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Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tego-

roczna akcja ma na celu zebranie środ-

ków finansowych dla potrzebujących , 

chorych dzieci oraz dla osób starszych. 

W tym dniu  będzie się dużo działo: 

występy artystów, znanych ludzi, spor-

towców, którzy będą licytować różne 

przedmioty, a zebrane fundusze przeka-

żą potrzebującym.  

O godzinie 20:00 zgodnie z tradycją 

WOŚP  zostanie wysłane „Światełko do 

Nieba”. W tej jednej chwili w całej Pol-

sce ludzie  wysyłają w stronę nieba - 

Dobre Anioły, światełka w postaci za-

palonej zapałki, świeczki, pochodni czy 

sztucznych ogni. W tej jednej chwili 

Wszyscy wierzymy w to, że jesteśmy bar-

dzo widoczni i lepsi, bo chcemy zrobić coś 

dobrego dla innych, potrzebujących.  

Pamiętajmy, że pomagając słabszej oso-

bie, potrzebującej naszej pomocy, opieki, 

stajemy się Dobrymi Aniołami. 

 

 

 

 

 

Przygotowała: M. Zgieb 

Ważne tematy: 

 22 Finał WOŚP  

 Kultura nic nie kosztuje. 

 W zdrowym ciele, zdrowy 

duch! 

 Dobre rady dla ucznia– jak 

się uczyć. 

 Domowe sposoby na zimo-

we przeziębienia. 

 

 

                   Co, gdzie, kiedy, jak?! 

Wychowawcy grup wychowawczych 

zorganizowali dla swoich podopiecz-

nych wieczorek magii i wróżb. Wszyscy 

spędzili milo czas przy wspólnej zaba-

wie. Przygotowane konkursy oraz zaba-

wy dostarczały wiele radości  i cieszyły 

się dużym zainteresowaniem. Był to ma-

giczny wieczór,  podczas którego wy-

chowankowie poprzez wspólną zabawę 

 uczyli się koleżeństwa i szacunku do 

swoich rówieśników i młodszych kole-

gów oraz koleżanek. 
 

Co, gdzie, kiedy, 

jak ?! 

1 

Strefa kultury. 3 

Poznajmy się bli-

żej ...  
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Ważne sprawy!!! 9 

E k o l u d z i k -

tajemnice przyrody. 
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Przygotowali: K. Zdrojewski, L. Gaca,    

K. Grzywacz 



Paulina Kuleczka: Dzień dobry.  

Pani Alicjo redakcja „PROMYKA” 

chciałaby przeprowadzić z Panią krót-

ki wywiad. Czy poświęci nam Pani 

minutkę? 

P. Alicja Sierajewska: Śmiało, pytaj-

cie:) 

P.K.: Pani Alicjo, pracuje pani na 

stanowisku referenta, czy wykonywa-

ne zajęcie Panią satysfakcjonuje? 

P.A.S.: Oczywiście, w przeciwnym 

wypadku nie pracowałabym na tym 

stanowisku prawie 32 lata. 

 P.K.: A kim chciała Pani zostać bę-

dąc nastolatką? 

P.A.S.: Jako nastolatka miałam wiele 

pomysłów na swój wymarzony zawód, 

ale najbardziej chciałam zostać na-

uczycielką. 

P.K.: Pani praca wymaga dokładności 

i skupienia, jaskie ma Pani sposoby na 

relaks po ciężkim dniu pracy?. 

P.A.S.:  Na pewno ruch– czyli spacer, 

a w  niepogodę dobra książka. 

P.K.: Jakie jest Pani marzenie? 

P.A.S.: Przede wszystkim być zdro-

wą. Zdrowie jest bezcenne. 

P.K.: A Pani dewiza życiowa to… 

P.A.S.: Żyć i postępować tak, aby 

nie krzywdzić innych. 

P.K: Bardzo dziękujemy za rozmo-

wę i życzymy Pani długich lat w 

zdrowiu.   

 

Wysłuchała: P. Kuleczka,           

J. Ostrowska 

Potrawy doprawiaj tymiankiem 

(działa wykrztuśnie i bakteriobój-

czo), majerankiem (rozgrzewa, dzia-

ła przeciwzapalnie), pieprzem, pa-

pryczką chilli i cynamonem – skład-

niki te rozgrzewają organizm, pobu-

dzają krążenie i udrażniają nos i 

gardło. 

Gorący domowy rosół to równie 

świetny sposób na wzmocnienie 

chorego organizmu – doskonale 

rozgrzewa, a wywar z mięsa i wa-

rzyw zawiera wiele cennych skład-

ników odżywczych. 

