
Rok wydania  

Wrzesień 2016 

Numer nr I 
Gazetka szkolna wydawana 

przez SOSW im. Św. 

Franciszka z Asyżu w 

Nowym Mieście n/Pilicą 

1 września 2016 roku  

w SOSW im. Św. Franciszka z Asyżu 

w Nowym Mieście n/Pilicą zainaugu-

rowano rok szkolny 2016/2017. W 

głównej świetlicy SOSW zgromadzili 

się uczniowie, nauczyciele i rodzice. 

Uczniowie zaprezentowali świetny i 

niepowtarzalny występ artystyczny. 

Po okolicznościowych przemówie-

niach pani Dyrektor naszej placówki, 

uczniowie wraz z wychowawcami 

udali się do sal lekcyjnych.  

W nowym roku szkolnym życzymy 

uczniom i nauczycielom wielu sukce-

sów. 

Przygotował: Zespół Redakcyjny 

 

 

Ważne tematy: 

 Bezpieczna droga do 
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ta. 

Co, gdzie, kie-

dy, jak ?! 

1 

Poznajmy się 

bliżej ...  

2 

Kultura osobista 3 

Bezpieczna dro-

ga do szkoły 

4 

Garść dobrego           

humoru 

5 

Sprzątanie świa-

ta 

6 

Horoskop 7 

W tym numerze: 

Co, gdzie, kiedy, jak?! 

Promyk, nr I 

Szkolna moda 

Moi drodzy!  

Powoli żegnamy już lato a wraz z nim szorty, letnie sukienki, topy i koszulki na 

ramiączkach. Oczywiście każdy z nas nosi to, co lubi i w czym czuje się najlepiej, a 

w modzie od dawna przestały obowiązywać sztywne reguły stylu. Jeśli jednak szu-

kacie inspiracji na jesień, poznajcie trendy nadchodzącego sezonu.  

Ogólnie nowy sezon będzie kolorowy i radosny. Styliści proponują duże swetry, 

neonowe legginsy i grube paski w talii. Królować będą zwariowane wzory i duża 

ilość biżuterii. Wciąż zauważalny jest modowy misz-masz.  

Projektanci nie zapomnieli także o płci męskiej. Proponują odważne połączenia ko-

lorystyczne i materiałowe. Wciąż bardzo modny pozostaje jeans, także jako  mate-

riał na kurtki.  

Przygotowała:  J. Ostrowska 



 

Poznajmy się bliżej. Wywiad z wychowawcą Panią Sylwią Parchetą :) 

czone w 75%. Niemieckie wojska 

miały ogromną przewagę. Mimo 

gwałtownego oporu polskie linie 

graniczne zostały przełamane w 

ciągu kilku dni. W wyniku kam-

panii wrześniowej, Polska ponio-

sła ogromne straty, zginęło wielu 

naszych rodaków. Niemcy ponie-

śli niewielkie straty. 

1 września to szczególna rocznica 

w historii Polski. W 1939r. Polska 

stanęła w obliczu hitlerowskiego 

najeźdźcy. Corocznie Polacy oddają 

hołd poległym za Ojczyznę.  

Niemcy zaatakowały Polskę 1 wrze-

śnia 1939 roku o godzinie 4:45, bez 

wypowiedzenia wojny. Pierwszym 

miastem zbombardowanym przez 

nalot był Wieluń, w którym zginęło 

1 200 osób, a miasto zostało znisz-

      Wrześniowa rocznica - oddajemy hołd poległym. 
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Przygotowała:  E. Długosz 

Anita Rylska: Dzień dobry. Redakcja ,,Promyka” chciałaby przeprowadzić z Panią wywiad. 

Pani  Sylwia: Bardzo mi miło. Jestem zaskoczona. Początek roku, początek mojej pracy  jako wychowawcy i już 

zostałam wyróżniona.  Z przyjemnością odpowiem na wasze pytania. 

A.R. Czy jest Pani zadowolona z pracy z nami? 

 P. S: Bardzo :) Jestem szczęśliwa, że spełniły się moje marzenia, ponieważ od dzieciństwa marzyłam żeby pra-

cować w  szkole z dziećmi. A tu pracuje również  i z młodzieżą. 

A.R. Z którą grupą wychowawczą pracuje się Pani najlepiej? 

P. S: Z każdą grupą. Jesteście tacy fajni. Lubię mieć zajęcia poranne z dziewczynkami, bo wtedy mogę podziwiać 

ich piękne i kolorowe stroje, wiązać kucyki, warkoczyki.  

A.R. Co lubi Pani robić w czasie wolnym ? 

