.: Jaki jest Pana ulubiony gatunek 

literacki? 

P.W.T.:  Lubię książki historyczne i 

naukowo– fantastyczne. 

 J.M.:  A nasi uczniowie jakie książki 

lubią najbardziej wypożyczać? 

P.W.T.: Najbardziej lubią książki 

przygodowe i bajki. 

J.M.: Jaki ma Pan sposób na relaks po 

dniu pracy? 

P.W.T.: Lubię robić zdjęcia. Słucham 

muzyki– dobry rock z lat 70– :) 

J.M.:  Dziękujemy za rozmowę i ży-

czymy pustych półek w bibliotece z 

powodu wypożyczeń książek:) 

Wysłuchały: uczennica J. Matuszczak  

i M. Zgieb 

 

-sniffing: skuteczna i trudna do wy-

krycia technika przechwytywania da-

nych, 

-trojany i robaki: programy działające 

w ukryciu, ich zadaniem najczęściej 

jest przekazanie zdalnej kontroli nad 

systemem osobie nie posiadającej od-

powiednich uprawnień. 

Zasady bezpiecznego użytkowania 

komputera: 

1.Korzystaj z zapory połączenia inter-

netowego. 

Zagrożeń związanych z kompute-

rem jest wiele. Najbardziej nara-

żone na niebezpieczeństwa są 

komputery, które pracują w sieci i 

mają dostęp do Internetu.  

Zagrożenia: 

-kradzież z włamaniem, 

-spam: elektroniczne wiadomości 

masowo rozsyłane do osób, które 

ich nie oczekują, 

-wirus, 

Poznajmy się bliżej. Wywiad z panem Włodzimierzem Tkaczem– bibliotekarzem z naszej szkoły. 

Z kalendarza świąt nietypowych– 12.10. Dzień Bezpiecznego Komputera! 

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.  

          

 

         

 

 

Samorząd Uczniowski i Samorząd 

Wychowanków 

Każdemu uczniowi radość się 

udziela, gdy zbliża się Dzień Na-

uczyciela. Z okazji tego za-

szczytnego 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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2. Pobieraj aktualizacje. 

3. Korzystaj z oprogramowania antywi-

rusowego. 

4. Używaj silnych haseł. 

5. Korzystaj z poczty e-mail w bezpiecz-

ny sposób. 

6. Regularnie twórz kopie zapasowe i 

odtwarzaj dane. 

Przygotował: K. Zdrojewski 



-Nie używam wulgarnych słów. 

-Nie przeszkadzam podczas 

lekcji. 

-Nie biję się, nie dokuczam in-

nym. 

-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!  

Przygotował: Zespół Wychowawczy 

 

Jestem kulturalny i jest mi z tym dobrze !!! 

         Szanujmy zdrowie– Dlaczego owoce są zdrowe?       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLECAM:) 
 

Przygotował: K. Zdrojewski 

                                    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!!!  

 

Przygotował: Zespół Profilaktyczny 

Moi Drodzy chciałbym Wam pole-

cić na długie jesienne wieczory 

film, a właściwie bajkę bardzo opty-

mistyczną, pt. „Cudowne dziecko- 

(August Rush)” .  

Cudowne dziecko to wbrew pozo-

rom, nie film, a bajka. Niech nie 

zwiedzie Was to, że występują tu 

aktorzy. August to utalentowane 

dziecko z sierocińca, które wyrusza 

na poszukiwania rodziców.  

Duży plus za PIĘKNĄ MUZYKĘ.  

Obejrzyjcie, naprawdę warto. Jest to 

film, który pokona nawet najwięk-

szą jesienną chandrę. 



                     Ekoludzik :) - Światowy Dzień Ochrony Zwierząt . 

Drodzy Czytelnicy Światowy Dzień 

Ochrony Zwierząt to święto obcho-

dzone corocznie 4 października w 

dzień wspominania w Kościele po-

wszechnym - św. Franciszka z Asy-

żu, który jest patronem 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 

i cytryną, ciepłe mleko z miodem i 

czosnkiem, moczenie nóg w ciepłej 

wodzie czy inhalacje z ziół.  

