
Numer XXVIII  

Wydany 12.10.2015r. 

G a z e t k a  s z k o l n a 

wydawana przez SOSW 

im. św. Franciszka z  

Asyżu. 

Czy wiesz, że... 

 Jesień rozpoczyna się 23 września i trwa do 22 

grudnia. 

Słoneczną i pogodną jesień, kiedy liście drzew 

stają się złote, żółte i czerwone,   nazywamy  

złotą polską jesienią 

Jesień w lesie i w parku: Jesienną porą       

zwierzęta przygotowują się na 

przyjście zimy gromadząc zapasy    

w norach i dziuplach. Najbardziej 

znana z bogatej spiżarni jest          

wiewiórka. 

Jesień to dla wielu           

zapalonych grzybiarzy pora 

grzybobrania. Królem      

grzybów jest borowik      

szlachetny. Bez obaw     

można też zbierać kurki, rydze, podgrzybki           

i koźlarze. Najbardziej trującym grzybem jest 

muchomor sromotnikowy.  

  

Tamara Michałowska                                  

Jesienny rap 

Nadeszła Pani Jesień                                     

zepsuła piękny wrzesień.                            

Brrr, zimna napędziła .                                

Aj, deszczem mnie zmoczyła!                                   

A na dodatek złego                                   

kręćka ma szalonego  -                              

wiatrem zawirowała,                                    

dzień z nocą zmieszała,                             

więc ptaki odleciały,                                        

a liście pospadały.                                             

Oj, moja ty Jesieni!                                            

Jak Pani się nie zmieni,                                   

ja Pani nie daruję                                                 

i Panią przemaluję!                                        

Żółty będzie brązowy,                            

brązowy — szaro-bordowy,                            

a zgniłe kolory biegiem                             

przyprószę białym śniegiem.  

Ważne tematy: 

 

 Nadeszła jesień — co 

się zmieniło…? 

 Światowe Dni Mło-

dzieży  

 Październik miesią-

cem dobroci dla zwie-

rząt 

 Jabłko - owoc naszego 

regionu 

 

Co, gdzie, kiedy, jak?! 

29 września 2015r mieliśmy zaszczyt 

wziąć udział w peregrynacji symboli 

Światowych Dni Młodzieży —     

krzyża podarowanego młodym w 

1984r przez Jana Pawła II oraz ikony 

Matki Bożej Salus Populi Romani, 

którą Jan Paweł II dał młodzieży         

w 2003r.                                               

Doświadczyliśmy tego wydarzenia     

w atmosferze wspólnej modlitwy         

i bliskości Boga. 

                        Samorząd Wychowanków 
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W tym numerze: 

Kilka słów o jesieni 

PROMYK 



Angelika Głowacka: Witaj! W imieniu 

dziennikarzy gazetki „Promyk”,       

chciałabym zadać ci kilka pytań        

związanych z objęciem przez ciebie 

funkcji przewodniczącej SW.                                           

Angelika Pakuła: Chętnie odpowiem 

na wszystkie zadane pytania.                                

A.G.: Czy ucieszył cię wynik wyborów? 

A.P. Tak, chociaż nie spodziewałam się 

takiego rezultatu. Przyznam, że to       

bardzo miłe -  sympatia kolegów              

i koleżanek, oraz ich przekonanie           

do mojej osoby. Postaram się solidnie     

wywiązywać z powierzonej mi funkcji.                                           

A.G.: Czy możesz przedstawić nam 

swoje obowiązki?                                 

 

A.P.: Oczywiście :) W zakresie moich obowiązków            

znajduje się przede wszystkim reprezentowanie interesów, 

spraw i sytuacji problemowych wychowanków przed         

wychowawcami, Panem Kierownikiem, Panią Dyrektor,         

nauczycielami i innymi pracownikami w placówce.                                         

Kolejnym ważnym obowiązkiem jest dbanie o porządek          

i bezpieczeństwo w Internacie, oraz pilnowanie                  

wychowanków by przestrzegali regulaminu i innych zasad.                                           

A.G.: Czy poza tymi obowiązkami, masz jeszcze inne cele?                                                                                               

A.P.: Tak, chcę aktywnie włączyć się w organizację imprez 

internackich na przykład pomagając w przygotowaniach.                          

