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„Promyk” gazetka szkolna 

wydawana przez SOSW im. 

św Franciszka z Asyżu. 

19 grudnia 2014 r. był wyjątkowym dniem 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wycho-

wawczym im. św. Franciszka z Asyżu w 

Nowym Mieście nad Pilicą. Młodzież gim-

nazjum i szkoły zawodowej przedstawiła 

jasełka przygotowane pod czujnym okiem 

nauczycieli.  Wyjątkowa atmosfera gościła 

w szkole cały dzień. Cudowna dekoracja 

szkoły, którą wykonali także uczniowie z 

opiekunami, scenografia do przedstawienia  

w głównej sali świetlicowej, sącząca się 

zewsząd muzyka polskich kolęd  i galowe 

stroje całej społeczności szkolnej zbudowa-

ły niepowtarzalny klimat i nadały wyjątko-

wego charakteru ostatnim godzinom spę-

dzonym w budynku szkolnym. W tej wspa-

niałej, podniosłej atmosferze, uczniowie 

pokazali część historii narodzin Jezusa, 

poprzedzając występ krótką informacją o 

Świętach Bożego Narodzenia, o ich znacze-

niu i wyjątkowości. Aktorzy odziani w stro-

je głównych postaci: Maryi, Józefa, anio-

łów, pasterzy  i dostojnych królów wygła-

szali swoje kwestie słowne i śpiewali tradycyj-

ne kolędy, zachęcając tym samym oglądają-

cych do czynnego udziału w jasełkach. Wszy-

scy przeżyli podniosłe i radosne chwile. Na 

zakończenie ciepłe słowa życzeń aktorów i 

pani dyrektor naszej szkoły wlały się wszyst-

kim w serca i dały nadzieję na lepsze jutro. To 

uczniowskie przedstawienie artystyczne było 

wyrazem kultywowania tradycji świątecznych 

i bliskości relacji społeczności szkolnej. Każdy 

kto zawitał do naszej szkoły w tym radosnym 

dniu otrzymał słodkie świąteczne ciastko z 

życzeniami WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘ-

ŚLIWEGO NOWEGO ROKU!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przygotowały: B. Pakuła, M. Żółcińska 

Ważne tematy: 
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 Bezpieczne ferie 2015r. 

 Zasady bezpieczeństwa– 

ratują życie. 

 Kulturalne zachowanie się 

w szkole. 

 Domowe sposoby na zi-

mowe przeziębienia. 

 Rusz głową. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy rusza!!! 

Moi Drodzy przypominamy, że finał       

WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, 

organizowana przez Fundację Wielka Or-

kiestra Świątecznej Pomocy.  Odbywa się 

tradycyjnie w druga niedzielę stycznia 

każdego roku. Podobnie będzie w 2015 

roku - finał odbędzie się w niedzielę 11 

stycznia.  

23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy zorganizowany zostanie dla lecze-

nia dzieci na oddziałach pediatrycznych i 

onkologicznych oraz godnej opieki me-

dycznej seniorów– czyli osób starszych.  

Co, gdzie, kiedy, 

jak ?! 
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Garść dobrego humo-
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Wy też możecie się przyłączyć do tej szla-

chetnej akcji– w każdym mieście będą orga-

nizowane zbiórki pieniężne na pomoc dla 

potrzebujących dzieci i osób starszych. Li-

czy się każdy grosz:) i ciepłe serce. 

 

 

 

 

 

Zespół Redakcyjny 

http://adsearch.adkontekst.pl/_/ctr/?p=1&vt=A&mob=f&u=http%3A%2F%2Fwww.matplaneta.pl%2Fpl%2Croboty%2C31.html&e=GufiKE_zeDgEOKizzS6xUl,W2h6bjkAQNQIpHgJAdjyIZRNa,rKz14GdBxCLwisN1e_hx7ixCQSA_vpIQBMNbEYVJSbZ_Fa97mBQVh0Xuk08bRlwYqAKOwTde7n77KpYrhkyQVKiMt7TLOhRKWQc


Justyna Ostrowska: Witam panią, w 

związku ze zbliżającymi się feriami zimo-

wymi, chciałabym porozmawiać o zasadach 

bezpieczeństwa związanych z tym okresem 

i uzyskać wskazówki, jak mądrze i bez-

piecznie spędzić ten czas. 

