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Rok wydania  
Październik 2019 
Numer  2 
Gazetka szkolna wydawana 
przez SOSW im. Św. 
Franciszka z Asyżu w Nowym 
Mieście n/Pilicą 

Październik 1 

Tajemnice naszej pamięci 2 

Samorząd wychowanków 3-4 

.Dzień Edukacji Narodowej 5 

Pasowanie na czytelnika 6 

Wycieczka do Sali 
bankietowej 

7 

Dzień zadusznych 8 

  

W tym numerze: 

PAŹDZIERNIK 

 

 

Paździerze to słoma z lnu i konopi, które już teraz rzadko się uprawia. 

Kiedyś, gdy większość ubrań tkało się z lnu, 

wielu ludzi zajmowało się przerabianiem tej rośliny na płótno. 

Podczas tej przeróbki powstawały odpady lnu – paździerze. 

I właśnie o tej porze roku wszędzie pełno było paździerzy. 

Jesienny wiatr roznosił je po świecie. 

Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. 
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TAJEMNICE NASZEJ PAMIĘCI 

 

Mózg - to w nim kumulujemy wiedzę, doświadczenie, pamięć.  

Znajduje się w czaszce i waży około 1,5 kg.  

Zbudowany jest z dwóch półkul, prawej i lewej,                         

połączonych między sobą spoidłem wielkim.   

                                                                                                                

Recepta na sukces wydaje się bardzo prosta: wystarczy uruchomić prawą półkulę mózgu! 

Jeśli zważyć, że każdy z nas ma 10 miliardów komórek mózgowych, a każda z tych komórek ma po 

kilka odgałęzień, to wręcz nie sposób wyobrazić sobie, jak potężne są możliwości mózgu.  

Jak pracuje mózg? 

Dwie jego półkule nie są tożsame. Lewa odpowiada za sprawy werbalne i za szczegółowe 

porządkowanie i przetwarzanie informacji. Tak więc lewa półkula kontroluje wiele czynności 

uczenia się ( a zwłaszcza szkolnego), mówienie, pisanie, czytanie. W prawej półkuli znajduje się cen-

trum informacji wizualnych i zależności przestrzennych. Wzory, kierunki, kształty, tworzenie 

"ogólnego obrazu", również myślenie, reakcje emocjonalne, orientacja przestrzenna.  

Prawa półkula kontroluje lewą część ciała, zaś lewa - prawą.  Obie półkule połączone są wiązkami 

włókien, tzn. ciałem modzelowatym. To one zapewniają wymianę informacji między obiema półku-

lami. Im lepsza jest współpraca między obydwoma półkulami mózgu tym lepsze mogą być efekty 

uczenia się, pamięci, sprawności wykonywania różnych czynności, lepsza koordynacja.  

Wyróżniamy: 

pamięć sensoryczną - ultrakrótkotrwałą, czyli bardzo, bardzo krótką; 

pamięć krótkotrwałą - od kilku minut do kilku godzin; 

pamięć długoterminową - podstawowy rodzaj pamięci w trakcie uczenia się.  

Co można robić aby uruchomić i prawą półkulę, i zapędzić ją do roboty? Używanie obu półkul 

zwiększa szanse na szybkie, skuteczne uczenie się i trwałe zapamiętywanie.  

1. Włącz wyobraźnię do nauki. 

2. Trenuj koncentrację uwagi, umiejętność skupienia się. 

3. Włącz myślenie pozytywne. 

Pamiętaj!    

Jeśli powtórzenie materiału czy odrobienie lekcji jeszcze bardziej odroczymy, odsuniemy w czasie, to 

okaże się, że po dwóch dniach (48 godzinach) zapominamy aż 84% tego, czego się już nauczyliśmy. 
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                                           SAMORZĄD   

                      WYCHOWANKÓW 

 

PRZEWODNICZĄCA 
Aleksandra Wesołowska 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
Dominik Kłos 

 

RADA WYCHOWANKÓW 
Wiesław Grabski  

Sebastian Biedrzycki  
 Olga Rokicka 
Anita Rylska  

 Bartłomiej Starnawski 
 Patryk Witczak 
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                             WYCHOWANEK  

                            NA SZÓSTKĘ 

 

Od października 2019r. do maja 2020r. 

z ramienia Samorządu Wychowanków 

przy współpracy z pedagogiem szkolnym 

organizowany jest konkurs na najwyższą frekwencję. 

