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Babcie obchodzą swoje święto 21 stycznia,  

a dziadkowie dzień później, 22 stycznia.  

W tych dniach wnuczki i wnuczkowie składają 

swoim ukochanym dziadkom życzenia,            

wręczają im laurki, upominki.                          

Dla wielu wnucząt  jest to też okazja,               

by podziękować.  

 

    Ważne tematy: 

 

 Dzień Babci, Dzień Dziadka 

 

 Rok 2016 rokiem Henryka 

Sienkiewicza; 

 

 W co się bawić na śniegu 

 

 Jak obniżyć temperaturę      

ciała?; 

 

 

Dlaczego pada śnieg? 2 

Domowy poradnik 

medyczny 

 
3 

O przyjaźni 4 

Coś na ząb 5 

Rusz głową 5 

  

  

W tym numerze: 

Dzień Babci, Dzień Dziadka 

Promyk 

 

 

Zima trwa w najlepsze, a wraz z nią 

mroźne dni i noce. Niskie temperatury są 

jednak bardzo niebezpieczne, kiedy prze-

bywamy   czas na dworze. Od początku 

roku w Polsce  zamarzło już kilkadziesiąt 

osób. Policja i służby ratunkowe apelują o 

rozsądek i zachęcają byśmy nie pozostali 

obojętni na los potencjalnych ofiar.   

            

Za kochane serca, za opiekę, zrozumienie.     

Za to, że na dziadków zawsze można     

liczyć, na ich troskę, dobre słowo,                    

ale też na ulubione pierogi, czy sernik. :) 

Mieć dziadków to ogromne szczęście.      

Są Oni skarbnicą wiedzy o dawnych     

czasach, o rodzinie — mamie i tacie,   

często są też źródłem mądrych, cennych 

rad. No i potrafią rozbawić do łez,        

szczególnie kiedy daje o sobie znać       

różnica pokoleń :)       

                             Przygotowała: J. Ostrowska 

 

Jeśli znamy kogoś starszego, żyjącego 

samotnie, nie wstydźmy się sprawdzić      

i spytać czy potrzebuje naszej pomocy. 

Należy pamiętać, że są placówki,            

w których taka osoba otrzyma opiekę           

i będzie bezpieczna. 

Jeżeli jesteś zaniepokojony sytuacją 

osoby bezdomnej lub samotnej        

zadzwoń: 997. 

 

Przygotowała: J. Ostrowska 



Czy wiesz, że… 

My się zimy nie boimy... 

Str. 2 

Trudno w to uwierzyć, ale płatki 

śniegu mają  niepowtarzalny 

kształt. Każdy z nich jest więc 

inny.  

Czy wiesz kiedy najłatwiej lepić        

bałwana? Śnieg będzie idealny 

do lepienia, kiedy temperatura  

wyniesie od –2° C do – 5° C.     

Im zimniej, tym śnieg jest         

bardziej sypki  i nie chce             

się kleić.  

Drodzy Czytelnicy!   

W ostatnich dniach wielokrotnie 

słyszałem wśród dzieci pytanie: 

Dlaczego pada śniego?                              

Choć przeważnie młodych ludzi 

cieszą takie warunki atmosferyczne, 

niejednokrotnie zastanawiacie się 

skąd właściwie ten śnieg się bierze.                      

Otóż śnieg pada gdy jest niska 

temperatura. Wtedy woda w 

chmurach zamarza, a następnie 

zamienia się na śnieg. Płatki śniegu 

— są to zamarznięte kryształki.  

       

Innym pomysłem na śnieżną zabawę jest budowa fortecy 

i urządzenie z rówieśnikami wielkiej bitwy na śnieżki. 

Jeśli nie lubicie budować, możecie bawić się w rzut 

śnieżką do celu. Wystarczy na prostym terenie ustawić 

cel, lub zaznaczyć okręgi na śniegu.                              

