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„Dziady” w naszej szkole

Dnia 28.10.2019 r. na zajęciach w naszej szkole u pani Alicji Całus, Teresy Podolak oraz

Sabiny Zdery, zorganizowane zostały „Dziady” Adama Mickiewicza. Młodzież miała okazję

poznać dawne, pogańskie zwyczaje związane z obchodami Zaduszek. Sam fakt wzywania

duchów czyśćcowych, wzbudził w uczniach konsternację, ale kiedy okazało się, że będziemy

czytać „Dziady” część II na lekcjach, uczniowie zostali uspokojeni. Podzieliliśmy się rolami,

był i Guślarz, i Starzec, i Aniołek, i kruki oraz sowy, i Zosia, i widmo dziedzica. Wszyscy

razem czytaliśmy partie chóru. Choć tekst był trudny (w końcu to język polski sprzed niemal

dwustu lat!), uczniowie pięknie przygotowali się do odgrywania swoich ról. A tekst „Cicho

wszędzie, głucho wszędzie”, był jeszcze wiele razy powtarzany. 

     



Oczywiście, jak na „Dziady” przystało, nie zabrakło napitku ani jedzenia. Były świeże jabłka,

gorąca herbata malinowa, chrupki, czekolada. Jak na Zaduszki przystało, nie mogło zabraknąć

również  zapalonej  świecy.  Nasze  „Dziady”  były  poniekąd  odpowiedzią  na  amerykańskie

(choć tak naprawdę celtyckie) święto Halloween. Każdy uczeń, po zakończonych zajęciach,

otrzymał dyplom za udział w inscenizacji dzieła mistrza Adama Mickiewicza.

Oprac.: Teresa Podolak – nauczycielka historii oraz WOS. 
Zdjęcia – Sabina Zdera – nauczycielka klas I-III. 

Dzień  Chorego na oddziale pediatrii

     



Na  pediatrii  przygotowania  do  Dnia  Chorego  zaczęły  się  już  w  styczniu.

Pani Adriana, pełnomocnik dyrektora szpitala ds. Praw Pacjenta, poprosiła naszych pacjentów

o zaprojektowanie  kartek dla  innych pacjentów. Każdy kto chciał  i  miał  pomysł  – zrobił

jedyną  w swoim rodzaju kartkę. To już kolejna taka akcja! I ile daje satysfakcji ! 😊

                            

Kartki  te  zostały  zeskanowane,  potem  wydrukowane  na  kolorowym  papierze,

łącznie  już  z  przygotowanymi  dużo  wcześniej  życzeniami.

W  Światowy  Dzień  Chorego,  11  lutego  kartki  te  zostały  rozdane  wszystkim  pacjentom

szpitala  USK  w  Opolu…Dorośli  pacjenci  byli  miło  zaskoczeni,  inni  wręcz  wzruszeni..

Natomiast  dzieci-pacjenci  z  pediatrii  w  podziękowaniu  za  kartki,  zostały  obdarowane

drobnymi  upominkami  i  ślicznymi  maskotkami,  które  sprezentował  Uniwersytet  Opolski.

Przy tym było dużo uśmiechów, radości. A niektórzy mieli nawet okazję udzielić wywiadu

dla radia bądź TVP Opole😊   

     



         
            
                                                                                                  Opracowała Katarzyna Bednarz: 
                                                                                                                 nauczyciel przedszkola

     



Dzień Obniżania Kosztów Energii

13 stycznia 2020 roku  uczniowie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na lekcjach fizyki

obchodzili  Dzień Obniżenia Kosztów Energii.  Okazuje się, iż data nie jest  przypadkowa

gdyż  w  okresie  zimowym  jest  największe  zapotrzebowanie  na  energię-  głównie  na

ogrzewanie.  Uczestnicząc  w  różnych  grach,  mapach  myśli  oraz  pogadance   uczniowie

dowiedzieli się, że oszczędzać energię można na wiele sposobów np. wymieniając żarówki

na energooszczędne, wychodząc z domu na dłuższy czas np. do szkoły przestawić głowice

termostatyczne  na  grzejnikach  na  słabsze  grzanie,  aby nie  ogrzewać  pustego  mieszkania,

wyłączając sprzęt  na noc - również z trybu czuwania,  wymaniając kotły czy tzw. piecyki

kąpielowe lub chociażby lodówki czy telewizory na nowe bardziej energooszczędne. 