P. S: Takiego ja nie mam. Nie, żartuje :-) Lubię oglądać telewizję, czytam książki, słucham muzyki. 

A.R. Jaka jest Pani ulubiona pora roku? 

P.S. Zdecydowanie lato. 

A. R. Jaką książkę może nam Pani polecić? 

P. S: Przeczytajcie książkę ,, Mały książę” a zobaczycie co w życiu jest najważniejsze. 

A.R. Ulubiona potrawa? 

P. S: Zupa pomidorowa, kotlet mielony a na deser jabłecznik. 

A.R. Co według Pani jest najważniejsze w życiu? 

P. S: Rodzina. To, żeby kochać i być kochanym. 

A.R. Dziękujemy za udzielenie wywiadu. Życzymy sukcesów w pracy i oczywiście miłości. 

Przygotowały: A. Karwowska, A. Rylska 



 Ucząc się systematycznie, nie tylko 

oszczędzasz czas, ale także utrzymu-

jesz mózg w dobrej kondycji. Nasz 

mózg jest jak magazyn przechowujący 

niezliczoną ilość informacji. Z czasem 

jest ich coraz więcej, a mózg musi 

sobie poradzić z selekcją materiału. 

Techniki pamięciowe bazują na wy-

obraźni, skojarzeniach i emocjach  

W tym miesiącu zaprezentuję technikę 

skojarzeń. Bazuje ona na udowod-

nionym twierdzeniu, że lepiej za-

pamiętujemy informacje zaskaku-

jące od typowych i polega na wy-

myślaniu historyjek łączących w 

sobie obrazy, akcje i emocje. 

Przykład: Mamy 10 niezwiąza-

nych ze sobą rzeczowników: zeszyt, 

słoń, okno, szampon, filiżanka, 

traktor, księżyc, noga, hydrant, 

dywan. Układamy historyjkę za-

wierającą te rzeczowniki: „Bujam 

się na księżycu, wymachując lewą 

nogą. Nagle od strony Ziemi nad-

ciąga, terkocąc, różowy traktor. Za 

sobą ciągnie z hałasem wyrywający 

się hydrant. Hydrant zaczepia o 

róg mojego księżyca. Spadam... 

prosto do butelki z szamponem. Z 

pomocą przychodzi mi zeszyt w 

kratkę. Po jego kartce, niczym po 

drabinie, wspinam się i wychodzę 

na powierzchnię. Pod nogami 

mam dywan z herbatników. Wi-

ruje na nim filiżanka ze śpiewa-

jącym słoniem w środku”. Wymy-

ślając takie historie, bez proble-

mu zapamiętasz listę zakupów, 

plan dnia, wyliczankę czy ele-

menty składowe większej całości. 

 

 

 

Przygotowała:  E. Długosz 

 
 

Przygotował: K. Zdrojewski 

Różne techniki ćwiczenia pamięci 

                 Strefa kina 

uczynny, dba o bezpieczeństwo wła-

sne i innych.  

Pamiętajcie!  

Okazywanie szacunku i życzliwości 

wobec rówieśników i osób dorosłych 

sprawi, ze będziecie lubiani i uważani 

za osoby kulturalne.  

 

 

Przygotowała: J. Ostrowska 

Kultura osobista to nie tylko stoso-

wanie zwrotów grzecznościowych i 

odpowiedni wygląd zewnętrzny, ale 

również stosunek do drugiego czło-

wieka.  

Życzliwość wobec innych, poszano-

wanie godności zarówno własnej, 

jak i osób ze swojego otoczenia, 

tworzenie dobrej atmosfery w grupie 

rówieśniczej, to właśnie zachowanie 

kulturalnego ucznia.  

Dobrze wychowany kolega pomaga 

słabszym, nie wyśmiewa, nie prze-

zywa, jest sympatyczny, miły i 

Kultura osobista, czyli dobre maniery na co dzień. 

Promyk, nr I Str. 3 

 

 

Jeżeli ktoś myśli, że kiedy zostawia 

swoje ukochane zwierzaki w domu, 

one zajmują się wyłącznie tęsknotą za 

nim, cóż, jest w błędzie. Zwierzaki pro-

wadzą swoje własne, osobne życie, 

pełne przygód, intryg i zabawy. A ich 

główne zmartwienie polega na tym, 

aby ludzie nie dowiedzieli się o ich 

sekretnych poczynaniach. 

Kiedy tylko zamykamy za sobą 

drzwi… wreszcie mogą być sobą. 

Świetny humor dla całej rodziny.  

Już 23 września w Polskich ki-

nach. POLECAM! 

 



 

 

 

     

 

 

Przygotował: Zespół Redakcyjny 

 

Z okazji tego dnia niezwykłego,  

Życzymy Wam chłopcy wszystkiego najlepszego,  

Humoru radosnego  

I aby codziennie spotkało Was coś magicznego.  

