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PROMYK NR 1/2021 

 

KALENDARIUM W tym numerze: 

 

 Dzień Edukacji Narodowej 

 Zmiana czasu 

 Zupa dyniowa 

 Dzika róża 

 Święty Franciszek 

 Gang Swojaków 

 Łamigłówka 

 Pokochaj jesień 

 Dowcipy o jesieni 

 

 

 

 

14 października   

Dzień Edukacji Narodowej 

30 października   

Zmiana czasu z letniego na zimowy 

 

Październik 2021 

Numer 1 

Gazetka szkolna wydawana 

przez SOSW im.                

św. Franciszka z Asyżu             

w Nowym Mieście n/Pilicą 

 

 

 

Jesteśmy w sieci web– 

www.osw-franciszek.pl 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

 

 14  października  1773 r.,  Sejm  powołał Komisję  

Edukacji Narodowej. KEN stworzyła program powszechnego 

nauczania tak rewolucyjny, że stał się podstawą podobnych 

systemów  w całej Europie. Z uwagi na to wydarzenie 14 – go 

października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej,   

potocznie określany jako Dzień Nauczyciela.  

 To czas, gdy zastanawiamy się nad rolą nauczycieli              

w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia. Jest też   

doskonałą okazją, aby złożyć wyrazy wdzięczności  

wszystkim pedagogom oraz pracownikom oświaty za  

codzienny trud, wrażliwość, cierpliwość i wyrozumiałość.   

Artykuł  przygotowała Beata PAKUŁA 
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ZMIANA CZASU 

 

 Zmiany czasu dokonywane są dwa razy do roku.             

W marcu wskazówki zegarów przestawiamy z godziny 2:00 

na 3:00, tracimy więc godzinę i śpimy krócej. Ponownie              

utraconą godzinę odzyskujemy w październiku, przestawiając 

wskazówki z 3:00 na 2:00. Przy tej zmianie czasu śpimy                

o godzinę dłużej. W 2021 roku zmiana czasu z letniego  na 

zimowy wypada w dniu 30 października. 

 Zmiana czasu (wprowadzenie czasu letniego) ma na    

celu efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego a co za 

tym idzie oszczędność energii. Prekursorami wprowadzenia 

czasu letniego byli Niemcy już w 1916 roku. 

Źródło: https://halloween.friko.net/zmiana_czasu.html  

Materiał przygotowała  Jolanta Kacprzak 
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ZUPA  DYNIOWA 

SKŁADNIKI: 

• 1 mała dynia  (do 1 kg) 
• 2 ziemniaki 
• 2 marchewki 
• 1 litr bulionu  
• 1 mała cebula 
• sok z połowy cytryny 
• ½ łyżeczki zmielonego imbiru w proszku (lub świeżego, tylko to już 

do smaku, bo świeży imbir jest bardziej intensywny) 
• sól, pieprz, gałka muszkatołowa, cukier 
• trochę słodkiej śmietany 30-36% (dodaję ok. 100 ml) 
 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

1) Dynię umyć, przekroić na pół, oczyścić z pestek i włókien. Następ-
nie pokroić w kostkę razem ze skórką. 
2) Ziemniaki i marchewki umyć, obrać i pokroić w kostkę. 
3) Cebulę obrać i pokroić w kostkę. 
4) Dynię, ziemniaki, marchewki i cebulę przełożyć do garnka. Zalać 
bulionem i zagotować. Następnie zmniejszyć moc palnika i gotować 
pod przykryciem (zostawiając małą szczelinę), aż do miękkości wa-
rzyw. 
5) Zupę zmiksować np. blenderem na krem. 
6) Doprawić sokiem z cytryny, imbirem, solą, pieprzem, gałką musz-
katołową i szczyptą cukru. 
7) Dodać śmietanę. (Można ją dodać podczas miksowania lub dolać do 
zupy rozlanej na talerzach). 

 

 

Przepis  przygotowała  Judyta DZIKA 
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DZIKA RÓŻA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Owoce dzikiej róży to przede wszystkim „bogactwo” witaminy 

C, dlatego dziką różę wykorzystuje się jako środek zwiększający              

odporność organizmu, przeciwdziałający grypie i przeziębieniu.                

Dodatkowo zawartość innych witamin (A, B1, B2, E, K) oraz związ-

ków sprawia, że owoce zaleca się spożywać przy nadciśnieniu oraz 

chorobach układu pokarmowego.  

 Owoce dzikiej róży zbiera się w pełni dojrzałości –  jesienią – 

zanim staną się miękkie. Przy wykorzystaniu na nalewki, można je 

zbierać po przemarznięciu (lub umieścić w lodówce), wtedy mają lep-

szy smak. Owoce najlepiej suszyć w piekarniku (początkowa tempera-

tura wynosi 90oC, później co 10–15 min. zmniejsza się ją   o 10o C).    

