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Serce z wikliny papierowej

Materiały i narzędzia:

- papier śniadaniowy – 5 arkuszy 23x31 cm

- klej w sztyfcie

- długa wykałaczka

- drucik florystyczny o długości ok. 40 cm

- nożyczki 

Przygotowanie rurek

Arkusz papieru składamy na pół wzdłuż dłuższej krawędzi, a

następnie jeszcze raz na pół. Rozcinamy tak by uzyskać z każdego

arkusza po 4 prostokąty o wymiarach około 6x31 cm. 

Rurki zwijamy na patyku, dociskając delikatnie ręką. Pozostały na

końcu trójkącik smarujemy lekko klejem, palcami formujemy

końcówkę. Do stworzenia serca potrzebne będzie nam 20 rurek. 

                                             Wyplatanie

Do dwóch połączonych ze sobą rurek wkładamy drut

florystyczny (jeśli rurki są za długie, odcinamy nadmiar

papieru), zginamy w połowie a następnie formujemy serce.

Końcówki podginamy w górę aby serce było stabilne. 

Rozpoczynając wyplatanie serca, przyklejamy końcówkę

pierwszej rurki do formy z drutu sklejając papier do siebie.

Rurki z papieru owijamy w różnych kierunkach pamiętając o

spłaszczaniu rurek na brzegach formy.  Jeśli długość rurki jest

niewystarczająca, to przyklejamy do końcówki jednej rurki drugą rurkę i

kontynuujemy.

Kończąc wyplatanie, doklejamy końcówkę ostatniej rurki do powstałego

serca. 

Opracowała: Brygida Grochla, nauczyciel-wychowawca

     



DZIEŃ PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA

Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia

z całego serca dziękujemy Państwu za codzienny wysiłek i poświęcenie w wykonywaniu

niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pracy. Dziękujemy za zaangażowanie, profesjonalizm

i determinację w ratowaniu  ludzkiego zdrowia i życia…

Życzymy Państwu zdrowia, sił, wytrwałości, satysfakcji zawodowej oraz wszelkiej

pomyślności w życiu osobistym!

Dziękujemy!!!

Dyrekcja i nauczyciele

Zespołu Placówek Specjalnych przy zoz w Opolu

 

     



ZOSTAŃ W DOMU

     Zachęceni akcją społecznościową opolskich nauczycieli,  również nauczyciele Zespołu

Placówek Specjalnych  przy zoz  w Opolu  spontanicznie  zdecydowali  się  wspomóc służbę

medyczną w walce z koronawirusem poprzez publikację kolażu. 

Zachęcamy również inne szkoły.

#zostanwdomu#opolscybelfrzyapeluja#belfrzyapeluja

     



     



Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

     12 maja 2020  dyrekcja i nauczyciele ZPS przy zoz w Opolu z okazji przypadającego

Międzynarodowego  Święta  Pielęgniarek  i  Położonych  złożyli  życzenia  personelowi

medycznemu trzech szpitali, z którymi współpracują na codzień.

    Mimo,  że  tegoroczne  święto  ze  względu  na  okoliczność  pandemii  obchodzone  było

z  zachowaniem  reżimu  sanitarnego,  zadbaliśmy  o  jego  godną  oprawę.  Obok  życzeń

wytrwałości w pełnieniu służby, medycy przyjęli życzenia zdrowia i pomyślności w życiu

osobistym.  Był  czas  i  miejsce  na  przekazanie  kwiatów  i  słodkich  poczęstunków.

Przekazaliśmy tego  dnia  ponad  250  sztuk  maseczek.  Do  życzeń  dołączyli  się  uczniowie

zaprzyjaźnionych szkół,  m.in.  ZPO w Dziewkowicach  i  CKZIU w Strzelcach Opolskich,

którzy  wykonali  dla  pielęgniarek  dodając  plakaty  i  rysunki.

Poniżej fotorelacja z tego dnia.

     



 Opracowała: Jolanta Woś-Radziej

     



  WEŹ GŁĘBOKI ODDECH
                                                      
                                             

Od kilku miesięcy żyjemy wszyscy w zmienionej rzeczywistości, można powiedzieć,

że  „świat  stanął  na  głowie”,  z  każdej  strony  jesteśmy  ograniczani  różnymi  zakazami  

i restrykcjami, a do tego musieliśmy przeorganizować nasze życie. Dla wielu z nas sytuacja ta

jest wyjątkowo trudna i stresująca. Co zatem robić aby nie wpłynęło to niekorzystnie na nasze

samopoczucie i zdrowie psychiczne? Przede wszystkim pamiętaj o powiedzeniu „Wszystko

mija, nawet najdłuższa żmija”� �

       

Ponadto spróbuj wykorzystać ten czas do rozwijania swoich pasji i zainteresowań, pamiętaj

także o codziennym ruchu, zbilansowanej diecie i relaksie. Poniżej przedstawię wam kilka

ćwiczeń  oddechowych,  które  wykonywane  codziennie  poprawią  wasze  samopoczucie  

i zdrowie.