 

     



  

Uzyskane  informacje  pozwalają  nie  tylko  w  przyszłości  zadbać  o  portfele,  ale przede

wszystkim o ekologię, co jest bardzo istotne w naszych czasach.

Opracowała: Małgorzata Koralewska (nauczyciel fizyki)

     



MIĘDZYNARODOWY  DZIEŃ  

KUBUSIA  PUCHATKA

18 stycznia obchodzony jest  Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka.  Właśnie tego dnia

w 1882 roku urodził  się  Alan Aleksander Milne -  brytyjski  pisarz,  twórca  "misia  o  bardzo

małym rozumku".

Pierwsza książka o Kubusiu ukazała się w 1926 roku. Brytyjski autor napisał ją dla swojego syna 

Christophera. Jedna z zabawek dziecka, pluszowy

miś Winnie, stał się inspiracją do stworzenia

głównego bohatera - Kubusia.

Druga książka o misiu-łakomczuchu, ukazała się

w 1928 roku. Obie części przetłumaczyła Irena

Tuwim, siostra poety Juliana Tuwima. To właśnie

ona nazwała misia Kubusiem Puchatkiem. W

angielskiej wersji nazywał się Winnie-the-Pooh.

Kubuś Puchatek jest jednym z najbardziej

popularnych i uwielbianych misiów przez dzieci

na całym świecie.

Z tej okazji w szpitalu przy ul. Wodociągowej

odbyły się zajęcia anglojęzyczne w połączeniu

z przyrodniczymi dla dzieci przebywających na

oddziale neuropsychiatrii. 

Dzieci poznały historię powstania Kubusia Puchatka oraz fakty z życia autora.

Ponadto  w celu  poszerzenia  umiejętności  językowych podopieczni  aktywnie  charakteryzowali

bohaterów powieści oraz  dopasowywali przysłowia w języku angielskim zawierające w treści

nazwy zwierząt z opowiadania o Puchatku do ich polskich odpowiedników.

Jak  powszechnie  wiadomo   powieść  o  Kubusiu  przepełniona  jest  cytatami  oraz  morałami

niosącymi za sobą pouczające przesłanie.  Dlatego też zajęliśmy się ich interpretacją w języku

polskim jak i angielskim.

W części przyrodniczej dzieci miały okazję obejrzeć prezentację o niedźwiedziach.

     



Podopieczni poznali różne gatunki oraz charakterystykę niedźwiedzi żyjących w Polsce jak i na

całym świecie. Po prezentacji pytań było co niemiara. Bo w końcu którym niedźwiedziem był

Puchatek? ;)

Opracowały:  Joanna Berlik  oraz Anna Szymków- Stadnicka 

  Taniec integracyjny 

     



 „Dzięki  uprawianiu  sztuki  tanecznej  ciało  jest  w lepszej  formie,  a  umysł  bardziej  giętki

i swobodny” -  Sokrates 

„Taniec jest komunikowaniem się i przez to zaspokaja ludzkie potrzeby” - Marian Chace

4 lutego zorganizowane zostały  zajęcia  z  tańców w kręgu,  z  elementami  choreografii  dla

młodszej  grupy  pacjentów  z  oddziału  neuropsychiatrii.  Zaprosiliśmy  instruktorkę  tańców

integracyjnych  panią  Aleksandrę   Starczyńską,  która  prowadzi  grupę  taneczną  kobiet

w  Specjalistycznym  Ośrodku  Wsparcia  dla  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie   i  w  Centrum

Informacyjno- Edukacyjnym „Senior”. Pani Ola ma duże doświadczenie i pasję, w tym co

robi, dlatego zajęcia były ciekawe, inspirujące oraz przyjemne dla ciała i ducha.

Z teorii dotyczących tańców integracyjnych dowiadujemy się,  że :  „Tańce integracyjne to

proste  układy  taneczne,  które  mogą  wykonywać  wszyscy  bez  względu  na  umiejętności

taneczno-muzyczne, wiek, czy płeć. Nie ma tutaj podziału na rolę partnera i partnerki, a więc

nie jest istotna liczba kobiet, czy mężczyzn biorących udział w tańcu. Tańczy się najczęściej

we wspólnym kręgu w chwycie za ręce osoby „sąsiadującej”, ale również w parze, lub solo.

