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Rok wydania  
Wrzesień 2019 
Numer  1 
Gazetka szkolna wydawana 
przez SOSW im. Św. 
Franciszka z Asyżu w Nowym 
Mieście n/Pilicą 

Wrzesień 1 

Higiena osobista. 
Jak zdobyć prawdziwego 
przyjaciela. 

2-3 

Ciekawostki przyrodnicze  
4-5 

.Dzień bez samochodu. 6-7 

Dzień chłopaka  
8 

  

  

  

W tym numerze: 

WRZESIEŃ 

 

Dziewiąty brat w roku zawdzięcza swoje imię fioletowym wrzosom. 

Kwitną one w lasach, przypominając, że rozpoczyna się złota polska jesień, 

z babim latem i malowniczymi chmurkami na niebie. 

Skoro wrzesień, to już jesień. 

Gdy we wrześniu plucha - będzie zima sucha. 
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HIGIENA  OSOBISTA 

Higiena osobista to jest bardzo ważna sprawa!!! 

Należy do niej: 

- mycie zębów 

- mycie ciała       

- mycie rąk przed posiłkiem 

- załatwianie potrzeb fizycznych                                                      "KOMU NA ZDROWIU ZALEŻY           

- codzienna zmiana bielizny                                                         TEN O HIGIENĘ DBA JAK NALEŻY". 

MYJ ZĘBY, UŚMIECHAJ SIĘ SZEROKO,  

                                                                             MOŻE KOMUŚ WPADNIESZ W OKO . 

 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                    Przygotowała:  M.Wolnowska 
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Jak zdobyć prawdziwego przyjaciela? 

Problem w tym, że osoby, które czują się samotne, najczęściej mają niezwykle wysokie 

wymagania wobec potencjalnego przyjaciela (ma być wierny, lojalny, miły, inteligentny). 

Tymczasem sytuację należy odwrócić: jaki ja mam być, żeby mieć przyjaciela? Kandyda-

tom na naszych przyjaciół stawiamy wygórowane, nierealne żądania, sobie - żadnych.  

Komu łatwo znaleźć przyjaciela? 

Ludziom, którzy mają hobby, stale czymś się interesują i poznają nowe osoby. 

Tym, którzy lubią ludzi, umieją im dużo wybaczyć. Nie są egoistami i chętnie 

pomagają innym bez żadnych widoków na profity osobiste. 

Tym, którzy nie boją się przyjaźnić z młodszymi od siebie lub dużo starszymi np. 

panem z biblioteki. 

Tym, którym się chce odpisywać na listy, nie zapominać o poznanych, np. na koloni-

ach, znajomych. 

Tym, którzy potrafią zauważyć przyjaciela we własnych rodzicach i starszym bracie. 

Tym, którzy dobrze czują się we własnym towarzystwie. 

Idealny przyjaciel 

Ma prawie zawsze inne zdanie niż Ty. 

Nie obraża się o byle co, a nawet jeśli, to od razu daje się przeprosić. 

Jest szczery, ale nie do bólu. 

Poza Tobą ma też innych przyjaciół i tak samo cieszy się, że Ty ich posiadasz. Wyłączność 

wykluczona. 

Wpada do Ciebie o najdziwniejszych porach, jest nieprzewidywalny i zmienny jak kapry-

śna pogoda (nauczysz się tolerancji). 

Nie obgadujesz go nigdy i z nikim, i masz zawsze całkowitą pewność, że i on jest do końca 

lojalny.  

Stanowi pozytywną wartość i zawsze odciąga Cię od złego. 
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Na ś wiecie jeśt wiele ciekawych roś lin. Oto kilka śpoś ro d nich. 
 

Ż ywe kamienie 

 
To wcale nie kamienie, tylko bardzo śprytne roś liny. Ż yją na puśtyniach. Mają tylko dwa liś cie, kto re  magazynują 
wodę. Rośną przy ziemi i śwoim wyglądem przypominają lez ące kamienie. Żwierzęta roś linoz erne nie zjadają ich, 
bo ich nie widzą. 
 

