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Gazetka szkolna wydawana 

przez SOSW im. św. 

Franciszka z Asyżu          

w Nowym Mieście n/Pilicą 

W tym numerze:

· Dzień Nauczyciela 

· Samorząd Wychowanków

· Coś na ząb 

· Kącik poezji 

Ważne tematy:

· Jak odróżnić objawy 
koronawirusa od 
przeziębienia i grypy

· Naturalne sposoby 
wzmacniania odporności 
organizmu 

· Światowy Dzień Mycia 
Rąk

·Bezpieczny komputer

„Nauczyciel, to ktoś bardzo wyjątkowy,               
kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, 
dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania 
rzadkiej umiejętności zachęcania innych          
do myślenia, marzenia, poznawania, 
próbowania, działania!”    

                                                             (B. Conklin) 

Z okazji Święta Edukacji Narodowej 
wielu sukcesów zawodowych i osobistych, 

wytrwałości w realizowaniu życiowych celów, 
spełnienia najskrytszych marzeń 

oraz uśmiechu każdego dnia 
wszystkim pedagogom i pracownikom oświaty życzy 

Redakcja Promyka 

 

          Dzień Nauczyciela              
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               Jak walczyć z koronawirusem ?  

Drodzy uczniowie!                        
Ponieważ koronawirus 
rozprzestrzenia się bardzo 
szybko na całym świecie, 
przypominamy najważniejsze 
zasady, których stosowanie 
pozwoli Wam znacznie 
ograniczyć ryzyko zakażenia. 

Często myj ręce                             
wodą z mydłem, przez                   
co najmniej 30 sekund !  

Zachowaj dystans
od każdej osoby z objawami 
przeziębienia, a kiedy sam 
kaszlesz lub kichasz, zasłoń 
twarz zgiętym łokciem !

Zostań w domu, 
nie wychodź bez potrzeby,  
a jeśli musisz przebywać w 
miejscu publicznym załóż 
maseczkę ochronną ! 

        Przygotowała: J. Ostrowska
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Jak odróżnić objawy zarażenia wirusem Covid 19 od 
objawów przeziębienia lub grypy? 
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SAMORZĄD WYCHOWANKÓW 
 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Ciekawostki, Czy wiesz, że….. 

Przygotował: M. Borsuk

      PRZEWODNICZĄCA
            Anita Rylska

WICEPRZEWODNICZĄCY
             Dominik Kłos

  RADA WYCHOWANKÓW
Jan Tomczyk

Bartosz Zaborek
Jolanta Klimiuk

Magdalena Serafin – Nowak
Bartłomiej Stawiński

Patryk Witczak

Tradycyjny polski sport zespołowy, 
to pierścieniówka.  W rywalizacji 
bierze udział po czterech graczy z 
każdej drużyny.   Gra ta polega na 
przerzucaniu oburącz piłki przez 
trzy otwory w siatce (środkowy o 
średnicy 70 cm i 2  boczne po 50 cm. 
Pierścieniówka cieszy się coraz 
większym powodzeniem wśród 
młodzieży szkolnej. 

Czy wiesz jakie sporty 
najchętniej uprawiają 
polskie dzieci ? 
Piłka nożna, pływanie, 
taniec i sporty walki to 
najczęściej wybierane przez 
dzieci dyscypliny sportowe. 
Ponad połowa chłopców 
wybiera piłkę nożną, 
natomiast dziewczynki 
decydują się zwykle na 
taniec, pływanie lub 
gimnastykę. 



Przygotowała: J. Kacprzak
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                               Zadbaj o odporność organizmu

Prawidłowa odporność jest dla 
naszego organizmu ważna na co dzień. 
Warto jednak zwracać na nią uwagę 
szczególnie w takich okresach jak 
przesilenie jesienne, czy stan 
zagrożenia epidemiologicznego.         
Jak dbać o odporność w prosty sposób? Wykorzystaj znane i dostępne 

rośliny pobudzające układ 
odpornościowy. Jedną z nich jest 
czarny bez (zarówno ekstrakt z 
owoców jak i kwiatów), który poza 
właściwościami wzmacniającymi, 
dodatkowo zapobiega infekcjom. 
Pamiętajmy również o czosnku – 
nazywanym „naturalnym 
antybiotykiem”. Zawiera on nie 
tylko zestaw witamin i minerałów, 
ale działa bakteriobójczo i 
grzybobójczo. 
Do produktów szczególnie 
bogatych w witaminę C należą: 
owoce dzikiej róży, czarna 
porzeczka, natka pietruszki, 
czerwona papryka,  
brukselka,brokuły i truskawki.  
 