Często w tańcu następuje zmiana partnerów, co sprzyja wzajemnemu poznaniu, a co za tym

idzie  integracji  grupy.  Poprzez  taniec  rozwija  się  poczucie  przestrzeni,  poczucie  zaufania

i  wspólnoty.  Istnieje  również  możliwość  zapoznania   się  z  kulturą  i  ludowością  innych

narodów. Tańce te przeznaczone dla wszystkich integrują grupę i mogą stanowić wspaniałą

wspólną  zabawę.  Tańce  integracyjne  są  bardzo przydatne  w pracy z  dziećmi,  młodzieżą,

dorosłymi oraz osobami niepełnosprawnymi”.

Dzieci, rodzice dzieci, instruktorka tańca i  wychowawcy ( Magalena Szul, Bożena Zając)

uczestniczyli  w tańcach integracyjnych w ramach zajęć pozalekcyjnych Zespołu Placówek

Specjalnych przy zoz  W Opolu.  

W godzinach popołudniowych udaliśmy się  na salę rehabilitacyjną Wojewódzkiego Szpitala

Specjalistycznego  im.  Św.  Jadwigi  Śląskiej  aby  wspólnie  doświadczyć  radości,  ruchu,

odstresowania się i integracji.

Zajęcia  zaczęły  się  od  zabaw  integracyjnych  z  wykorzystaniem  prostych  rekwizytów  -

instrumentów muzycznych: kołatki, jajka, tamburyna, trójkąta, drewnianych patyczków oraz

kłębka włóczki. 

Pani  instruktorka  pokazywała  również,  plansze  przedstawiające  stroje  narodowe

prezentowanego  tańca  i  cechy  charakterystyczne  dla  tego  kraju.  Przed  każdym  nowym

     



utworem,  mogliśmy  poznać  strój  narodowy  kraju,  z  którego  pochodził  i  ciekawostki

dotyczące kraju.

Dzieci podczas zajęć tańczyły taniec : serbski, izraelski, amerykański, grecki i portugalski.

Trzeba zaznaczyć, że tańce w kręgu, nazywane też integracyjnymi czy etnicznymi, są to

tradycyjne tańce z różnych części świata, ale w dużej części, to współczesne choreografie. 

 

     



Tańce  zorganizowane  dla  naszej  małej  grupki  dzieci  zintegrowały  grupę,  były  wspaniałą

zabawą oraz inspiracją dla rodziców, którzy przy kolejnym tańcu włączyli się do wspólnej

zabawy z dziećmi.

„Ruch  naszego  ciała  odzwierciedla  jego  stany  emocjonalne.  W związku  z tym  zmiany

w naszym ciele […] ( poprzez taniec)  mogą przyczynić się do przemian w naszej psychice,

a co za tym idzie, spowodować szybszy powrót do zdrowia zarówno tego psychicznego, jak

i fizycznego. 

Celem tańców jest dojście do uczuć, które nie mogą być zwerbalizowane. Taniec pozwala

pozbyć się tych napięć, a wolne od przeciążeń ciało wyzwala umysł. Dochodzi do integracji

ciała, umysłu i duszy. 

Taniec  i  ruch   wpływają  na  uwalnianie  pozytywnej  energii,  pomagają  się  odstresować,

a „rezultaty ruchu w tańcu są podobne do objawów uzyskanych w stanie przyjemności”. 

Taniec poprawia także koordynację nerwowo-mięśniową, poprawia krążenie, reguluje oddech

i pracę serca oraz pozwala doznać uczucia jedności, zadowolenia i radości”.

Myślę,  że  jakaś  część  tego  dobrostanu,  wynikającego  z  tańca,  udzieliła  się  wszystkim

uczestnikom tego spotkania.

Opracowała: Bożena Zając- nauczyciel wychowawca

Strony z których korzystałam :

https://www.newmove.pl/choreoterapia-czyli-o-tym-taniec-ruch-poprawia-nasza-jakosc-zycia/

https://fizjoplaner.pl/choreoterapia.html

     

https://www.newmove.pl/choreoterapia-czyli-o-tym-taniec-ruch-poprawia-nasza-jakosc-zycia/
https://fizjoplaner.pl/choreoterapia.html


How do people celebrate carnival in the world -czyli jak
obchodzony jest karnawał na świecie? 

Karnawałowa atmosfera zagościła na oddziale pediatrii podczas łączonych zajęć angielsko-

plastycznych.  Podopieczni  zaprojektowali  cudowne  kreacje  karnawałowe  przy  użyciu

różnorodnych technik i  materiałów.   Poza tym mieli  okazję  poznać tradycje karnawałowe

obchodzone na świecie. 

Omówiliśmy  również  jak  to  wygląda  w  Polsce  i  jakie  są  najbardziej  popularne  stroje

karnawałowe w naszym kraju.