Poznajmy się bliżej. Wywiad z Panią Alicją Sierajewską:)  

cą kąpiel, wymocz stopy w bardzo 

ciepłej wodzie z dodatkiem garści 

soli, natrzyj się rozgrzewającą 

maścią lub mocno trzyj ręczni-

kiem, opatul się, ubierz się ciepło 

w bawełniane, flanelowe lub weł-

niane rzeczy, na nogi załóż grube 

skarpety i szybko wejdź z kub-

kiem gorącej herbaty z sokiem 

malinowym lub cytryną pod weł-

niany koc. Wygrzej się, wy-

poć. Do napojów dodawaj goź-

dziki i imbir. Imbir działa rozgrze-

wająco i przeciwzapalnie – gdy 

już wypijesz ciepły napar (do go-

rącej, ale nie wrzącej wody wrzuć 

kilka plasterków kłącza imbiru, 

dodaj miód i cytrynę, wrzuć 1–2 

goździki), pogryź imbir - odkazisz 

w ten sposób 

gardło.  

 

Gdy łamie Cię Drogi Czytelniku w 

kościach lub cieknie z nosa, odwiedź 

aptekę, ale też przejrzyj spiżarnię, 

lodówkę albo wybierz się do najbliż-

szego warzywniaka. Przede wszyst-

kim jednak postaw na zdrowy tryb 

życia. 

Gdy tylko zauważysz pierwsze obja-

wy przeziębienia, przemarzniesz 

gdzieś albo cię zawieje, natychmiast 

po powrocie do domu zrób wszyst-

ko, by rozgrzać organizm. Weź gorą-

 Domowe sposoby na zimowe przeziębienia. 
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walka z przeziębieniem lub cho-

robą to spory wysiłek dla organi-

zmu.   

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: M. Zgieb 

Wystarczy zajrzeć do spiżarni lub 

lodówki, by znaleźć produkty, 

które szybko postawią Nas na no-

gi: np.. cebula, która zawiera dużo 

witaminy C, gorące mleko z ma-

słem, miodem i czosnkiem.  

Podczas przeziębienia trzeba do-

starczać organizmowi dużo pły-

nów, np.: wody z cytryną lub so-

kiem malinowym. 

Na nic się jednak te wszystkie 

sposoby nie zdadzą, jeśli nie wy-

grzejesz się 2-3 dni w łóżku, bo  

http://kobieta.onet.pl/zdrowie/profilaktyka/cynamon-pomaga-regulowac-cykl-miesiaczkowy/twd18
http://kobieta.onet.pl/zdrowie/porady-ekspertow/drob-czy-chude-mieso-jest-bezpieczna-dla-zdrowia/3mf87
http://kobieta.onet.pl/dziecko/ciaza-i-porod/czy-gorace-kapiele-w-czasie-ciazy-sa-niebezpieczne/svce7
http://kobieta.onet.pl/zdrowie/profilaktyka/kiedy-sol-naprawde-szkodzi-opinia-ekspertow/5rtcz
http://kobieta.onet.pl/zdrowie/profilaktyka/kiedy-sol-naprawde-szkodzi-opinia-ekspertow/5rtcz
http://kobieta.onet.pl/zdrowie/zycie-i-zdrowie/kiedy-herbata-z-cytryna-szkodzi-zdrowiu-tlumaczy-dietetyk/6009t
http://kobieta.onet.pl/zdrowie/porady-ekspertow/czy-picie-wody-z-cytryna-odchudza/46dgz
http://kobieta.onet.pl/dziecko/ciaza-i-porod/czy-gorace-kapiele-w-czasie-ciazy-sa-niebezpieczne/svce7


 

Dziś dzień Dziadku nie psoci-

my, 

tylko dobrze Ci życzymy. 

Ty wybronisz nas od draki 

bośmy małe rozrabiaki. 

Całujemy Cię serdecznie, 

żyj nam Dziadku długo 

wiecznie.  
 

 

 
 

 

 

 

 

Żyj nam Babciu lat ze dwie-

ście, 

boś najlepsza w całym mie-

ście. 

Gdy za bardzo rozrabiamy 

pod twe skrzydła uciekamy. 

Ty nas zawsze wytłuma-

czysz, 

wszystkie błędy nam wyba-

czysz. 

Bądź więc zdrowa uśmiech-

nięta  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Przygotowała: M. Modelska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     21 i 22 styczeń– Dzień Babci i Dzień Dziadka. 