Zadbaj o dietę bogatą                   
w warzywa i owoce, wprowadź 
do rozkładu dnia codzienne 
ćwiczenia fizyczne, a także 
zwróć uwagę na odpowiednią 
ilość snu ! 

Koniecznie  zrezygnuj z używek, 
gdyż główną przyczyną 
zaniedbania kondycji organizmu 
jest niezdrowy styl życia. 
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Z kalendarza świąt nietypowych 

 12 października 2020 roku obchodzimy 
Dzień Bezpiecznego Komputera.  

To inicjatywa, która ma na celu 
informowanie o zagrożeniach płynących  
z sieci oraz promowanie bezpieczeństwa 
informatycznego. Warto wyrabiać sobie 
właściwe nawyki, w zakresie 
świadomego korzystania z komputera, 
tabletu lub smartfona. Ze szczególną 
ostrożnością podchodźmy do sytuacji,   
w których wymagane jest od nas 
podanie danych osobowych, numeru 
pesel, czy adresu. Rzeczą elementarną 
jest zachowywanie w poufności swoich 
haseł. Warto też zastanowić się zanim 
wyrazimy zgodę na instalację jakiejś 
aplikacji – może ona bowiem zawierać 
złośliwe oprogramowanie. 

 16 października 2020r. obchodzimy 
Światowy Dzień Owoców i Warzyw

Jest to międzynarodowa inicjatywa 
mająca na celu podniesienie 
świadomości społecznej co do 
znaczenia spożywania owoców i 
warzyw dla naszego zdrowia.       
Tego dnia organizowane są liczne 
akcje zachęcające ludność ( dzieci i 
młodzież w szkołach, oraz dorosłych 
w świecie pracy) do spożywania 
większej ilości świeżych owoców i 
warzyw. 

Przygotowała: B..Pakuła



Coś na ząb 
Sałatka ziemniaczana z salami
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Kącik poezji 

Przygotowała: B. Pakuła

Składniki:
10 małych ziemniaków
10 plasterków salami
3 kiszone ogórki
½ czerwonej papryki
2 małe cebule
½ pęczka natki z pietruszki
5 łyżek oleju
2 łyżeczki soku z cytryny 
10 dag żółtego sera
sól, pieprz

Sposób wykonania:
1. Ziemniaki ugotuj w 
mundurkach, ostudź, 
obierz, przekrój na cztery 
części. Salami pokrój w 
paseczki.  Cebulę i ogórki 
pokrój w cienkie plasterki. 
Paprykę oczyść, pokrój w 
kosteczkę. Natkę posiekaj. 
Ser pokrój w kostkę. 
2. Składniki wymieszaj w 
salaterce. W soku z cytryny 
rozpuść szczyptę soli, wlej 
olej, dopraw do smaku solą i 
pieprzem. Polej sałatkę, 
wymieszaj. Odstaw do 
lodówki na 30 minut. 
 

Tadeusz Wywrocki – Jak nie kochać jesieni 
Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata,
Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących.
Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły,
Czekając na swych braci, za morze lecących.

Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych,
Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych.
Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc,
Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty.

Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej,
Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci.
Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma.
Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci.

Jak nie kochać jesieni, siostry listopada,
Tego, co królowanie blaskiem świec rozpocznie.
I w swoim majestacie uczy nas pokory.
Bez słowa na cmentarze wzywa nas corocznie.



SOSW Nowe Miasto 
nad Pilicą 

Jesteśmy w sieci web- 
www.osw-franciszek.pl 

Zespół Redakcyjny „Promyka” 
na miesiąc październik: 

Redaktor naczelny: Justyna Ostrowska 
Szata graficzna: Justyna Ostrowska 

Dziennikarze redakcyjni: 
Beata Pakuła

Jolanta Kacprzak

Mariusz Borsuk
Samorząd Wychowanków 
Samorząd Uczniowski 

                           Pokoloruj obrazek
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