Dodatkowo  zastanawialiśmy  się  nad  wyrażeniami  które  kojarzą  nam  się  z  karnawałem

w języku polskim jak i angielskim. 

Wszystkie karnawałowe prace plastyczne ozdobiły gazetkę szkolną na oddział pediatrii.

Opracowały: Joanna Berlik oraz Barbara Karpińska

     



 What’s carnival all about?

 Carnival is a festival that happens over a few days, usually just before Lent, in February or

March. Because traditionally many people go on a fast during Lent, giving up meat, sugar or

other foods and drink, carnival is an opportunity to enjoy these treats for the last time. It is a

time to celebrate and party, with music and dancing in the streets. Some people believe that

carnival is actually older than the Christian period of Lent, and that it started as the Roman

festival of Saturnalia.

New Orleans 

One of the most famous carnivals in the world is in New Orleans, USA. It is called Mardi

Gras, which is French for ‘Fat Tuesday’, the day when people would traditionally eat up all

the fat before starting the Lent fast. The celebration in New Orleans lasts around two weeks,

with a parade every day. Groups of people, called ‘krewes’, dress up in special costumes and

ride on decorated floats. They throw small gifts to the people watching, especially strings of

beads. There are also many balls, especially masked balls. Mardi Gras is very popular with

tourists,  and  it  is  estimated  that  well  over  a  million  people  visit  every  year  to  join  the

celebrations. 

     



Rio de Janeiro 

The carnival in Rio de Janeiro, Brazil, is considered the biggest in the world, with around two

million people celebrating on the streets each day. Rio Carnival is famous for its samba music

and for the amazing costumes and floats. In 1984, the government decided to give the carnival

a special stadium, called the Sambadrome, where people could buy tickets to go and see the

parades. However, there are still plenty of street parties and parades happening all over the

city. The parades are a kind of competition and the samba ‘schools’, or groups, are judged on

their costumes, dancing, floats and music. Some samba schools spend millions of dollars on

their preparations, but it is estimated that carnival makes over $40 million from ticket sales

and advertising. 

Venice 

Carnival in Venice is a much quieter celebration, but it is still very famous, mainly for the

beautiful masks that people wear. Traditionally, the masks are made and decorated by hand,

with gold, jewels and feathers. There is a competition for the most beautiful mask, and there

are many masked balls  and other  celebrations.  In  St  Mark’s  Square,  there  is  an open-air

theatre where you can watch traditional plays, and there are also classical music concerts.

Because the streets are very narrow, there are candlelit parades on boats through the canals of

the city. Watching all the people dressed in masks and costumes wandering through the city

makes you feel as if you have stepped back in time to the 18th century.

Binche

The carnival in Binche, Belgium, is not as famous as some of the others, but it may have the

longest history. It dates back to the 14th century. Up to 1,000 men and boys, called ‘Gilles’,

dress up in masks, costumes and wooden shoes. They also wear very tall feather hats, up to

90cm tall.  The Gilles dance through the streets and throw oranges at the crowd. This can

sometimes cause accidents and break windows, but it is supposed to be good luck if you are

hit by an orange. All over the world, carnival is a time to celebrate and have a good time with

friends and family. Have a great carnival, if you’re celebrating this year!

     



Zdanie:
Zdecyduj czy poniższe zdania na temat tekstu są prawdziwe (True) czy fałszywe (False).

1. Christians do not eat meat or sugar during carnival.  True          False

2. Carnival may have started before Christianity.  True          False

3. Around two million tourists visit New Orleans for carnival each year. True          False

4. All the parades in Rio de Janeiro take place in the Sambadrome. True          False

 5. It is difficult to have big parades on the streets of Venice. True          False

6. People are often happy if they get hit by an orange during carnival in Binche. True    False

                                                                                           www.britishcouncil.org/learnenglish 
Opracowała Joanna Berlik - nauczyciel j. angielskiego

     



   „Tyrolski  karnawał”  na Oddziale Pediatrii     

25  lutego  do  świetlicy  szkolnej  na  Oddziale  Pediatrii  zawitały  dzieci  z  klasy  7d

(dwujęzycznej)  Publicznej  Szkoły  podstawowej  nr  33  im.  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego

w  Opolu.  Barwny  korowód  przebierańców  przemierzając  korytarze  szpitalne  wzbudzał

powszechną  radość  i  wywoływał  uśmiech  na  zatroskanych  twarzach  dużych  i  małych

pacjentów. Całą ekipę prowadziło słonko za nim podążał sympatyczny czarodziej a jego świtę

stanowiły bajkowe zwierzaki, które przygrywały na magicznych flecikach, korowód zamykał

gwiazdor. Na Oddziale Pediatrii czekały już dzieci ( mali pacjenci) prowadzone przez Panią

Katarzynę  i  Panią  Basię  oraz  rodzice  małych  pacjentów.