                 Szanujmy zdrowie— W zdrowym ciele zdrowy duch!       

zakątki świata i zachwycicie się jego 

r ó ż n o r o d n o ś c i ą .  

51 ogromnych map poprowadzi Was 

przez 42 kraje i 6 kontynentów. Na 

każdej z nich znajdziecie niezliczone 

ilustracje, szczegóły i ciekawostki, 

które przeniosą was w wyjątkowe 

miejsca i sprawią, że zapragniecie do-

wiedzieć się jeszcze więcej.  

               Udanej podróży!  

 

Ta książka zabierze Was  Drodzy 

Czytelnicy w niezwykłą podróż do-

okoła świata. Zobaczycie gejzery w 

Islandii, karawany na egipskiej pusty-

ni i miasta Majów w Meksyku. W 

Anglii zagracie w krykieta, w Indiach 

poćwiczycie jogę, a w Chinach skosz-

tujecie stuletnich jaj. W Australii za-

dziwi was dziobak, w Finlandii - noc 

polarna, a na Madagaskarze - ogrom-

ny baobab. Odkryjecie najciekawsze 

                                Strefa kultury!!! 
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Przygotował: K. Zdrojewski 

A k t y w n o ś ć  f i z y c z n a 

to jeden z najistotniejszych elementów 

zdrowego stylu życia, a jej brak lub 

niedostateczna ilość może prowadzić do 

poważnych zaburzeń zdrowotnych. 

Ruch to wysoka sprawność i dobre sa-

mopoczucie. Niedobór wysiłku fizycz-

nego może powodować wiele schorzeń 

cywilizacyjnych - m.in. nadwagi, słabej 

przemiany materii, niewydolności ukł. 

sercowo-naczyniowego itd. U mło-

dych ludzi siedzący tryb życia często 

bywa przyczyną wad postawy.  

Zagrożeń jest wiele, ale można je po-

konać! Wystarczy jedna godzina 

dziennie, którą poświęcimy na krót-

ki spacer na  powietrzu lub na krót-

ką gimnastykę. W ten sposób rozru-

szamy nasz organizm. Od razu za-

uważycie Drodzy Czytelnicy różnicę 

 w codziennym funkcjonowaniu. 

  

 

 

 

 

 

Przygotowała: L. Gaca 



 Nowy Rok zawitał wreszcie 

 stary sobie poszedł. 

 Co tam rośnie w mrozach stycznia? 

 Dzień rośnie po trosze! 

 Wróbelkowi serce rośnie, 

 że wiosny doczeka, 

 chociaż jeszcze droga do niej 

 mroźna i daleka. 

3.Nie utrudniamy ruchu, ani nie na-

rażamy nikogo na jakiekolwiek za-

grożenie czy szkodę. 

4.Pieszy jest zobowiązany korzystać 

z chodnika lub drogi dla pieszych, a 

w razie ich braku - z pobocza.  

5.Jako uczestnicy drogowi zawsze  

powinniście być odpowiednio ozna-

czeni odblaskowymi kamizelkami, 

zawieszkami lub światełkiem odbla-

skowym– np. przy rowerze.  

6.W razie wypadku pamiętajcie o 

Drodzy Czytelnicy  mając na 

uwadze dużą ilość wypadków dro-

gowych przypominamy zasady 

ruchu drogowego, które Was bez-

względnie obowiązują!!! 

1.Należy zawsze zachowywać 

szczególną ostrożność, znajdując 

się w pobliżu ulicy. 

2.Unikajcie wszelkiego działania, 

które mogłoby spowodować za-

grożenie bezpieczeństwa lub po-

rządek ruchu drogowego.   

                              STYCZEŃ-Ficowski Jerzy . 

Karnawał, zapusty – okres zimo-

wych balów, maskarad, pochodów 

i zabaw. Rozpoczyna się najczę-

ściej w dniu Trzech Króli (06.01.), 

a kończy we wtorek przed Środą 

Popielcową, która oznacza począ-

tek wielkiego postu i oczekiwania 

na Wielkanoc.  

Nazwa pochodzi od włoskiego car-

ne vale, a słowo to zaczerpnięte z 

łaciny oznaczało pożegnanie mięsa 

przed rozpoczynającym się wiel-

 Skąd się wziął karnawał? 
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Rosną w styczniu zaspy śniegu, 

 że wóz w nich ugrzęźnie 

 a na szybach rosną srebrne 

 liście i gałęzie. 