Dużo radości z pewnością sprawi Wam tor przeszkód 

składający się z różnej wielkości kul śniegowych  - do 

przeskoczenia, oraz innych elementów tworzących     

trasę slalomu .  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: R. Sierajewski 

      

W związku z tym, że ferie zimowe tuż tuż  -  poniżej przedstawię kilka 

pomysłów na dobrą zabawę, szczególnie dla tych, którzy spędzają ferie w 

miejscu zamieszkania. Niekoniecznie wszyscy posiadacie narty, nie       

zawsze też rodzice mogą zabrać Was na lodowisko,  niełatwo też znaleźć 

bezpieczną górkę do jazdy na sankach, co wcale nie oznacza, że wolny 

czas  trzeba spędzać przed TV, lub z telefonem w dłoni.                      

Wspaniałą zabawą może być budowa igloo. Wymaga wiele siły i uporu, 

więc poproście o pomoc rodzeństwo. Potrzebna Wam będzie foremka 

najlepiej w kształcie prostokąta i dużo lepiącego śniegu. Dobrze uklepcie 

w foremce śnieg, a  po jej  odwróceniu wypadnie z niej cegła. Z takich 

właśnie elementów powstaje śnieżny domek.  

Jeśli żadna z tych zabaw nie przypadła     

Wam do gustu, pozostaje wykonanie na   

śniegu pięknego orzełka. Kładziemy się na 

plecach i energicznie machamy kończynami 

w górę i w dół.                                              

Pamiętajcie by przed wyjściem z domu 

zadbać o odpowiedni ubiór, oraz czapkę, 

szalik, rękawiczki i zimowe, nieprze-

makalne obuwie.     

Przygotowała: J. Ostrowska 



Okres zimy przyczynia się do przesuszenia cery  

z uwagi na  przegrzane pomieszczenia, oraz  

mniejszą ilość wody dostarczanej do organizmu.   

Możemy jednak temu przeciwdziałać stosując 

maseczki przygotowane            

domowymi sposobami.   

Maseczka jabłkowa 

Doskonale poprawi ukrwienie    

naszej skóry. Dwa umyte jabłka 

wraz ze skórką ścieramy na     

drobnej tarce i dodajemy 3 łyżki 

octu jabłkowego. Zagęszczamy 

odrobiną mąki ziemniaczanej          

i nakładamy na twarz na 15 min.  

Coś dla urody  - Pielęgnacja cery suchej 

                

             Czy to prawda, że... 
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              Nawilżająca maseczka z twarożku 

Polecana jest przy wyjątkowo suchej skórze.                     

Należy 2 łyżki twarożku zmieszać na gładką papkę z łyżką  

miodu i łyżeczką oliwy. Po około 30 minutach spłukujemy 

twarz letnią wodą.  

Przygotowała: J. Szczodra 

  

 

Sen sprzyja zdrowiu? 

Tak, to prawda. Sen, to coś  potrzebnego nam 

do życia jak jedzenie czy powietrze. Jego 

brak powoduje ogólne osłabienie organizmu,  

a co za tym idzie  - podatność na choroby.                                      

Dobry, spokojny sen sprzyja naszemu       

zdrowiu, witalności i zachowaniu urody.                         

Dobrze przespana  noc przynosi także          

pogodę  ducha i wiarę we własne siły -                     

wszystko wydaje się łatwiejsze i prostsze.  

          

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: J. Szczodra 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadmiar snu bywa szkodliwy? 

Owszem, nie wolno przesadzać z nadmiarem 

snu, lekarze zalecają spać 7 - 8 godzin na dobę. 

Badania naukowców dowodzą, że osoby za 

bardzo przywiązane do swojego łóżka,              

miewają różne dolegliwości, na przykład bóle 

głowy, bóle kręgosłupa, zwiększa się też u nich 

ryzyko chorób serca.  



  WARTO WIEDZIEĆ          

Str. 4 Promyk 

ROK 2016 OGŁOSZONO ROKIEM                                    

HENRYKA SIENKIEWICZA  

 

8 grudnia 2015r Senat RP przyjął uchwałę ustanawiającą                      

rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza. W tym roku przypada 

100 rocznica śmierci polskiego noblisty.                                    

Sienkiewicz był wielkim i uznanym pisarzem, w trudnych dla 

Polski, rewolucyjnych czasach pisał  “ku pokrzepieniu serc”.               