A.G: Dziękuję za rozmowę i życzymy powodzenia.                                              

A.P.: Dziękuję.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ptaki, które jesienią        

rozpoczynają wędrówkę do 

ciepłych krajów, nazywamy 

ptakami wędrownymi.                             

Z Polski odlatują:             

bociany, gawrony, szpaki, 

wilgi, kukułki, słowiki, 

jaskółki, dudki.               

Zostają u nas sikorki, wróble, kosy,      

wrony, sroki, kawki, dzięcioły.  

 

Jesienią do polskich lasów, parków                  

i ogrodów przylatują ptaki z krajów,               

w których zima jest dużo chłodniejsza          

niż u nas:  jemiołuszki, gile, gawrony,                

dzikie kaczki. 

2 października obchodziliśmy                      

EUROPEJSKI DZIEŃ PTAKÓW 

Przygotował:                                                                    

R. Sierajewski 

Poznajmy się bliżej. Wywiad z przewodniczącą Samorządu Wychowanków—Angeliką Pakułą  

Czy wiesz, że…. 

TRWA             

PAŹDZIERNIK  

 a wiele osób wciąż   

nie wie o tym,      

że jest on                   

wyjątkowym      

miesiącem  zarówno dla naszych 

domowych pupili,  jak również 

tych mniej uprzywilejowanych –                      

zwierząt hodowlanych.  

Październik — miesiącem dobroci dla zwierząt  
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. 

 

 

Miesiąc ten przypomina nam, 

że powinniśmy traktować zwierzaki  

z poszanowaniem ich naturalnych 

potrzeb - jak istoty żywe, zdolne do        

odczuwania zarówno fizycznego bólu, 

jak również radości czy wdzięczności. 

 

25 października obchodzimy w Polsce 

nieformalne Święto Kundelka. Skąd 

taka nazwa? Wiąże się ona z ustawą o 

ochronie zwierząt, która weszła w życie 

24 października 1997 roku. 



 

 

 

 

 

 

następnie odciskamy, zawijamy      

w ściereczkę i robimy okład.               

Jeśli mimo tych sposobów Wasze 

dolegliwości będą się nasilać,           

koniecznie wybierzcie się                  

do lekarza.  

 

OŚ DLA URODY 

BÓL GARDŁA 

Na bóle gardła pomagają płukanki, 

a do ich sporządzenia najlepiej 

wykorzystać te zioła, które działają 

przeciwzapalnie np. rumianek,  

tymianek, lub kwiat lipy. Łyżeczkę 

wybranych ziół zalewamy      

wrzątkiem i odstawiamy na 5-10 

min. Po zaparzeniu i ostudzeniu  

wywaru, płuczemy gardło. Jeśli nie 

mamy pod ręką żadnych ziół,    

przygotowujemy płukankę z soli.  
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Drodzy Czytelnicy!  

Wszyscy wiemy, że przeróżne,           

uciążliwe dla nas dolegliwości łatwo 

możemy wyleczyć naturalnymi           

metodami. Poniżej, jak i w kolejnych 

numerach naszej gazetki przedstawię 

Wam takie właśnie domowe terapie –   

łatwe do zastosowania i skuteczne.      

BÓL UCHA 

W większości przypadków pomaga 

ciepło, (najlepiej użyć termoforu, lub 

poduszki elektrycznej),                      

ale możemy też zrobić okład              

z gorących, rozgniecionych          

ziemniaków. Wkładamy je do         

woreczka, lub owijamy ściereczką        

i przykładamy do bolącego ucha.  

Rozwojowi stanu zapalnego          

zapobiegamy kompresem z cebuli. 

Drobno posiekaną cebulę gotujemy  

w wodzie przez  około 10 minut,  

 

PIELĘGNACJA DŁONI 

Choć dłonie narażone są często na 

trudne warunki, zdarza się  nam    

zapominać o ich pielęgnowaniu.     