Nowym odkryciem w kwestii zapo-

biegania  i leczenia przeziębień 

okazał się cynamon. Ta obecna w 

naszych domach przyprawa okazała 

się doskonałym środkiem rozgrze-

wającym, dodana do herbaty może 

dawać  podobne efekty jak mleko z 

Moi Drodzy sezon jesienno-zimowy 

jest trudnym okresem, zwłaszcza dla 

osób, które z różnych powodów ma-

ją obniżoną odporność organizmu. 

Łatwo wtedy „złapać” przeziębienie. 

Niestety czasem ciężko jest się z 

niego wyleczyć.  

Co zatem należy robić? Najlepsze 

domowe sposoby na przeziębienie to 

te tzw. „babcine”: herbata z miodem 
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mieszkańcy Ziemi są braćmi, 

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 

      Coś na ząb– racuszki z miodem! 

Jak pokonać przeziębienie? 

 czosnkiem.  

Stawmy czoło przeziębieniu!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: M. Zgieb 
 

      Racuszki z miodem 

 

Składniki: 

 

 1,5 szkl. mąki, 

 20g drożdży, 

 szklanka mleka, 

 łyżka miodu, 

 2 jajka, 

 łyżka masła, 

 olej, 

 cukier puder do posypania. 

Wykonanie: 

 Ciepłe mleko rozmieszać z miodem, 

dodać pokruszone drożdże i łyżeczkę  

mąki, odstawić do wyrośnięcia. Do 

wyrośniętego rozczynu dodać mąkę, 

roztopione masło i jajka, dokładnie 

wymieszać łyżką lub zmiksować, by 

nie było grudek, odstawić do wyrośnię-

cia. Na patelni dobrze rozgrzać olej, 

łyżką kłaść małe, dość grube placuszki. 

Smażyć z obu stron na rumiany kolor, 

odsączyć, posypać cukrem pudrem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: M. Zgieb 

Przygotował: R. Sierajewski 
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                            Garść dobrego humoru :) 

                             Październikowi solenizanci: 

 

Solenizanci: 

 

Danuty, Teresy, Franciszka, Marii, Pauliny,        Małgo-

rzaty, Piotra, Pawła, Urszuli, Szymona, Darii 

PRZYSŁOWIE: 

„Gdy październik ostro trzyma, zwykle potem ostra zima”. 

 

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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Kelner, hej, kelner!  
- Słucham pana...  

- Nie odpowiada mi ta zupa.  
- A o co ją pan pytał?  

 

Rozmowa kwalifikacyjna:  

- Proszę wymienić swoją 1 moc-

ną cechę  

- Jestem wytrwała.  

- Dziękuję, skontaktujemy się z 

panią później.  

- Zaczekam tutaj :) 

 

 
 

 

 

 

 

Policjant wypytuje świętego Mikołaja:  

- Obywatelu Mikołaju, dlaczego tak 

krzyczycie i płaczecie?  

- Jakiś złodziej ukradł mój worek!!!  

- Z premedytacją?  

- Nie, z prezentami.  

 

 

 

 

 

Przygotowała: M. Modelska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: M. Modelska 

Zespół Redakcyjny 



 

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.: ……………. 

 

SOSW Nowe Miasto  

n/Pilicą 

Zgaduj– zgadula !!!   

 
„Prawdziwe człowieczeństwo 

polega na tym, że nie 

pozostajemy obojętni na niedolę 

innych - pomagamy.” 

Jesteśmy w sieci 

web- www.osw-

franciszek.pl 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 
 

Redaktor naczelny- Monika Zgieb 
Szata graficzna- Konrad Zdrojewski 

Dziennikarze redakcyjni: 
Lidia Gaca –spec kulinarny, od wszystkiego co 

pyszne, 
Justyna Ostrowska— informacje, fakty, wyda-

rzenia, 
Małgorzata Modelska— spec od poczucia humoru  

i wszystkiego co śmieszne, 
Robert Sierajewski— spec od spraw ważnych  

i poważnych. 
Samorząd Wychowanków  
Samorząd Uczniowski  

 

Odpowiedzi na zagadki znajdziecie w listo-

padowym numerze „Promyka” :) 

 

Przygotował: Zespół Profilaktyczny 