 

Artykuł przygotowała  Jolanta KACPRZAK 
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ŚWIĘTY FRANCISZEK 

 

 

  

 Św. Franciszek jest patronem Naszej Szkoły. Ten Święty  miał 

niesamowity kontakt z przyrodą. Uwielbiał zwierzęta i nazywał 

ich swoimi braćmi. Stworzenia te  starały się odwzajemnić  Święte-

mu miłość, jaką on ich darzył.  Oprócz zwierząt  traktował z sza-

cunkiem niczym istoty rozumne również rośliny. 

 Co więcej Franciszek, potrafił stawać  w obronie zwierząt. 

Odkupywał baranki prowadzone na rzeź, zaś ofiarowane mu zają-

ce, bażanty czy ryby wypuszczał na wolność.  

 W dzisiejszym  świecie zapominamy, że zwierzęta podobnie 

jak ludzie są żywymi stworzeniami, które czują. Człowiek ingeruje 

w świat przyrody zmieniając środowisko. Ludzie dokonują wiel-

kich zniszczeń. Na naszych oczach bezpowrotnie ginie wiele ga-

tunków zwierząt i roślin. Szkodliwe działania człowieka doprowa-

dzają do wymarcia gatunków, a ich odzyskanie jest bardzo trudne. 

Warto wrócić do nauki świętego Franciszka  i  w  duchu tych nauk 

zadbać o otaczającą nas przyrodę.  

 

Materiał przygotowały Jolanta Kacprzak  

i Agnieszka Cukier 

6 



 7 

 

SZKOLNE PRZYGODY GANGU SWOJAKÓW 

W październiku 2021 roku  nasza szkoła przystąpiła do kolejnej 

edycji programu „Szkolne Przygody Gangu Swojaków”, którego          

zadaniem jest   ukazanie dzieciom piękna polskiej przyrody oraz   

odkrycie przed nimi sekretów otaczającego ich środowiska.              

Ważnym celem programu jest zachęcanie dzieci do wyjścia z domu, 

by oderwać ich wzrok od ekranu komputerów, telefonów                     

i telewizorów.  

Nowi bohaterowie - Swojaki, wśród których są zagrożone                 

i chronione gatunki zwierząt, będą przybliżać uczniom regiony   

Polski, w których występują. Pokażą im co kryje przyroda i jak żyć 

z nią w zgodzie.  

 Od sponsorów akcji, sklepu „Biedronka”, otrzymaliśmy bezpłat-

ne zestawy książek pt.: „Gang Swojaków. O  tym, że pomoc ma moc” 

oraz pakiety materiałów informacyjnych i motywacyjnych w postaci 

maskotek oraz naklejek wraz "Dziennikami Troskliwego Odkrywcy". 

Uczniowie chętnie przystąpili do programu. Życzymy wszystkim             

sukcesów w konkursach realizowanych w ramach programu. 

 

Materiał przygotowała  Jolanta Kacprzak 
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Łamigłówkę przygotowała  Judyta DZIKA 

8 



 9 

MARIA KONOPNICKA 

 

Jesienią 

 

Jesienią, jesienią  

Sady się rumienią:  

Czerwone jabłuszka 

Pomięǳy zielenią. 

 

Czerwone jabłuszka,  

Złociste gruszeczki 

Świecą się, jak gwiazdy, 

Pomięǳy listeczki. 

 

- Pójdę ja się, pójdę  

Pokłonić jabłoni, 

Może mi jabłuszko  

W czapeczkę uroni!  

 

- Pójdę ja do gruszy, 

 Nastawię fartuszka, 

 Może w niego spadnie 

 Jaka śliczna gruszka! 

 

Jesienią, jesienią 

Sady się rumienią; 

Czerwone jabłuszka  

Pomięǳy zielenią. 

 

 
Wiersz wybrała Beata PAKUŁA 
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DOWCIPY O JESIENI 

 

Katechetka pyta Jasia: 

- Jasiu, kiedy Adam i Ewa byli w raju? 

-  Jesienią. 

- Dlaczego? 

-Bo wtedy jest  najwięcej jabłek. 

                                             *** 

-  Co ma wspólnego  łyżka z jesienią? 

- Je się nią. 

                                             *** 

-  Dlaczego jesień to najbardziej niebezpieczna 

pora roku? 

- Bo można dostać z liścia. 

 

Dowcipy zebrała Jolanta KACPRZAK 

 

Zespół Redakcyjny „Promyka”: 

• Redaktor naczelny: Beata Pakuła 

• Szata graficzna:  Jolanta Kacprzak 

Dziennikarze redakcyjni: 

• Beata Pakuła 

• Jolanta Kacprzak 

• Judyta Dzika 

• Agnieszka Cukier 
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