 Więc na inne pory roku, 

 nie patrzy zazdrośnie 

 mroźny styczeń: bo w nim także 

 mnóstwo rzeczy rośnie! 

im postem. 

Widowiskowe karnawały odbywa-

ją się w Rio de Janeiro, w Wenecji 

oraz na Wyspach Kanaryjskich i w 

Niemczech.  

W czasie karnawału ludzie prze-

bierają się w kolorowe stroje i w 

pięknie zdobione maski.  

  

  numerze alarmowym  112. 

 

Przygotował: K. Zdrojewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: J. Ostrowska 

 

Przygotował: R. Sierajewski 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bal_maskowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trzej_Kr%C3%B3lowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Popielec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Popielec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_post
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_w%C5%82oski
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_post
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wenecja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspy_Kanaryjskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy


Sąsiadka pyta małego Jasia: 

-Kim chciałbyś zostać jak dorośniesz? 

- Żyrafą. Żeby tata nie mógł mnie targać za uszy:) 

 

Syn pyta ojca: 

- Tatusiu, wiesz może co się dzieje z ludźmi kiedy umrą? 

- No cóż synku... Prawda jest taka, że zamieniają się w 

proch i kurz. 

- To wygląda na to, że pod moim łóżkiem już paru umar-

ło.  

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Garść dobrego humoru !!! 

 

Jaką porę roku mamy,  

gdy za morzem są bociany? 

 
 

Co to za żeberka przy ścianie wiszące,  

co latem są zimne, a zimą gorące?  

                             Zimowa Zgaduj-Zgadula!!! 
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Do Kowalskich przyjechała z wizytą 

b a b c i a  i  p y t a  P a w e ł k a : 

- Wnusiu, dobrze się chowasz? 

- Staram się. Ale mama i tak zawsze mnie 

w końcu znajdzie i wykąpie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: M. Modelska 

Puk, puk — tu  Kultura zachowa-

nia w szkole się kłania!!! 

Drodzy Uczniowie przypominamy 

zasady kulturalnego zachowania 

się w szkole:  

1.Przestrzeganie obowiązujących w 

Naszej szkole reguł i zasad bezpiecz-

nego i kulturalnego zachowania się. 

2.Okazywanie szacunku i życzliwo-

ści wobec rówieśników i osób doro-

słych . 

3.Dbałość o kulturę języka, niesto-

sowanie wulgaryzmów . 

4.Nie spożywanie jakichkolwiek 

używek na terenie szkoły. 

5.Dbałość o schludny wygląd. 

  

Przestrzeganie zasad kultury oso-

bistej nie kończy się w szkole, ale 

obowiązuje wszędzie, w każdym 

miejscu publicznym oraz w domu 

rodzinnym. 

 

Zachowujmy się w stosunku do 

innych z należytym szacunkiem, 

traktujmy innych tak, jakbyśmy 

chcieli, żeby nas traktowano! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: K. Zdrojewski 

Lepi się go, lecz nie z gliny  

ani z plasteliny.  

Daje się mu miotłę w rękę,  

żeby nam wyglądał pięknie. 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: M. Modelska 



Nowy Rok już się zaczął… two-

rzymy listę noworocznych posta-

nowień. Początek roku uznawany 

jest za dobry czas na takiego typu 

wyzwania, planowanie życiowej 

zmiany, która może sprawić,  że 

będziemy szczęśliwsi. Większość 

z nas przygotowuje sobie listę 

postanowień noworocznych - czy 

to w głowie, czy na  papierze, czy 

na komputerze. Niektórzy planują 

 poprawić stopnie w szkole, jesz-

cze inni obiecują sobie, że będą 

bardziej uprzejmi. Trzeba jednak 

pamiętać, że  muszą  to  być real-

ne plany, tak by nie zabrakło mo-

tywacji i siły do ich spełnie-

nia.  Za wszystkie postanowienia 

mocno będziemy trzymać kciuki  

i wspierać naszych uczniów         

w ich realizacji. Powodzenia!  

 

Wizyta świętego Mikołaja to ocze-

kiwany dzień przez wszystkie dzie-

ci. Tegoroczna aura zasiała w ser-

duszka uczniów niepokój i pytanie: 

czy uda się Mikołajowi dotrzeć do 

naszej szkoły? Ale brak białego 

puchu nie zmylił Mikołaja i ku ra-

dości dzieci ten oczekiwany przez 

cały rok Gość przybył do naszego 

Ośrodka 6 grudnia i witał wszyst-

kie dzieci słodką niespodzianką . 