Co daje nam świadome oddychanie? 

-redukuje napięcie w ciele,

-dotlenia mózg, 

     



-oczyszcza organizm z toksyn,

-obniża poziom kortyzolu, 

- uwalnia od napięcia i stresu,

- uwalnia od nerwicy i depresji.  

Głęboki oddech brzuszny

To jedna z najlepszych technik obniżenia poziomu stresu. Wykonywana codziennie 10 minut

pomaga obniżyć ciśnienie krwi i puls serca. 

Usiądź na podłodze z prostym kręgosłupem, jedną rękę połóż na klatce piersiowej drugą na

brzuchu.  Zacznij  wdychać  powietrze  nosem i  wydychać  ustami.  Możesz  poczuć jak  ręka

położona na brzuchu unosi się i  opada w przeciwieństwie do ręki  na piersiach,  która nie

porusza  się  w  znaczący  sposób.  Spróbuj  podczas  wdechu  wciągnąć  maksymalną  ilość

powietrza (by dostarczyć jak najwięcej tlenu), a podczas wydechów nie przestawaj powoli

liczyć.

Relaksujące ćwiczenia oddechowe "4-7-8"

To proste ćwiczenie oddechowe i relaksacyjne, jeśli stresujesz się tym, co czeka cię kolejnego

dnia,  jeszcze przed snem możesz zastosować jedną z najprostszych metod, które ułatwiają

wyciszenie nadmiaru emocji i pozwalają szybciej zasnąć.

Wyprostuj się i skup się na tym, by ułożyć czubek języka na podniebieniu górnym, tuż za

zębami. Zrób wydech przez usta i spraw, by dźwięk wydychanego powietrza był wyraźny.

Wdychaj powietrze nosem licząc powoli od 1 do 4. Następnie zatrzymaj wdech licząc znów

od 1 do 7. Wypuść powietrze (ustami) licząc do 8.

Oczyszczający oddech ognia

Ten oddech koncentruje się na brzuchu, podczas jego wykonywania wydychamy powietrze  

z pełną siłą. Ćwiczenie uspokaja nasze ciało, które finalnie ma więcej energii. Ta technika

oddychania sprawdza się szczególnie rano, gdy musimy się obudzić.

Usiądź wygodnie z wyprostowanym kręgosłupem. Zamknij oczy. Zacznij powoli pogłębiać

oddech, zwróć uwagę, czy wdech jest wystarczająco długi. Gdy uda ci się pogłębić oddech,

zacznij  oddychać  szybko i  wkładaj  w to  maksymalny wysiłek.  Wydech musi  pochodzić  

z brzucha. Co 2 sekundy zrób małą przerwę na pogłębiony oddech, powtórz sekwencję 10

razy.

     



                

                            „Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie…”

                          Opracowała: Magdalena Szul -

wychowawca na oddziale neuropsychiatrii dziecięcej

Źródło fotografii: Internet

     



Summer Holiday vocabulary-  wakacyjny słowniczek

amusement park – park rozrywki
currency – waluta
swimming pool – basen
travel agency – biuro podróży
swimsuit – kostium kąpielowy
sunbathe – opalać się
cruise – rejs
excursion – wycieczka
holidaymaker – urlopowicz
resort – kurort
rucksack – plecak
seaside – okolica nadmorska
souvenir – pamiątka
guided tour – wycieczka z przewodnikiem
historical sights – zabytki
sunscreen – krem z filtrem ochronnym
sleeping bag – śpiwór
guidebook – przewodnik książkowy
first-aid kit – apteczka pierwszej pomocy
hiking – piesze wycieczki
inn – gospoda
deckchair – leżak
flipflops – japonki
ferry – prom
lodging – zakwaterowanie
overnight bag – kosmetyczka

Holiday useful expressions- przydatne wyrażenia

board a ferry / plane – wsiadać na pokład promu / samolotu
check the arrival / departure – sprawdzać przyjazd / odjazd
see friends off – odprowadzić przyjaciół (np. na lotnisko)
get on / off a bus – wsiadać / wysiadać do/z autobusu
book a ticket – zarezerwować bilet
hire a car – wynająć samochód
try local cuisine – kosztować miejscowej kuchni
get a suntan – opalić się
put guests up – przenocować gości

Opracowała Joanna Berlik, nauczyciel j. angielskiego
Źródło: Internet

     



Zadanie

I Spy with My Little Eye… 

Find the binoculars and color them brown. 
Find the suns and color them yellow. 
Find the hats and color them red.