Huba 

 
Huba nie ma trzonu ani kapeluśza ale takz e jeśt grzybem. Nalez y do organizmo w paśoz ytniczych, poniewaz  rozwija 
śię na ośłabionych, uśzkodzonych lub chorych drzewach, korzyśtając z ich śoko w i wartoś ci odz ywczych. W daw-
nych czaśach ludzie uz ywali wyśuśzonej huby do rozniecania ognia, gdyz  łatwo ją było podpalic . 
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Jemioła 

 
Jemioła zagniez dz a śię najczęś ciej na drzewach liś ciaśtych, do kto rych przymocowuje śię korzeniami wypośaz onymi w 
śpecjalne śśawki. Jeśt częś ciowym paśoz ytem, bo z yje kośztem innych. Jej korzenie wnikają pod korę drzewa i dzięki nim 
roś lina moz e pobierac  wodę i śole mineralne. Owoce jemioły śą przyśmakiem ptako w. Wierzchołki tej roś liny razem z 
kwiatami i owocami mają właś ciwoś ci. Jemiołą przyśtraja śię domy w okreśie Boz ego Narodzenia. 
 

Kaśztany jadalne 

 
Owoco w kaśztana chętnie uz ywamy do robienia ludziko w i zwierzątek w przedśzkolu lub w śzkole. Czy wiecie jednak, z e 

iśtnieją ro wniez  kaśztany jadalne? Drzewa, z kto rych pochodzą te śmaczne owoce, moz na czaśami śpotkac  w naśzym 

kraju. Ż natury jednak preferują one cieplejśzy klimat. Jadalne kaśztany moz na przyrządzac  na ro z ne śpośoby. 
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22 września 

EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 
Dzień bez Samochodu ma wspomóc proekologiczne idee i zmniejszyć ilość spalin wytwarzanych przez 
miliony aut poruszających się po miastach. Podczas tego dnia zachęca się kierowców do rezygnacji z 
użytkowania samochodów przez dobę. W zamian promuje się i motywuje do korzystania z komunikacji 
miejskiej lub rowerów. W wielu miastach, również na terenie Polski, kierowcy zwolnieni są z opłat za 
bilety, pod warunkiem posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu. 

 

Podczas kampanii centra wielu miast zamykane są dla ruchu samochodowego. Celem tego jest kształto-
wanie wzorców zachowań proekologicznych, upowszechnienie informacji o negatywnych skutkach 
używania samochodu, przekonanie ludzi do alternatywnych środków transportu, promocja transportu 
publicznego oraz pokazanie, że życie w mieście bez samochodu jest nie tylko możliwe, ale także o wie-
le przyjemniejsze. Ponadto Światowy Dzień bez Samochodu ma na celu stworzenie szansy poznania 
miasta bez ulicznego hałasu oraz uciążliwego ruchu samochodowego, a także zachęcenie jak najwięk-
szej liczby osób do rozważań o konieczności wspierania takiego rodzaju transportu, który nie narusza 
znacząco równowagi ekologicznej. 
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25 września 

ŚWIATOWY DZIEŃ SERCA  
 

Święto obchodzone corocznie w ostatnią niedzielę września z inicjatywy Światowej Federacji Serca 
(WHF) z udziałem, i przy współfinansowaniu, WHO, UNESCO i UNICEF-u. 

Obchody Dnia mają na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej chorób serca oraz pro-
mocję zdrowego stylu życia. 

Pierwsze obchody odbyły się 24 września 2000 roku. W Polsce obchody organizowane są od 2002 
roku przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. 

Światowy Dzień Serca to doskonały moment, by zastanowić się, jak nasz styl życia i codzienny spo-
sób odżywiania wpływają na stan zdrowia serca – jednego z najważniejszych narządów w organi-
zmie. W trosce o zdrowie serca kluczowe są trzy elementy: aktywność fizyczna, zdrowa dieta i 
zmniejszenie masy ciała, jeśli występuje problem nadwagi lub otyłości. 
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DZIEŃ CHŁOPAKA – 30 września 

 

Życzenia 
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„Człowiek, który umie żyć 
w harmonii z samym sobą 

jest szczęśliwy. ” 

Jesteśmy w sieci web- 
www.osw-

franciszek.pl 