Uczestnicy pochodu opowiedzieli na przemian w języku polskim i niemieckim o zwyczajach

karnawałowych  kultywowanych  w  Tyrolu.  Na  czele  barwnego  pochodu  podąża  wielkie

słońce, które symbolizuje wyczekiwaną wiosnę. Centralnymi postaciami karnawału są Roller

i Scheller  przebrani w kostiumy zdobione dzwonkami, wykonując taniec karnawałowy

z podskokami i ukłonami przy dźwiękach dzwonków. W pochodzie biorą też udział postacie

w  karykaturalnych  maskach,  kominiarze,  wiedzmy,  białe  i  brązowa  niedźwiedzie.

Dowiedzieliśmy się,  że  pochód karnawałowy nazywany  Schemenlaufen  z  miasteczka

Imst   w  2012r.  został  wpisany  na  listę  niematerialnego  dziedzictwa  UNESCO.

W drugiej części spotkania dzieci odpowiadały na pytania zainteresowanych osób na temat

specyfiki klasy dwujęzycznej: do klasy przyjmowane są osoby, które pozytywnie napiszą test

predyspozycji  językowych,  nauka języka niemieckiego  odbywa się  w wymiarze  4 godzin

tygodniowo z podziałem na grupy ponadto w języku niemieckim prowadzone są niektóre

przedmioty  np.  biologia  czy  fizyka.  W   dalszej  części  uczniowie  klasy  dwujęzycznej

przeprowadzili  warsztaty  językowe  w  czterech  grupach  tematycznych:

nazwy kolorów i kwiatów i liczebniki, działania matematyczne i nauka gry w kości zwana

kniffel.

W rewanżu dzieci z Oddziału Pediatrii wraz z Panią Katarzyną zaproponowały konkurs na

czapkę  karnawałową  wykonywaną  z  gazet.  Konkurs  zakończył  się  pokazem  mody

karnawałowej  i  wspólną  zabawą związaną  z  nauką  piosenki  o  czapce  (ein  Hut)  o  trzech

rogach.

Na  zakończenie  warsztatów  Pani  Katarzyna  wręczyła  każdemu  uczestnikowi  pamiątkową

     



laurkę wykonaną przez dzieci  z  Oddziału  Pediatrii  a  Pani  Basia  zaproponowała dzieciom

smakowity poczęstunek. 

     



Opracował: Jan Malcherczyk- nauczyciel matematyki
Zdjęcia: Barbara Karpińska- nauczyciel

HISTORIA - a to ciekawe!
W marcu wydarzyło się…

 1 marca 1815 - Napoleon powrócił do Francji z wygnania na Elbie.

     

http://pl.wikipedia.org/wiki/Elba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte


 2 marca 1972 - Miał miejsce start
sondy Pioneer 10. Na jej pokładzie
umieszczono przekaz ludzkości do
kosmicznych istot pozaziemskich, tzw. 
płytkę Pioneera. 

 8 marca 1968 – Odbył się wiec
studencki na Uniwersytecie Warszawskim,
który zapoczątkował tzw. wydarzenia
marcowe. 

 14 marca 1924 - Rada Ligi Narodów przyznała Polsce teren na półwyspie
Westerplatte, u ujścia kanału portowego do morza, naprzeciw przedmieścia 
Nowy Port.

 19 marca 1612 - W Moskwie doszło do wybuchu powstania zbrojnego 
kierowanego przez kupca Kuźmę Minina i księcia Dymitra Pożarskiego 
przeciwko polskiej załodze Kremla. Polacy zostali wyparci z Moskwy.

 22 marca 1895 - Odbył się pierwszy pokaz filmu braci Lumière w 
Paryżu, na którym przedstawiono film "Wyjście robotników z fabryki".
  

 26 marca 1943 - W Warszawie miała miejsce akcja pod Arsenałem, 
zorganizowana przez „Szare Szeregi”.

 28 marca 845 - Paryż został złupiony przez Wikingów.  