Podkomisarz Agnieszka Wójcik: Główne 

zasady bezpiecznego wypoczynku dotyczą 

miejsca do zabawy. Pamiętajmy, że musi 

być ono położone daleko od ulic, torów, 

czy mostów. Na sankach lub nartach wolno 

zjeżdżać tylko z górek znajdujących się 

daleko od jezdni. Częstą przyczyną wypad-

ków i utonięć w okresie ferii  zimowych 

jest załamanie się lodu pod ciężarem czło-

wieka, dlatego też należy korzystać wyłącz-

nie z zorganizowanych i nadzorowanych 

lodowisk. Dzieci i młodzież muszą też 

pamiętać, by zawsze informować rodziców 

gdzie będą przebywać, powinny też wracać 

do domu przed zapadnięciem zmroku. 

Zwróćcie uwagę na dostosowanie ubioru do 

panujących temperatur.  

J.O.: Jakie formy wypoczynku możemy 

polecić naszym podopiecznym? 

Podkomisarz A.W.: Najbezpieczniej jest 

bawić się pod opieką osoby dorosłej, tj. opie-

kunów, czy rodziców. Jeśli dziecko nie ma 

takiej możliwości, powinno korzystać z zor-

ganizowanych form wypoczynku w swoim 

miejscu zamieszkania.  

J.O.: Co jeszcze ma wpływ na bezpieczeń-

stwo uczniów w czasie ferii zimowych?  

Podkomisarz A.W.:  Szczególnie ważne 

jest też bezpieczne poruszanie się po dro-

dze. Należy wziąć pod uwagę, że zimą 

widoczność na drodze jest ograniczona, 

pamiętajmy więc o noszeniu elementów 

odblaskowych na odzieży zewnętrznej. 

Wchodząc na jezdnię rozejrzyj się, jej 

nawierzchnia może być śliska, a wtedy 

droga hamowania kierowcy jest dłuższa. 

Przechodząc przez ulicę, bądź uważny i 

spokojny. Zabronione jest rzucanie śnież-

kami w przejeżdżające pojazdy, czy zrzu-

canie na auta sopli lodu np. z wiaduktu. 

Może to być przyczyną groźnego wypad-

ku.  

J.O.: Serdecznie dziękuję za cenne rady 

i wskazówki dla naszych uczniów.  

Wysłuchała: 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. 

Bezpieczne ferie zimowe 2014/2015– wywiad z funkcjonariuszką Komendy Powiatowej Policji 

podkomisarz  Agnieszką Wójcik. 

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. 

 

 Przygotowała: M. Zgieb 

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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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.  

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/dziecko/ciaza-i-porod/czy-gorace-kapiele-w-czasie-ciazy-sa-niebezpieczne/svce7


Boże Narodzenie to 

przepiękny okres w ro-

ku, podczas którego pa-

nuje atmosfera dobroci, 

życzliwości, wspólnoty, to czas szcze-

gólnej więzi. W obliczu świątecznej 

magii, przepełnionej radością, miło-

ścią i nadzieją dnia 18 grudnia została 

zorganizowana jak co roku uroczysta 

Kolacja Wigilijna dla wychowanków 

grup wychowawczych z udziałem Dy-

rekcji, Kierownictwa, wychowawców 

i duchowieństwa. Spotkanie rozpoczę-

to od wspólnej modlitwy, którą popro-

wadził ksiądz wikariusz Sylwester 

Bernat. Następnie przyszedł czas na 

dzielenie się opłatkiem i wzajemne 

życzenia. Po czym wszyscy zasiedli 

do wigilijnego stołu, na którym dzięki 

naszym wspaniałym panią kucharką 

nie zabrakło tradycyjnych polskich 

dań wigilijnych. Wspaniały wieczór 

uwieczniło wspólne kolędowanie i 

dzielenie się upominkami, które przy-

niósł dla dzieci i młodzieży Święty 

Mikołaj. Spotkanie przebiegło w cie-

płej, rodzinnej atmosferze, tak by każ-

dy z uczestników mógł poczuć na-

miastkę zbliżających się świąt. 