POSTANOWIENIA NOWOROCZNE 

Wizyta św. Mikołaja w naszej szkole 

w świąteczny nastrój. 

O dobrą zabawę i miłe doznania słu-

chowe zadbali zaś zdolni aktorzy i 

wokaliści.  

Ogromne zaangażowanie uczniów i  

nauczycieli opłaciło się, gdyż przed-

stawienie wywarło duże wrażenie i 

poruszenie. Natomiast dzieci miały 

możliwość uczestniczenia w trady-

cji, a także możliwość zaprezento-

wania swoich umiejętności arty-

stycznych. 

 

Przygotowała: K. Zielińska 

Tradycją naszej szkoły są coroczne 

jasełka przygotowywane przez 

uczniów pod opieką nauczycieli. Nie 

inaczej było w tym roku: 19 grudnia 

2013r. o godz. 11.00  w pięknej sce-

nerii zebrali się: Pani Dyrektor , Pani 

Wicedyrektor, nauczyciele oraz 

uczniowie. 

Piękna scenografia wprowadziła 

z g r o m a d z o n ą  p u b l i c z n o ś ć                

Jasełka 
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Przygotowały: M. Bednarska,            

K. Zielińska 

Mikołaj rozmawiał z dziećmi, wy-

słuchał piosenek i wierszy przygoto-

wanych specjalnie dla niego. A kie-

dy pożegnaliśmy Mikołaja na twa-

rzach dzieci jeszcze przez długo 

gościł uśmiech i szczęście. Szkoda 

tylko, że ten wyjątkowy Gość od-

wiedza nas tylko raz w roku....    

 

Przygotowała: M. Bednarska      



Dnia  16 grudnia  2013r odbyło się 

rozstrzygnięcie konkursu plastyczne-

go: „Aleksander Fredro dzie-

ciom”. 

Celami konkursu była: 

- popularyzacja twórczości Aleksan-

dra Fredry, 

- kształtowanie i rozwój wrażliwości 

i wyobraźni plastycznej, 

- propagowanie różnych technik pla-

stycznych, 

- doskonalenie warsztatu plastyczne-

go. 

-prezentacja twórczości  dzieci. 

 

 

 

siebie. 

5.Unikaj zapamiętywania rzeczy, 

których nie rozumiesz.  

6. Prowadź starannie zeszyty.  

7. Unikaj nieróbstwa, lenistwa - ten, 

który nic nie robi, męczy się bar-

dziej, niż ten, który pracuje. 

1.  Uważaj na lekcjach . 

2. Nie ucz się bez przerwy,  spróbuj 

zastosować 5-10 minutowe przerwy 

np. na gimnastykę. 

3. Staraj się jak najlepiej wykorzy-

stywać czas - myśl o tym , co robisz. 

4. Nie udawaj, że się uczysz - oszu-

kujesz nie tyle innych, ile samego 

Konkurs szkolny 

Dobre rady dla ucznia - jak się uczyć?   

Komisja przyznała następujące miej-

sca:  

I miejsce – klasa 5SP 

II miejsce – klasa 32P 

III miejsce – klasa 1SP i 2SP 

Wyróżnienie – klasa 3G 

Prace konkursowe zostały wyekspono-

wane w naszej szkole, w czasie Jase-

łek Bożonarodzeniowych. 

 

 

 

 

 

Przygotował: Ł.Szokaluk, A. Słonecka 

Dnia 19 grudnia 2013 r. podczas apelu 

porannego odbyło się rozstrzygnięcie 

konkursu, którego tematem  była szop-

ka wykonana dowolną techniką, indy-

widualnie lub klasowo. Jego celami 

było budzenie aktywności twórczych 

dzieci, pobudzenie wyobraźni i pomy-

słowości  oraz wykorzystywanie zdo-

bytych wiadomości, umiejętności i  

dzielenie się nimi z innymi. 

Rozstrzygnięcie konkursu  
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Na ręce organizatorów wpłynęło 

wiele ciekawych prac. 

Wyniki konkursu: 

Miejsce I - Paweł Kołodziejczyk 

Miejsce II - Mateusz  Lesiak 

Miejsce III  - Wiesław Grabski 

Laureaci otrzymali pamiątkowe dy-

plomy oraz  upominki. 