 30 marca 1867 - Rosja sprzedała Stanom Zjednoczonym terytorium 
Alaski (7 mln 200 tys. dolarów, czyli obecnie: 108 mln dolarów).

 31 marca 1889 - Otwarto wieżę Eiffla w Paryżu.

Anegdoty historyczne
 Szlachta polska miała obsesję na punkcie „starożytności” swych rodów. Kiedyś trzech

panów braci licytowało się w tej kwestii. „Ja swój ród wywodzę od XII wieku” - mówi jeden.
„A mój praszczur z Łokietkiem ukrywał się w grocie pod Ojcowem” – powiada drugi. Na to
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trzeci: „A ja do dzisiaj spłacam procenty od pożyczki, którą
zaciągnął mój pradziad, gdy z trzema królami wybrał się do
Betlejem”. 

 Zaraz  po  koronacji  Jana  III Sobieskiego w  różnych
urzędach powieszono portrety królewskie. Na jednym z nich
ktoś  domalował  litery:  „K.I.E.P”  (bardzo  obraźliwe
określenie).  Na wieść  o  tym król  wpadł  w gniew,  ale  gdy
wykryto  sprawcę,  ten  zaprzeczył  obrazie  majestatu
królewskiego i powiedział, że litery są inicjałami słów: „Król
Jan Europy Pan”. 

 Napoleon był  bardzo  czuły  na  punkcie  swego  wzrostu.  Podczas  jednej  z  odpraw
wojskowych  bezskutecznie  usiłował  zdjąć  mapę  z  wysokiej  szafy.  Jeden  z  oficerów
zaproponował  swą  pomoc:
-  Ekscelencjo,  może  ja  zdejmę  te  mapy,  jestem  większy...
- Nie większy, ale wyższy - odpowiedział mu wyniośle cesarz.

 Król  Ludwik  XIV odezwał  się  do  jednego  ze  swych  dworzan:
-  No,  mój  kochany  jesteś  już  stary,  gdzie  chcesz  by  pogrzebany?
- U stóp Jego Królewskiej mości - odrzekł bez namysłu zapytany.

 Mahomet Prorok  rzekł  kiedyś:
-  Kiedy  ktoś  z  was  kichnie,  towarzysz  powinien  mu  powiedzieć:  "Niech  cię  Allach
błogosławi". Lecz jeśli ktoś kichnie więcej niż trzy razy, to znaczy, że ma katar, a wtedy nic
mu się nie życzy.

 Gdy francuski delfin, czyli następca tronu Francji-
znany  później  jako  król  Ludwik  XIII -  miał  lat  5,
zorganizowano wiekopomną uroczystość: pierwszy raz
umyto  chłopczykowi  nogi.  W kronikach  odnotowana
następne wydarzenie z życia królewicza: kąpiel małego
księcia  (wtedy  miał  już  lat  7).  W ramach  codziennej
toalety namaszczano Ludwiczka olejkiem migdałowym
i masłem! 

Oprac.: T. Podolak – nauczycielka WOS i historii.

Ilustracje: domena publiczna.

     



HISTORIA - a to ciekawe!

 Hoplita to 
ciężkozbrojny 
piechur grecki i 
macedoński, 
walczący w 
falandze, 
uzbrojony w 

hełm, pancerz, 
nagolenniki, 

tarczę skórzaną, dzidę i
miecz.

 Ilustracja
przedstawia typowego greckiego hoplitę z okresu wojen perskich. Jego hełm jest
przyozdobiony  grzebieniem  z  końskiego  włosia.
Dla  ochrony  ma  wzmocniony  pancerz z
metalowych łusek. Jego  tarcza to  hoplon.  Na jej
zewnętrznej  stronie  malowano  zwierzęta  i
mitologiczne  stwory,  np.  szczególnie  popularnym
motywem była głowa Gorgony. 

 Na  nogach  hoplita  ma  nagolenniki  z  brązu
imitujące  muskuły.  Jego  główną  bronią  była
włócznia, której długość wahała się od 2 do 3 m.
Drugorzędną  bronią  hoplity  był  krótki  miecz.
Hoplici, tacy jak ten, walczyli pod Termopilami, pod Salaminą i pod Platejami. 

 Miecz hoplity był wykonany z żelaza, posiadał dodatki z brązu, jego klinga miała
ok. 60 cm długości. 

 Zbroja hoplity: Tarcza - hoplon, od której pochodzi nazwa hoplita i była solidna
oraz dość duża. Wykonywano ją z drewna, które z zewnątrz było pokryte brązem, a
od wewnątrz - skórą. Jej duże rozmiary oznaczały, że była dość ciężka, ważyła ok.
8 kg. 