Był człowiekiem odważnym, pracowitym i dokładnym, ale był też 

zaangażowanym społecznikiem —pomagał innym. W swoim             

majątku w Oglęborku założył miejsce dziennego pobytu dla 

“dzieci ulicy”, ponadto stworzył fundusz dla chorujących na płuca 

i cukrzycę. Nagrodę Nobla odebrał z rąk króla szwedzkiego 10 

grudnia 1905 roku jako pierwszy polski pisarz.                                    

Zachęcamy Was drodzy uczniowie do przypomnienia sobie 

postaci tego wybitnego pisarza i jego dzieł: te najważniejsze                  

zostały  zekranizowane  - czyli zrobione jako film.                                                                                                                

Przygotował: R. Sierajewski   

Wszyscy zgodnie twierdzą, że warto mieć przyjaciół.                

Dlaczego przyjaźń jest tak ważna w życiu ?  Przyjacielowi 

możemy zaufać,  powierzyć sekret, zawsze dobrze nam     

doradzi. Kiedy mamy problemy, prawdziwy przyjaciel    

troszczy się o nas i stara się pomóc, nigdy nie zostawia nas    

w kłopotach. Jest z nami na dobre i na złe.                              

Jak dbać o przyjaźń? Powinno się nawzajem słuchać. Bardzo 

ważnym elementem przyjaźni jest też  szczerość.                     

Ponadto nigdy nie plotkujemy z innymi o swoim przyjacielu 

i trzymamy  w  sekrecie jego tajemnice.  

 

 
 

Lista najważniejszych dzieł pisarza :  

 Ogniem  I Mieczem 

 Potop 

 Pan Wołodyjowski 

 Rodzina Połanieckich 

 Krzyżacy 

 Qvo Vadis 

 W pustyni i w puszczy 

 

 

 

O przyjaźni słów kilka... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Przygotowała: L Gaca 



 

 

Przygotował: K. Zdrojewski  

Str. 5 Promyk 

PTASIE MLECZKO    

Składniki: 

 

- 1,5 szklanki mleka 3,2% 

-0,5 szklanki śmietany 30% 

-1 kostka margaryny 

-4 łyżeczki żelatyny 

-kilka kropli aromatu waniliowego 

-1,5 szklanki cukru pudru 

-4 jajka 

-gotowa polewa czekoladowa do ciast               

 

 

Sposób przygotowania: 

 

 Oddzielamy żółtka od białek. Białka ubijamy na sztywną       

pianę. Margarynę ucieramy mikserem z cukrem.            

Stopniowo  dodajemy żółtka. Mleko i śmietanę               

przelewamy do garnka, dodajemy żelatynę i podgrzewamy, 

ale nie doprowadzamy do wrzenia, studzimy. Następnie 

dodajemy do margaryny z cukrem i znowu dokładnie     

miksujemy. Na koniec dodajemy do masy ubite białka           

i aromat waniliowy. Szybko mieszamy i przelewamy          

do wyłożonej folią spożywczą blachy. Całość wstawiamy 

do lodówki i chłodzimy. 

  

 

 

 

 

 

Coś na ząb... 

Schłodzone ptasie mleczko wyjmujemy 

z formy, kroimy na kawałki i każdy      

kawałek smarujemy gorącą polewą    

czekoladową.  

SMACZNEGO!!! 

 

Przygotowała: L.Gaca 

Rusz głową i rozwiąż zadania: 

 

 

 

 

Zadanie nr 1:  

Na lodowisku bawiło się 13 dzieci i do zabawy 

dołączyło jeszcze kilkoro. Potem 6 dzieci poszło        

do domu i zostało ich jeszcze 10.                           

Ile dzieci dołączyło do zabawy? 

 

Zadanie nr 2:  

Każda lokomotywa ciągnie 

8 wagonów osobowych,    

6 towarowych i 1 bagażowy.                               

Ile wagonów łącznie ciągnie 6 lokomotyw?  

 

Odpowiedzi do zadań znajdziecie w następnym 

numerze gazetki.  



 

 
SOSW Nowe Miasto  

nad Pilicą 

Jesteśmy w sieci web- 

www.osw-franciszek.pl 

UCZNIOM, NAUCZYCIELOM  I WSPÓŁPRACOWNIKOM                   

ŻYCZENIA POGODNYCH FERII ZIMOWYCH,   
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ORAZ  UDANEGO WYPOCZYNKU   
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