Przygotowały: M. Bednarska,         

K. Zielińska 

Przygotowały: M. Bednarska,           

K. Zielińska 



W miesiącu styczniu Samorząd 

Uczniowski będzie zajmował się 

następującymi sprawami: 
 

-Zorganizowanie pogadanek          

z pielęgniarką szkolną na temat 

higieny i zdrowego stylu życia,  

 

-Rozprowadzenie wśród uczniów 

ulotek na temat zdrowego stylu 

życia, 
 

-Wykonanie gazetki na temat: 

„Higiena w życiu  z nas”, 

 

-Wykonanie i wręczenie  upomin-

ków z okazji Dnia Babci i Dziad-

ka dla mieszkańców DPS im. Na-

talii Nitosławskiej w Nowym 

Mieście nad Pilicą. 
- 

-Rozstrzygniecie konkursu  

„Stroik świąteczny”.. 

 

Opiekunowie SU 

Drucik zwijamy tak, by powstało 

drzewko z kilkoma gałązkami. 

Do gałązek przymocowujemy 

elementy ozdobne ( w tym przy-

padku monety). Na koniec mocu-

jemy drzewko  w doniczce. 

Tak wykonane drzewko będzie 

wspaniałym upominkiem z okazji 

Dnia Babci i Dziadka . 

Drzewko szczęścia 

Potrzebujemy: 

- cienki drucik, 

-kolorowe koraliki, guziki, mu-

szelki lub monety, 

-miniaturową doniczkę lub na-

krętkę od dużej butelki, 

- klej na gorąco 

Z życia Samorządu Uczniowskiego 

Pomysł na ... 

stronę. Dzięki zebranym   pieniążkom   

pomożemy biednym dzieciom, prze-

bywąjcym w  domach  dziecka, pogo-

t o w i a c h 

rodzinnych i rodzinach zastępczych. 

Bardzo dziękujemy za każdy przeka-

z a n y  g r o s z ,  g d y ż … 

 

„Jeden grosz znaczy niewiele, ale 

GÓRA GROSZA jest największa na 

świecie….” 

W tym roku nasza szkoła po raz kolej-

ny  wzięła  udział w akcji „Góra Gro-

sza”, organizowanej przez Towarzy-

stwo NASZ DOM.  Akcja trwała 

od 25 listopada do 6 grudnia 2013 r. 

Członkowie SU wraz z opiekunami  

zorganizowali   zbiórkę   monet  o 

wszystkich nominałach. W sumie ze-

braliśmy kwotę 31,57 zł.  Najwięcej 

monet przekazali uczniowie klas 32P 

oraz 3PdP, dlatego wielki ukłon w ich 

GÓRA GROSZA rozstrzygnięta! 
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Przygotowała: K. Zielińska  

Przygotowała: K. Zielińska 



Samorząd Uczniowski  ogłasza     
konkurs „SUPER DYŻURNY”. 

Trwać będzie od 20.01.2014r. do  

30.05.2014r. 

Konkurs kierowany jest do uczniów 
sprawujących dyżury międzylekcyj-
ne.  

Raz w miesiącu oceniane będą  na-

stępujące czynności: 

- obecność zgodnie z grafikiem dy-

żurów, 

- punktualność , 

- inicjatywa podczas pełnienia dyżu-

ru,  

Jury przyznało: 

I miejsce – Joanna Kępka kl. 2G 

II miejsce –Dominik Petryka kl. 

3PdP 

III miejsce – Angelika Wielgus kl. 

3G 

 

Gratulujemy zwycięzcom!!! 

 

Dnia 19  grudnia 2013r. został roz-

strzygnięty konkurs „Stroik świą-

teczny”, miał on na celu rozwijanie 

kreatywności, wyobraźni plastycznej  

i kultywowania polskiej tradycji 

świątecznej. 

 

Konkurs adresowany był do wszyst-

kich chętnych uczniów naszej szko-

ły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: M. Bednarska 

Uwaga, uwaga !!! 

Konkurs! 

5. Spędzaj wolny czas na świeżym 

powietrzu. 

6.W okresie zachorowań unikaj po-

witań z uściskami lub pocałunkami.  

7.Unikaj kontaktu z chorymi osoba-

mi. 

8. Zostań w domu gdy źle się czu-

jesz. 

9. W przypadku wystąpienia obja-

wów grypy (gorączka, katar, kaszel, 

ból  gardła, mięśni)  zgłoś się do le-

karza. 

 

 

 

 

Przygotowała: M. Bednarska 

Jak ustrzec siebie i innych przed  

wirusem grypy? 

1. Zasłaniaj nos i usta  podczas ki-

chania . 

2. Często myj ręce w ciągu dnia, a 

szczególnie po kasłaniu 

3. Wietrz pomieszczenie, w którym 

przebywasz 3-4 razy dziennie. 