 Ciało  hoplity  chronił  pancerz. Najdroższy  był  pancerz  z  brązu  z  uwypukloną
muskulaturą, jednak o wiele bardziej typowy wykonywano z wielu warstw płótna
sklejonych razem, tak by tworzyły sztywny gorset (linothorax).  Wzmacniano go
metalowymi płytkami lub łuskami. 

 Dolne części nóg chroniły nagolenniki, które sprężyście przylegały do łydek i nie
były mocowane rzemieniami. 

Oprac.: Michał oraz T. Podolak – nauczycielka WOS i historii. Ilustracje: Michał oraz domena publiczna

Zdrowym być !!!

     



Bezpieczne zasady spędzania czasu wolnego 

w czasie ferii zimowych :)

 

     Zbliżają  się  ferie  zimowe.  Z  tego  powodu  ostatnie  dni  szkolne  poświęcone  zostały

przyswajaniu  zasad  bezpieczeństwa  w  czasie  wolnym,  poprzez  różnego  rodzaju  zabawy

integracyjne  przy  stole,  gry  dydaktyczne,  rozmowy  oraz  pogadanki,  czego  efektem  było

tworzenie  plakatu  ilustrującego  bezpieczne  zabawy  w  okresie  zimowym,  jak  również

wykonywanie różnych zimowych prac plastycznych i dekoracji. 

     



     W trakcie naszych zajęć dydaktycznych wspólnie z uczniami wyróżniliśmy najważniejsze

zasady dotyczące bezpiecznych zabaw w okresie ferii zimowych, które podzieliliśmy na dwie

grupy, dotyczące dzieci jak również rodziców/ opiekunów uczniów a oto one:

5 ZASAD DLA DZIECI:

1. Nie wchodź nigdy na zamarznięte rzeki, jeziore!

2. Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu dróg i zbiorników wodnych.

3. Nie przebiegaj przez jednię, a po zmroku zawsze miej przy sobie odblaski  – dzięki    

    temu kierowca pojazdu zawsze Ciebie zauważy.

4. Nie strącaj nigdy sopli zwisających z dachów , drzew, ogrodzeń.

5. Zawsze słuchaj wszelkich zakazów i nakazów opiekunów.

5 ZASAD DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI:

1. Rodzicu! Sprawdź, czy organizator ma niezbędne zezwolenia i czy jest w stanie   zapewnić 

dzieciom pomoc medyczną. Poproś odpowiednie służby o sprawdzenie pojazdu, którym 

będzie podróżować twoje dziecko!

2. Nie dawaj dziecku na wyjazd wartościowych przedmiotów.

3. Przygotuj dla dziecka kartkę z imieniem i nazwiskiem, nazwą ośrodka, numerami 

kontaktowymi do rodziców i opiekunów oraz, jeżeli jest taka potrzeba, listą przyjmowanych 

przez nie leków, aby Twoje dziecko miało ją zawsze przy sobie np. w plecaku.

4. Zapoznaj dziecko z zasadami pierwszej pomocy – na taką naukę nigdy nie jest zbyt 

wcześnie.

5. Pamiętaj o dodatkowym ubezpieczeniu dla dziecka.

     Teraz już wiemy jak bezpiecznie możemy się bawić w okresie zimowych ferii. Dzięki

praktykowaniu wyżej wymienionych zasad możemy być spokojniejsi i pewniejsi, że wszyscy

po dwu-tygodniowym wypoczynku wrócimy cali i zdrowi do domu a kolejno do szkoły, gdzie

nauczyciele będą  już czekać na swoich podopiecznych.

     



Prace uczniów klasy I-III oddziału neuropsychiatrii dziecięcej. 

Opracowała: Sabina Zdera- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

     



        Idzie ….....  luty,  podkuj buty!

      KĄCIK  ORTOGRAFICZNY  W  ŚNIEŻNEJ  OPRAWIE 

                               Zimowe   Dyktando 

      Nadeszła surowa i śnieżna zima. Mróz pokrył staw srebrzystą szybką.

   Pod śniegową pierzyną śpi cała przyroda. Nastał srogi czas dla wszystkich zwierząt.

   Zgłodniałe wróbelki przyfrunęły do ptasiej stołówki. Robią straszny huk i hałas. 

   Tu zawsze znajdą pożywienie , bo dzieci pamiętają o skrzydlatych przyjaciołach.