Poznajcie kilka prostych metod,     

które pozwolą przywrócić dło-

niom ładny wygląd.  

Rękawiczki – Zakładajcie je już 

wtedy, gdy temperatura spadnie 

do O˚C., ponieważ pod wpływem 

zimna skóra staje się szorstka,        

a paznokcie łamliwe.  

 

Jedną łyżeczkę rozpuszczamy w 2 

szklankach letniej wody. Takim    

roztworem płuczemy gardło              

co godzinę. Bóle gardła doskonale 

łagodzi też miód.  

.  

Wskazane jest kilka razy dziennie 

ssać po łyżeczce miodu.           

Pamiętajmy, że mimo bólu należy 

pić dużo płynów. Mogą to być 

herbatki z sokiem malinowym, 

mleko z dodatkiem masła,         

miodu i czosnku, lub woda.  

 

 

 

   Przygotowała: J. Szczodra 
 

 

 

Dobroczynną mieszankę zostawiamy 

na dłoniach na całą noc.                   

Warto założyć wtedy cienkie,                  

bawełniane rękawiczki (dostępne        

w aptekach). Dzięki temu odżywcze 

substancje będą mogły wnikać            

w skórę przez całą noc i unikniemy 

zabrudzenia pościeli.                        

Pamiętajcie, by posmarować również 

paznokcie i skórki wokół nich.  

   Przygotowała: J. Szczodra 
 

              I coś dla urody  

         Domowe sposoby na różne choroby                                     

Sprawdzonym, domowym       

sposobem na zniszczone dłonie 

jest lekko podgrzana oliwa              

wymieszana z sokiem z cytryny.  

 



 

„W pokoju, na oknie, na skraju zasłonki   

spotkały się dwa pająki.                                      

– Wie pan, martwię się trochę o dzieci.     

Przez cały ten dzień siedzą  w sieci”                                                                                                                     

„W niewielkiej górskiej wiosce sprzeczały się 

dwie czarne owce.  I tak się mocno kłóciły,   

że aż się pobiły. Aż usłyszały głos mamy : 

Przestańcie, biją się tylko barany!” 

Jak przechytrzyć jesienną chandrę?  

 

i w ogrodzie.  Owoce dojrzewają od 

wczesnego lata do późnej jesieni.      

Przechowywane w odpowiednich     

warunkach, nie tracą swych walorów 

smakowych i odżywczych nawet przez 

10 miesięcy. Twarde, słodkie i soczyste 

- umownie zwane deserowymi - jada się 

głównie na surowo, ponieważ wolno się 

rozgotowują. Z kolei z kwaśnych i mało 

soczystych owoców robi się przetwory.        

Przygotował: K. Zdrojewski                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  Moi Drodzy!   

W Polsce uprawianych jest kilka  

tysięcy odmian jabłek, a nasz powiat 

to największe zagłębie sadownicze   

w kraju. Jabłko nazywane jest królem 

owoców – głównie za sprawą swoich 

właściwości – wysokiej zawartości 

witamin oraz składników                

mineralnych. Także ze względu na        

wszechstronne zastosowanie jabłka są     

cenionym owocem w kuchni, w domu 

Jabłko król owoców 
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Najważniejsze jest, by codziennie się ruszać.  Aktywność fizyczna         

uwalnia endorfiny - hormony poprawiające nastrój. Jeśli możesz, wybieraj 

się na spacery, bierz udział w zajęciach ruchowych,  czy tanecznych.   

Kiedy wysiłek fizyczny mamy już za sobą, na utrzymanie dobrego           

nastroju gorąco polecam muzykoterapię  oraz ciekawą lekturę. Osobiście 

w długie, jesienne wieczory,  kiedy za oknem wiatr i deszcz, uwielbiam 

zawinąć się w kocyk,  obowiązkowo z wielkim kubkiem aromatycznej 

herbaty i dobrą książką właśnie, albo ulubioną muzyką.  