  

 

 

 

Przygotował: Zespół Wychowawczy,  
Samorząd Wychowanków,  

Zespół ds. Promocji i Rekrutacji.  

     Wieczór wigilijny w SOSW.        

21 i 22 styczeń– Dzień Babci i Dzień Dziadka. 

Moi Drodzy w Krainie Lodu znowu po-

wiało chłodem i złem. Dlaczego? W Kra-

inie Lodu odradza się zło. Orm razem z 

Gerdą, Kaiem, zbuntowaną piratką i ła-

siczką Zuzią staną do walki z Królem 

Śniegu.  

To będzie zacięta walka, ale nie powiem 

Wam nic więcej… Zobaczcie sami:)  

Polecam!!! 

 

Przygotował: K. Zdrojewski 

                                Strefa kultury!!! 
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Przygotowała: M. Modelska 



Moi Drodzy Czytelnicy w czasie zimy 

w lesie dzieje się wiele ciekawych 

rzeczy. Biały i nastrojowy śnieg jest 

bardzo ważny dla lasu. Pokrył białym 

puchem rośliny runa i ściółkę. Zimu-

jące tam zwierzęta, a także nasiona i 

korzenie roślin, mają teraz korzyst-

niejsze warunki aby przetrwać niskie 

temperatury.  

W zimowym lesie jest co obserwo-

wać, ale najlepiej poruszając się pie-

szo. Dziki ryją leśne dogi, szczególnie 

tam, gdzie są dęby, jelenie i sarny 

szukają jagodników, zajączki gałązek 

do podgryzania. Panowie leśniczowie 

 

3.Nie utrudniamy ruchu, ani nie naraża-

my nikogo na jakiekolwiek zagrożenie 

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  po-

winniście być odpowiednio oznaczeni 

odblaskowymi kamizelkami, zawieszka-

mi lub światełkiem odblaskowym– np. 

przy rowerze.  

6.W razie wypadku pamiętajcie o nume-

rze alarmowym 112.   

 

Drodzy Czytelnicy  mając na uwadze 

dużą ilość wypadków drogowych 

przypominamy zasady ruchu drogo-

wego, które Was bezwzględnie obo-

wiązują!!! 

 

1.Należy zawsze zachowywać szcze-

gólną ostrożność, znajdując się w po-

bliżu ulicy. 

2.Unikajcie wszelkiego działania, któr

e mogłoby spowodować zagrożenie 

bezpieczeństwa lub porządek ruchu 

drogowego.   

 

Ekoludzik:) Co się dzieje zimą w lesie? 

Str. 4 Promyk 

mają dużo pracy zimową porą. Dbają o 

to by każdy mieszkaniec lasu nie był 

głodny– paśniki i karmniki zawsze mu-

szą być pełne jedzenia i smakołyków.  

W lesie jest teraz cicho, pięknie i bajko-

wo.  Zapraszam Was moi drodzy na 

spacerek i wędrówki po lesie– sami 

odkryjcie jego tajemnice. 

   

Przygotował: K. Zdrojewski 

 

Przygotował: R. Sierajewski  



.  

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: M. Modelska 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            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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Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują 

ospale siano nałożone tu przez gajowego. W 

pewnej chwili jeden z jeleni mówi:  

- Chciałbym, żeby już była wiosna.  

- Tak ci mróz doskwiera?  

- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe 

jedzenie!  

 

 

 

 

 

 

 

Kulturalne zachowanie się w szko-

le– to możliwe:) 

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, niestoso-

wanie 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: R. Sierajewski 

Lepi się go, lecz nie z gliny  

ani z plasteliny.  

Daje się mu miotłę w rękę,  

żeby nam wyglądał pięknie. 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: M. Modelska 
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            Zespół Redakcyjny  „PROMYKA ”: 

„Miej serce i oczy otwarte na 

innych ludzi– poczujesz, że 

naprawdę żyjesz” 

 

Jesteśmy w sieci web

- www.osw-

franciszek.pl 

Rusz głową:)  

Przygotowała: M. Zgieb 

                   Pokoloruj poniższy rysunek.                                                            Rozwiąż rebusy. 