Wszystkich wychowanków grup wychowawczych 

zapraszamy do aktywnego udziału. 

 

 

 

        EKO-zbiórki – okaż kulturę i chroń naturę 

                             

                                                   Od października 2019r. do maja 2020r. 

                                                  z ramienia Samorządu Wychowanków 

                                                  organizowany jest konkurs ekologiczny 

mający na celu zbiórkę odpadów segregowanych 

                                                     podlegających recyklingowi 

                                                     (baterie, puszki, nakrętki). 

Wszystkich wychowanków grup wychowawczych 

                                                      zapraszamy do aktywnego udziału. 
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14 październik 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
 

Polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą 

– Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta 

Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. 

Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy 

króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 paździer-

nika 1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela. 

Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Jest oka-

zją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Minister Edu-

kacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edu-

kacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze. Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są przez kuratorów oświaty, wła-

dze samorządowe oraz dyrektorów szkół na uroczystych galach. 
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Pasowanie na czytelnika. 

 

 9 października w  SOSW w Nowym Mieście n. Pilicą odbyła się 

szkolna uroczystość Pasowania na czytelnika. Uroczystości tej prze-

wodniczyła Pani dyrektor Elżbieta Fałek, która to dokonywała uroczy-

stego mianowania. 

Pasowanie na czytelnika przygotował pan Włodzimierz  Tkacz —

bibliotekarz, który wręczył dzieciom pamiątkowe dyplomy i drobne 

upominki. Po uroczystości dzieci razem z wychowawcami odwiedziły 

szkolną bibliotekę i wypożyczyły interesujące ich książki. 



 

7 

Wycieczka do „Sali Bankietowej”  

w Nowym Mieście nad Pilicą 

 

 

W dniu 22 października 2019 r. uczniowie 

Branżowej Szkoły I stopnia Kucharz  wybrali się na 

wycieczkę do pobliskiej „Sali Bankietowej” miesz-

czącej się na  

ul. Toma- szowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą.  

Wyjście to zostało zorganizowane dzięki uprzejmości właścicieli sali bankietowej 

Państwu Hannie i Kazimierzowi Wasiak.  

Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z pracą kucharza, kelnera, menadżera 

sali bankietowej i pracowników pomocniczych. Uczniowie mogli zobaczyć różnicę w pracy w 

dziedzinie gastronomii bankietowej i okolicznościowej. Uczniowie zapoznali się z super no-

woczesnymi urządzeniami i sprzętem kuchennym, sposobem przygotowania kuchni, stołów 

konsumenckich, baru na przyjęcie gości. Uczniowie zapoznali się z wyglądem sali na impre-

zy okolicznościowe, pracami przygotowawczymi. Uczniowie ponadto mogli zapytać jak wy-

gląda praca  

w nowoczesnej sali bankietowej i z jakimi najczęściej problemami borykają się pracownicy 

tej dziedziny gastronomii. Opiekunem młodzieży podczas naszej wycieczki był – Marcin 

Walczak.  

Bardzo dziękujemy za możliwość zobaczenia pracy lokalu gastronomicznego od 

środka i miłą rozmowę z młodzieżą. BARDZO DZIĘKUJEMY 
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W czwartek 31 października 2019 r.  o godz. 11.30 cała społeczność Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zebrała się na świetlicy szkolnej, aby uczcić pamięć 

tych, którzy odeszli, ale nadal żyją w naszej pamięci oraz bohaterów, ludzi dzięki którym 

mamy wolną i niepodległą ojczyznę.   

Uczniowie w programie muzyczno-poetyckim z wykorzystaniem pokazu multi-

medialnego z wielkim przejęciem i zadumą oddali cześć naszym przodkom. Przypomnieli 

też dawne tradycje związane z Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym. Te świę-

te są głęboko zakorzenione w naszej wierze, tradycji i kulturze. Zmarli są nam bliscy i 

zawsze o nich pamiętamy. Szczególnie na przełomie października i listopada, kiedy to od-

wiedzamy cmentarze, palimy znicze, kładziemy kwiaty  i szepczemy „Wieczny odpoczy-

nek racz im dać, Panie…” 
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„Człowiek, który umie żyć 
w harmonii z samym sobą 

jest szczęśliwy. ” 

Jesteśmy w sieci web- 
www.osw-

franciszek.pl 

Sprzątanie Świata 