                                                                          Przygotowała:    J. Ostrowska 

 

PRZYSŁOWIA JESIENNE: 

Jesień bezdeszczowa                           

to zima wiatrowa.  

Gdy październik mroźny,                         

to nie będzie styczeń groźny . 

Gdy w październiku ciepło chadza,    

w lutym mrozy naprowadza. 

Przygotowała: M. Modelska 

                         Na wesoło 

 

Jesienią wydolność  

naszego organizmu 

znacznie się pogarsza. 

Brak słońca sprawia,    

że stajemy się leniwi,   

a tabliczka  czekolady skonsumowana 

na kanapie wydaje się świetnym      

zakończeniem dnia. Brak aktywności 

fizycznej i niewłaściwa dieta             

powodują, że popadamy w jeszcze 

większą chandrę. Błędne koło? 

Sprawdźcie, jaki to prosty sposób,      

by się  z niego wydostać!  

http://kobieta.onet.pl/zdrowie/endorfiny


Kolorowe leczo 

Składniki: 

1 papryka czerwona,  

1 papryka zielona,  

1 papryka żółta, 

 3 pomidory,  

1 cebula,  

1 marchewka,  

1 ogórek,  

3 łyżki oliwy,  

sól, pieprz,  

3 kiełbaski śniadaniowe.  

Przygotowanie: 

Paprykę pozbawić gniazd nasiennych   

i pokroić w paski. Cebulę obrać              

i pokroić w piórka. Ogórka pokroić      

w kostkę, marchewkę w cieniutkie 

talarki. Pomidory sparzyć i obrać ze 

skórki. Wszystkie warzywa wrzucić   

do duszenia. Dodać oliwę.                 

Gdy warzywa zmiękną doprawić do 

smaku solą i pieprzem. Dołożyć        

przesmażone w plasterkach kiełbaski. 

Podawać z pieczywem.  

 Przygotowałą: M. Modelska 

Coś na ząb... 

Rusz głową… 

Str. 5 Tytuł biuletynu 

                           Rozwiąż rebus: 

 

 Rozwiąż zadanie: 

10 dzieci poszłob na wycieczkę.                 

Wszystkie dzieci zbierały kolorowe liście.              

4 dzieci zbierało też żołędzie, a 6 szyszki.             

2 dzieci nie zbierało ani szyszek, ani żołędzi.                                                

Ile dzieci zbierało i liście i żołędzie i szyszki? 

  Uwaga: Odpowiedzi do zadań znajdziecie w następnym numerze.                                      

                                                    

                                                            Pzygotował: K. Zdrojewski                                                   

 

 Rozwiąż zadanie: 

 W klasie III  jest 20 dzieci.                          

14 z nich ma brata, 10 ma siostrę,              

a 2 nie ma brata, ani siostry.                

Ile dzieci z tej klasy ma brata i         

siostrę? 



 

 

„Małe czyny, które robisz są lepsze niż duże, 

które planujesz” 

 

G.C. Marshall 

 

 

 

P.O. Redaktor naczelny — Justyna Ostrowska            ( informacje, fakty, wydarzenia) 

Szata graficzna- Konrad Zdrojewski                 
(łamigłówki i zadania) 

Dziennikarze redakcyjni:                                     Justyna Szczodra — spec od zdrowia i urody,  
Lidia Gaca – spec kulinarny, od wszystkiego co pyszne, 

Małgorzata Modelska — spec od poczucia humoru  
i wszystkiego co śmieszne, 

Robert Sierajewski— spec od przyrody,                   
roślin i zwierząt 

Samorząd Wychowanków  
Samorząd Uczniowski  

SOSW Nowe Miasto  

nad Pilicą 

Jesteśmy w sieci web- 

www.osw-franciszek.pl 

Zespół Redakcyjny w składzie:  

Redakcja    „PROMYKA” 

Z okazji nadchodzącego święta                  

składamy wszystkim nauczycielom        

najserdeczniejsze życzenia.                      

Dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, 

wielu sukcesów zawodowych                         

i satysfakcji z pracy  

Życzy Redakcja Promyka 


