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Gazetka szkolna wydana 

przez SOSW im. św. Franciszka z Asyżu  

w Nowym Mieście nad Pilicą  
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Dzień Babci przypada 21 stycznia,  

a Dzień Dziadka 22 stycznia.  

 

Babcia z Dziadkiem dziś świętują, wszystkie dzieci, więc pracują. 

Zetrą kurze w każdym kątku, przypilnują dziś porządku. 

W kuchni błyszczą już talerze, wnusia babci bluzkę pierze. 

Wnusio już podaje kapcie, bardzo kocha swoja babcię. 

Dzisiaj wszystkie smutki precz- święto Dziadków ważna rzecz! 

 

Pokoloruj obrazek 

Przygotowała: Katarzyna Januszek 
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Przygotowała: Katarzyna Januszek 



Jak zrobić maskę karnawałową krok po kroku? 

Przebranie na bal karnawałowy zacznij od… maski ! 

Noc sylwestrowa rozpoczyna okres karnawału. 

W Polsce to najczęściej dalszy ciąg balów, maskarad i 

zabaw. Na świecie obchodzony jest jednak również w 

formie parad                                                             i 

spektakularnych widowisk. Najpopularniejsze 

widowiska karnawałowe odbywają się w Rio de Janeiro i 

Wenecji, a także w Nowym Orleanie. 
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Do stworzenia maski karnawałowej, 

potrzebujesz: 

 

 białej maski z tektury (można ją kupić w 

sklepie papierniczym, lub wydrukować nasz 

szablon), 
 złotej farby akrylowej lub sprayu ze złotym 

brokatem, 
 koronki o długości ok. 25 cm, 
 dekoracyjnej białej tasiemki ok. 25 cm, 
 około 50 piór, 
 srebrnych cekinów i cyrkonii, 

 pędzla i KLEJU Magic. 

 

Krok po kroku: 

1. Odrysuj szablon maski na bloku 

technicznym i wytnij.   

2. Pomaluj maskę sprayem ze złotym brokatem, lub farbami. 

3. Doklej za pomocą kleju Magic koronkę, piórka, cekiny i cyrkonie. 

4. Jeszcze tylko gumka, którą należy przywiązać do boków maski i gotowe! 

Przygotowała: Katarzyna Januszek 
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DOKARMIANIE PTAKÓW ZIMĄ 

            Za oknami robi się coraz chłodniej, a tempera-

tura powietrza spada poniżej zera. To oznacza , że na 

naszą pomoc coraz bardziej liczą żyjące w pobliżu czło-

wieka ptaki. Warto przypomnieć kilka ważnych zasad do-

tyczących ich dokarmiania w czasie zimy.  

1. Ptaki zaczynamy dokarmiać zimą – od pierwszych mro-

zów do końca marca. 

2. Pokarm musi być świeży i czysty uzupełniany regular-

nie. 

3. Karmnik należy czyścić. To ptasi talerz :)  

Przygotowała: Katarzyna Januszek 

POKOLORUJ  

GILA 

Przygotował: Piotr Kacprzak 



nych narzędzi do rysowania 

kształtów i symboli. 

Ten artykuł może składać się 

z 75-125 wyrazów. 

Wybór obrazów lub grafiki to 

ważny etap dodawania zawarto-

ści do biuletynu. 

Obraz powinien wiązać się 

z treścią przekazu. 

W programie Microsoft Pu-

blisher znajdziesz tysiące obraz-

ków ClipArt, które można im-

portować do tworzonych biule-

tynów. Możesz też użyć specjal-

Nagłówek artykułu w  środku  

Nagłówek artykułu w  środku  

nowych pracowników albo 

cennych klientów. 

Nagłówek artykułu w  środku  

Ten artykuł może składać się 

z 100-150 wyrazów. 

Artykuł możesz poświęcić in-

nowacjom, trendom finanso-

wym lub prognozom; możesz 

skomentować wdrożone proce-

dury lub ulepszenia bądź scha-

rakteryzować tempo rozwoju 

firmy. 

W aktualizowanych kolumnach 

możesz zawrzeć list od wydaw-

cy, porady dla czytelników, 

recenzję książki lub prezentację 

Podpis do obrazu/grafiki.  

Podpis do obrazu/grafiki.  
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„Aby przykuć uwagę czytelników, umieść tutaj 

interesujące zdanie lub ciekawy cytat z artykułu.” 

Przygotowała: Katarzyna Januszek 

Przygotował: Piotr Kacprzak 
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Przygotowała:  Agnieszka Walczak- Słonecka  
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HUMOR SZKOLNY :) 

Przygotowała:  Agnieszka Walczak- Słonecka  

Przygotował: Piotr Kacprzak 



Z kalendarza świąt nietypowych 

 
 
 
     Styczeń 

  
       Czwartek 
 

Dzień gumowej kaczuszki 

  

Gumowa kaczuszka to nie tylko zwykły produkt dla dzieci do kąpieli. 

Dzień Gumowej Kaczuszki ustanowiono, ponieważ ta niepozorna za-

bawka w wyniku zupełnego przypadku przyczyniła się do rozwoju na-

uki. 

W latach 90'tych ubiegłego wieku kontenerowiec przewożący tysiące 

kaczuszek rozbił się i zabawki dostały się do oceanu, a naukowcy wy-

korzystali trasy, 

po których płynęły do oceny prądów wód.  
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Przygotowała:  Agnieszka Walczak- Słonecka  



P R Z E P I S  
NA PYSZNE CIASTECZKA 

CZEKOLADOWE 
 
 

Składniki 
200 g cukru  
200 g masła w temperaturze pokojowej 
2 jajka 
300 g mąki pszennej tortowej 
80 g ciemnego kakao 
1/4 łyżeczki soli 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
300 g kropelek czekoladowych lub 

siekanej czekolady  
Przygotowanie krok po kroku 

Rozgrzej piekarnik do 180°C. 
Za pomocą miksera lub robota kuchennego utrzyj masło z cukrem.  
Następnie dodawaj jajka nie przerywając miksowania. 
Mąkę przesiej z kakao, proszkiem do pieczenia i solą. Dodaj do masy maślanej i wymieszaj 

do połączenia się składników. 
Dodaj kropelki czekoladowe lub siekaną czekoladę i wymieszaj. 
Na dużej blasze wyłożonej papierem do pieczenia wykładaj po porcji ciasta. Lekko spłaszcz. 

Z podanej porcji składników otrzymasz około 18-20 dużych ciastek. 
Piec około 8-10 minut. Wyjmij gdy wyrosną, ale będą wydawały się wciąż płynne w środku. 

Przepieczone staną się suche i niesmaczne. Wystudź. 

SMACZNEGO! 
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Jesteśmy w sieci: 

www.osw-franciszek.pl  
Zespół Redakcyjny „Promyka”: 
• Redaktor naczelny:  

PIOTR KACPRZAK 

Dziennikarze redakcyjni:  

 Agnieszka Walczak-Słonecka 

 Katarzyna Januszek 

 Sylwia Rek 

 

Przygotowała:  Agnieszka Walczak- Słonecka  