I uśmiechu pogodnego Na każdy moment życia.  

 

                       Bezpieczna droga do szkoły  

                                  Dzień Chłopaka !!! 
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Przygotował: K. Zdrojewski 

Droga do szkoły i ze szkoły do domu jest codziennością w życiu każdego ucznia, aż do kolej-

nych wakacji. Pamiętajmy aby droga ta była bezpieczna. Aby zapobiegać niebezpieczeństwu 

jakie może spotkać dziecko w drodze do szkoły należy przestrzegać pewnych zasad oraz prze-

pisów ruchu drogowego.  

Zasady bezpieczeństwa dzieci na drodze:  

1.Do szkoły idź drogą uczęszczaną, nie chodź „na skróty” przez miejsca nieznane oraz mało 

bezpieczne. 

 2. Jeśli nie ma chodnika idź poboczem lewej strony jezdni.  

3. Przez jezdnie przechodź w miejscach wyznaczonych np. pasami lub oznaczonych sygnaliza-

cja świetlną. Pamiętaj! zawsze przechodź na zielonym świetle. Jeśli nie ma sygnalizacji świetl-

nej ustaw się przy krawędzi chodnika, zobacz czy nie nadjeżdża samochód z lewej strony jezd-

ni, następnie z prawej strony jezdni i jeszcze raz upewni się czy z lewej strony jezdni nie nad-

jeżdża samochód. Kiedy jesteś pewny że nie nadjeżdża żaden samochód możesz przejść przez 

jezdnie.  

4. Nigdy nie należy przebiegać przez jezdnię, nawet jeśli masz zielone światło jesteś na pasach.  

5. Nie należy przechodzić przez jezdnię w niedozwolonym miejscu.  

6. Ważne jest aby uczniowie nosili elementy odblaskowe widoczne dla nadjeżdżających kie-

rowców np. umieszczone na plecakach, czy częściach ubioru zewnętrznego.  

7. Jeśli uczniowie dojeżdżają busem czy autobusem do szkoły NIGDY nie wolno wychodzić na 

jezdnię zza samochodu.  



Przychodzi Jasiu do domu szczę-

śliwy i mówi: 

- Nauczyłem się liczyć do dziesię-

ciu:2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

- Jasiu, a gdzie jedynka? - pyta 

tata. 

- Jedynka jest w dzienniczku.  

                                                                                                                  

To nie dowcip… 

 

Lista słów, niezwykle przydatnych 

w kontaktach z dorosłymi: 

dzień dobry! • do widzenia! 

proszę pana! • proszę pani! 

dziękuję! • proszę! • przepraszam! 

Przygotował: Zespół Redakcyjny 

                                            Garść dobrego humoru !!! 

Bardzo istotna kwestią w życiu każdego człowieka jest higiena osobista, zapew-

niająca komfort  codziennego życia – naszego i cudzego. Dzięki niej nie tylko 

czujemy się świeżo i przyjemnie pachniemy, ale ma ona duży wpływ na nasze 

zdrowie. Zaniedbania higieniczne mogą bowiem być przyczyną wielu chorób.                                                                                                           

Moi drodzy, dlatego codziennie korzystajcie z prysznica i zmieniajcie bieliznę 

osobistą, dbajcie o estetykę ubrań i obuwia, oraz czystość włosów. Szczotkowa-

nie zębów przynajmniej dwa razy dziennie zapewni wam zdrowe zęby i świeży 

oddech. Bardzo ważne jest  też mycie rąk zawsze przed posiłkiem i po wyjściu z 

toalety.  

Pamiętajcie! Higieniczny tryb życia zapewni wam zdrowie, a i na brak towarzy-

stwa nie będziecie narzekać.  

Przygotowała:  A. Karwowska 

                           Higiena ważna sprawa... 
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Nauczycielka pyta Jasia: Co 

wiesz o bocianach? 

-To bardzo mądre ptaki odlatują 

gdy tylko rozpoczyna się rok 

szkolny.  

 

 

- Krysiu - pyta nauczycielka 

matematyki - jak podzieliłabyś 

cztery ziemniaki między pię-

c i u  h a r c e r z y ? 

- Zrobiłabym sałatkę ziemnia-

czaną!  

Przygotowała: E. Długosz 



Ogólnopolski Finał Akcji  

Sprzątanie świata - Polska 2016  

Radom leży w województwie mazowiec-

kim. Okazuje się, że to niewielkie polskie 

miasto ma powierzchnię większą niż stolica 

Francji ( Paryż), mimo że na jego terenie 

mieszka 10 razy mniej ludzi. Powierzchnia 

Radomia to 111,8 km², natomiast Paryża 

105,4 km². 