4. Unikaj dotykania błon śluzowych, 

ust, oczu i nosa. 

Ważne sprawy! 
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- uprzejmość w stosunku do 

kolegów, koleżanek, 

 

Osoby chętne do pełnienia dy-

żurów międzylekcyjnych pro-

simy o zgłaszanie się do opie-

kunów SU. 

 

Na zwycięzców czekają wspa-

niałe NAGRODY!!! 

 

Opiekunowie SU 



                               Ekoludzik :) -Jak zimą dbać o podwórkowe psy? 

W końcu nadeszła  zima wraz z cha-

rakterystyczną dla niej pogodą. 

Warto zastanowić się, jak zadbać o 

żyjące w naszym najbliższym oto-

czeniu zwierzęta, tak żebyśmy mo-

gli cieszyć się ich towarzystwem i 

dobrą kondycją. Psy przebywające 

na zewnątrz: w budach, kojcach itp. 

na pewno będą potrzebowały dobre-

go zabezpieczenia przed deszczem, 

śniegiem i mrozem. Warto zwrócić 

więc uwagę, aby dobrze dobrać roz-

miar budy do psa, gdyż ogrzewa on 

ją własnym ciałem: mały pies w 

dużej budzie nie ogrzeje się, nato-

miast duży w zbyt ciasnej nie będzie 

mrozy sięgające -40 st. C. 1939-

1940. Najmroźniejsza zima w cza-

sie II wojny światowej Mrozy po-

niżej -30 st. C trwały od stycznia 

do marca 1940 r.  

 

 

Drodzy Czytelnicy czy wiecie co 

to są zimy stulecia? Mianem zimy 

stulecia określa się te okresy, gdy 

opady śniegu albo siarczyste mrozy 

paraliżują normalne funkcjonowa-

nie państwa.  

Oto zimy określane tym mianem w 

XX wieku: 1928/1929. Najzimniej-

szy luty 1929 r. przyniósł nawet 
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                         Czy wiesz, że … czyli ciekawostki zimowe! 

roztapia się, po czym w grudniu od-

budowuje się go od nowa w innym 

kształcie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: R. Sierajewski 
 

Jak dbać zimą o cerę?  

Mróz i mała wilgotność powietrza, to największy nie-

przyjaciel naszej skóry, która w zimowe dni jest bardziej 

sucha, pęka i łuszczy się. Codzienne nawilżanie, delikat-

ne oczyszczanie i witamina D - to kilka sposobów na to, 

aby temu zapobiec. Najlepszą ochroną są dobre kosmety-

ki natłuszczające. Warstwa tłuszczu chroni przed mrozem 

i spowalnia utratę wody w skórze. Kosmetyki tego typu 

są zimą niezbędne, jeśli zależy nam na zachowaniu ładnej 

cery. Kosmetyki natłuszczające powinny zawierać filtry 

chroniące przed promieniowaniem UV– zarówno w zimę 

jaki w lato!!! 

Usta i dłonie cierpią zimą najbardziej– są narażo-

ne na mróz. Wargi pierzchną, a skóra rąk staje się 

czerwona i spękana.  

Pamiętajcie zatem Drodzy Czytelnicy, by zawsze 

mieć przy sobie pomadkę ochronną i tłusty krem 

do dłoni. Zadbana cera i ładne dłonie to Wasza 

wizytówka. 

 

 

Zespół Redakcyjny 

- 

 

 

 

 

 
A Wiecie, że w Szwecji są budo-

wane  hotele z lodu? Są to lodowe 

dzieła sztuki, w których można 

wynająć pokój. Rokrocznie  mniej 

więcej w połowie kwietnia hotel 

mógł się obrócić.  Pozostające w bezru-

chu zwierzę natomiast szybciej marznie i 

kostnieje. Buda powinna być ocieplona, 

na przykład styropianem i suto wyścielo-

na słomą. Jeśli chodzi o pożywienie, to 

do zwykle podawanej karmy (dobrze im 

zrobi w tym czasie gotowana, ciepła stra-

wa) możemy dodać nieco tłuszczu (oleju, 

siemienia lnianego), który pozwoli zwie-

rzakowi wytworzyć trochę więcej chro-

niącej go przed zimnem tkanki tłuszczo-

wej. Apeluję do Was Czytelnicy, żeby 

zwierzę spuszczać z uwięzi, aby mogło 

się wybiegać i rozgrzać.  
 

Przygotował: R. Sierajewski 



                                     Coś na ząb... 