   Nam nie przeszkadza śnieg i mróz. Nam nie szkodzi ziąb i chłód. Bierzmy sanki i na

   górkę. Bierzmy łyżwy i na lód. Lepimy niewielkie śnieżne kule i rzucamy do celu.

                    Hania bardzo lubi zimę. Jeśli od podanych przysłówków utworzysz     

     



                    przymiotniki, dowiesz się, jaką zimę lubi Hania.
   
                     mroźno -  …....................... ,    ostro - …........................................
            
                     śnieżnie - …....................... ,    pięknie - ….....................................

                     Pewnego dnia Hania wybrała się z koleżankami na szkolne lodowisko.

                     Po drodze mijały:

                      lp.  ośnieżony krzew                               lm.  wysokie płoty
                      
                      lm. ….........................................             lp.  …..................

  
                     Na lodowisku dzieci jeździły na łyżwach. Przed wejściem na lodowisko    
                     Marysia spostrzegła  niewielką, szarą kulkę. Był to wróbelek.    
  .
                      
                      Ułóż wyrazy o znaczeniu przeciwnym do podanych, a dowiesz się, jaki był 
                      wróbelek.

                      duży - …...........................              zdrowy - …..............................................

                      radosny - ….........................           gorący - …................................................

W miejsce kropek wpisz wyrazy- rozwiązania zagadek.

                  *   Szczyt mój tonie w chmurach,

                       jestem stroma …....................

                   *  Szczypie w uszy mróz,

                       ciepłą czapkę ….............         

         

                                           Materiał opracowała Barbara Karpńska z uczniami-pacjentami.  
             Fotografia: źródło Internet

     



  Zadania ortograficzne na przebudzenie wiosenne
  Konkurs  dla klas I - III                

 Uzupełnij puste miejsca odpowiednimi literami tak, by powstały wyrazy ze 
spółgłoskami miękkimi.             

po __ iłek                           pię__set                        ła__ cuch

ta__ma                                po__ągi                        wy_ inanka

nie__ wiedź                         sło__ątko                      __limak

 Uzupełnij brakujące litery w nazwach zwierząt:

__omik                  p __czoła           kr__ lik               ż__ br

wr__ bel                pap__ ga            kang__ r              pieg__ a

 Od podanych rzeczowników utwórz czasowniki:

      rysunek -       _____________            hamulec - ______________________

      opiekunka -     ____________            ratunek -  ______________________

 Wstaw brakującą literę ,, ż’’  lub ,, rz’’, uzasadnij pisownię wyrazów:

 ni__ej - bo __________  skar__y - bo _________  o__eł -bo __________

wie__ - bo __________    kole__eński - bo ______ skó__ane -bo ________

 Z rozsypanek literowych ułóż i napisz wyrazy z  ,,h” i ,,ch’’:

 b,a,h,e,t,o,r  ________________        u,h,s,a,j __________________

u,s,c,h,t,a__________________       c,h,n,r,z,y,t,a,e,a,m______________

     



 Uzupełnij brakujące litery w imionach dzieci.

Jak__b,         Małgo__ata,         Gra__ynka,

And__ej,        J__zef,     Z__zia,     J__lka,   Tade__sz

 Napisz po 3 wyrazy kończące się  na:   – ów,   -- ówka. 

- ów                                             -ówka

          --------------------------------           -------------------------------------

          --------------------------------           -------------------------------------

 Wpisz w puste miejsca wielka lub małą literę.

( k)  __raków          (t)  __atry               (p) __olak

(m)__arcin              (a)__nglia               (d)__ąb

(p) __olski               (w)__isła                (s)__ójka

 Podane w nawiasach liczby napisz wyrazami w odpowiedniej formie.

Oliwia ma  (8)  ____________________________lat.

Mam kolegę w (3) _________________________klasie.

Tatuś ma (39) _____________________________lat.

Andrzej przybiegł (8)_______________________na metę.

Ania jest (15)________________________________w kolejce. 

10. Odgadnij zagadkę: 

Białopióry ptak, naszej Polski znak. ______________________

              / Materiał opracowała Barbara Karpińska- Nauczyciel/

     



Kącik przedszkolaka
Pokoloruj tor prowadzący piłkę do bramki oraz drogę ślimaka  do 
Spongeboba.

     



                                          Źródło – Internet

     



 Ćwiczenia grafomotoryczne

                                                                                                   Żródło - Internet

     



                                                                                         Źródło - Internet
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