Przygotował: K. Zdrojewski 
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Warzywa - dlaczego warto je jeść?   

     

Świeże warzywa i soki warzywne posiadają właściwości 

uzdrawiające ludzki organizm. Cechują się bogactwem 

witamin, minerałów. Zawierają sporą ilość wody i mnó-

stwo błonnika co sprawia, że są mało kaloryczne. Bez 

nich żaden ludzki organizm nie jest w stanie funkcjono-

wać prawidłowo. 
 

 
Przygotowała: A. Karwowska 

                           Ciekawostka– Czy Wiecie, że … 

 

Przygotował: Zespół Redakcyjny 

W dniach 16-18 września nastąpiła kulminacja największej w Polsce akcji 

ekologicznej „Sprzątanie świata – Polska 2016". Głównym przesłaniem 

tegorocznej akcji prowadzonej pod hasłem „Podaj dalej... drugie życie 

odpadów" było: 

- promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji, 

- unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu, 

-uświadomienie Polakom ich wpływu na środowisko i ilość wytwarzanych 

odpadów podczas codziennych czynności. 

Jak co roku udział w akcji wzięła również młodzież Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Nowym Mieście nad Pilicą.  



                                     Coś na ząb... 

Solenizanci: 

Gabriela, Michaliny, Edyty, Anny, Michała, Rafała, 

Marii, Kamili, Kornela, Łukasza, Mikołaja. 

Ciekawostka: imię Anna pochodzi z języka hebrajskie-

go od słowa channah (wdzięk, łaska). Imię Anna ozna-

cza: miła, łagodna i przyjemna.  

Życzymy wszystkiego najlepszego!!!  

Waga (23.09.-22.10.) 
jjjj 

Zodiakalne Wagi to osoby o dużym 

wyczuciu piękna. W życiu poszuku-

ją harmonii i szczęścia w partner-

skich układach z innymi. Zodiakal-

ne Wagi mają duże poczucie spra-

wiedliwości.   

 

Sławne Wagi: Stanisław Wyspiań-

ski , Lech Wałęsa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: E. Długosz 

Panna (24.08.-22.09.)   

Zodiakalne Panny to osoby syste-

matyczne i odpowiedzialne. Dzięki 

rozsądkowi i cierpliwości osiągają 

dalekosiężne cele. Przedstawiciele 

tego Znaku chcą aby świat był upo-

rządkowany i bezpieczny, a każdy 

człowiek odnalazł należne sobie 

miejsce.   

Sławne Panny: Juliusz Słowac-

ki,  Stanisław Lem . 

                                      Horoskop. 
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CIASTO UCIERANE  Z JABŁKAMI 

 

Składniki: 

-10 dag masła, 

-1 szkl. mąki pszennej, 

- 3/4 szkl. mąki  ziemniaczanej, 

-3 szt. jajka, 

-1 szkl. cukru, 

-1 łyżeczka proszku do pieczenia, 

- 50 dag jabłek 

- cukier puder do posypania 

-kruszonka. 

Wykonanie: 

1. Mąkę ziemniaczaną wymieszać z mąką 

pszenną. 

2. Masło przełożyć do miski, do-

dać jajka dobrze utrzeć na gładką 

masę, dodać przesiane mąki 

z proszkiem do pieczenia, wymie-

szać. 

3. Blachę do pieczenia wysmaro-

wać tłuszczem, wylać ciasto. 

4. Jabłka obrać, pokroić na cząstki. 

5. Jabłka obsypać mąką i na wierz-

chu ciasta ułożyć owoce. 

6. Piec ciasto ok.35 minut w tem. 

180 st. 

 

Przygotowała:  E. Długosz 

      Wrześniowi solenizanci 



Przygotował: Zespół Profilaktyczny 

Znajdź i zakreśl w diagramie ukryte słowa  związane z wakacjami. Po diagramie możesz poruszać się poziomo, piono-

wo oraz po skosie. 

 

 

 

 

Wakacyjne wspomnienia—wykreślanka 

Redaktor naczelny– Ewa Długosz 
Szata graficzna– Ewa Długosz 

Dziennikarze redakcyjni: 
Justyna Ostrowska 
Anna Karwowska 

Konrad Zdrojewski 
Samorząd Wychowanków  
Samorząd Uczniowski  

SOSW Nowe Miasto  

n/Pilicą 

            Zespół Redakcyjny  „PROMYKA ”: 

 

„Człowiek, który umie żyć w 

harmonii z samym sobą jest 

szczęśliwy. ” 

Jesteśmy w sieci web- 

www.osw-

franciszek.pl 

Przygotował: Zespół Profilaktyczny 