                             Styczniowi solenizanci: 

 
Solenizanci: 

Marii, Hanny, Doroty, Weroniki, Małgorzaty, Marty, 

Piotra, Jarosława, Pawła, Pauliny, Agnieszki, Francisz-

ka, Macieja, Jana, Sylwestra. 

Wiecie co oznacza imię SYLWESTER? 

Sylwester – imię męskie pochodzenia łacińskiego. Wy-

wodzi się od łacińskiego przydomka silvestris oznacza-

jącego "człowiek żyjący w lesie", "dziki".  

Wodnik (20.01.-18.02.) 

Osoby spod tego znaku są bardzo 

wrażliwe, optymistyczne, mające 

poczucie humoru. Niestety mają 

jedną wadę- są zbyt łatwowierne 

przez co często popadają w róż-

norodne problemy. Wodniki po-

trafią słuchać innych i cenią sobie 

przyjaźń. 

Koziorożec (22.12.-19.01) 

Osoby spod tego znaku są powścią-

gliwe w okazywaniu uczuć. Zanim 

powiedzą, że kogoś kochają, musi 

upłynąć długi czas. Życie Kozioroż-

ców podporządkowane jest rozsąd-

kowi. Choć Koziorożce wydają się 

być sztywni i zamknięci w sobie, to 

wbrew pozorom lubią się bawić i są 

towarzyscy. 

                                      Horoskop. 
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„Ciasto z pomarańczami” 

SKŁADNIKI: 

-mąka pszenna 3 szkl. 

-jaja 2 

-konfitura pomarańczowa 1 słoik 

-margaryna 12 dag 

-mleko 1 szkl. 

-cukier 1/2 szkl. 

-kakao 2 łyżeczki 

-proszek do pieczenia 2 łyżeczki 

-pomarańcze 3 sztuki 

-cukier puder do dekoracji 

WYKONANIE: 

1. Margarynę utrzeć z cukrem i 

jajkami na puszystą masę+ mle-

ko. 

 2.Następnie wymieszać mąkę z 

kakao i proszkiem do pieczenia i 

dodawać do ucierania na prze-

mian z mlekiem i konfiturą. 

3. Ucierać do wyczerpania skład-

ników.  

4. Ciasto wylać do foremki i na 

wierzch ułożyć cząstki pomarań-

czy. 

5. Upiec w 180 stopniach ok. 

45minut. Następnie oprószyć cu-

krem pudrem  

 

Przygotowała: L. Gaca 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: M. Modelska 

 

Drodzy Solenizanci składamy Wam najserdeczniej-

sze życzenia i mamy nadzieje, że spełnią się wasze 

najskrytsze marzenia:)  

 

 

 

 

 

 

Zespół Redakcyjny. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Imi%C4%99
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestem Nowym Rokiem:) 

A...anioła stróża u boku 

B...buziaków słodkich miliony 

C...czasu wolnego dla siebie 

D...drogi usłanej różami 

E...ekskluzywnych wakacji 

F...fury pieniążków 

G...gwiaździstego nieba 

H...horoskopu korzystnego 

I...i oprócz tego 

J...jasności umysłu 

K...kolorowych chwil 

L...lotów wysokich 

M...miłosnych uniesień 

N...nieprzemijającej urody 

O...oddechu od codzienności 

P...pogodnych dni 

R...romantycznych wieczorów 

S...szalonych nocy 

T...tylko spełnionych marzeń 

U...uroku osobistego 

W...wiary w sukces 

Z...ZAWSZE UŚMIECHNIĘTEJ                              

BUZI...W...KAŻDY...DZIEŃ...  

                                       Życzenia do spełnienia w 2014r. :) 

Redaktor naczelny- Monika Zgieb 

Szata graficzna- Konrad Zdrojewski 

Dziennikarze redakcyjni: 
Lidia Gaca –spec kulinarny, od wszystkiego co pyszne, 
Justyna Ostrowska— informacje, fakty, wydarzenia, 

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

Robert Sierajewski— spec od spraw ważnych  
i poważnych. 

Katarzyna Zielińska, Magdalena Bednarska–  
informacje, wydarzenia z życia szkoły i SU 

Samorząd Wychowanków  
Samorząd Uczniowski  

 

SOSW Nowe Miasto  

n/Pilicą 

            Zespół Redakcyjny  „PROMYKA ”: 

 

„Spraw, aby każdy dzień miał 

szansę stać się najpiękniejszym 

dniem Twojego życia.” 

Jesteśmy w sieci web

- www.osw-

franciszek.pl 