After you’re done coloring all of the items, you can play I spy with someone sitting next to 
you. Don’t know how to play? It’s easy! Look around and spot something and then give a clue
so they can guess what you’re “spying.” For example, you could say, “I spy with my little eye 
something that is red!” Then, have your fellow player or players guess what it is that you’ve 
“spied.

Opracowała: Joanna Berlik-nauczyciel j. angielskiego
Źródło: Internet

     



„ Kącik dla rodziców”

         Czytanie lubi dzieci !!!

Jak zachęcić dzieci do czytania? Jak wspierać relację dziecko – książka?

Pierwszym  zadaniem dorosłych  jest  rezygnacja  z  przekonania,  że  dzieci  powinny

czytać,  bo…czytanie  jest  ważne,  bo  książki  są  bardziej  wartościowe niż  inne  zajęcia  itp.

Czytanie  jest  po  prostu  ogromnie  przyjemne  i  to  właśnie  pokazujmy dzieciom,  od  tego

zacznijmy.  

Czytanie  to  wspaniały  nawyk  dający  przepustkę  do  świata  wiedzy,  wyobraźni

i wrażliwości. Dlatego troskliwym rodzicom zależy, aby ich dzieci chętnie sięgały po książki.

Ale by wzbudzić w maluchach i tych starszych dzieciach  czytelniczą pasję, trzeba wybierać

spośród  lektur  te,  które  charakteryzują  się  dobrym  literackim  tekstem  czy  pięknymi

ilustracjami, dobrane do potrzeb dzieci w różnym wieku, uwzględniające ich poziom wiedzy.

A wtedy dziecko będzie stopniowo rozsmakowywać się w literaturze. 

Warto  czytać  dzieciom już  od  najmłodszych  lat.  Malutkie  dzieci  mają  niespożytą

energię,  rozbudzoną  ciekawość  świata,  pamięć  chłonną  niczym  gąbka  oraz  niezwykłą

wrażliwość. Wchodzą powoli w grupę rówieśniczą. Zaczynają się tworzyć przyjaźnie. Uczą

się  kompetencji  społecznych.  To wszystko  sprawia,  że  stają  się  wdzięcznymi  odbiorcami

książek, zarówno tych, które wyjaśniają jak działa świat, jak i tych które pozwalają zrozumieć

emocje i zanurzyć się w wyobraźni. Dobra książka dla małego dziecka tylko z pozoru ma

niewiele tekstu. Bowiem ogromną ilość znaczeń i historii kryją w sobie ilustracje. Dlatego

właśnie w książkach dla dzieci bardzo ważne są ilustracje, które potrafią w graficznej formie

ująć bogactwo emocji. 

Badania dowodzą, że warto czytać dziecku od razu po narodzinach. Po przyjściu na

świat  dziecko  jest  już  gotowe,  by  słuchać,  a  z  czasem coraz  więcej  rozumieć.  Pierwsze

miesiące życia to czas, gdy mózg rozwija się bardzo dynamicznie. Ten rozwój jest naturalny,

jednak wspierany dodatkowymi bodźcami sprawia, że staje się jeszcze bardziej intensywny.

Zanim dziecko nauczy się mówić, uczy się rozumieć mowę. W ten sposób tworzy się słownik

     



bierny.  Od ilości  słów i  zdań,  jakie  usłyszy  w tym czasie  zależy bogactwo  jego języka.

W pierwszych miesiącach życia warto sięgnąć do prostych tekstów, wierszy i rymowanych

opowieści.  Powtarzając  je  wielokrotnie,  szybko  zorientujemy  się,  że  dziecko  swoim

zachowaniem  komunikuje  fakt,  że  rozumie  czytany  tekst.  Słowa  tworzą  frazy,  które

zostawiają ślad i są podstawą do budowania języka czynnego czyli mowy. Podczas czytania

tak  naprawdę  najważniejsze  jest  to,  że  jesteśmy  blisko  dziecka.  Przytulając  je,  dajemy

poczucie  bezpieczeństwa,  a  tym samym budujemy zaufanie  do świata.  Dziecko czuje  się

ważne i akceptowane. Te uczucia są bezcennym fundamentem na całe życie. Nie zawsze jako

rodzice jesteśmy świadomi, że czytanie pomaga w wychowaniu. W książkach bowiem często

znajdujemy rozwiązania konkretnych życiowych sytuacji. Dobra literatura daje dobre wzorce

zachowania, kształtuje właściwe postawy i nawyki u dziecka.

2.kwietnia  każdego  roku  obchodzimy Międzynarodowy Dzień  Książki  dla  Dzieci.

Święto to przypada w dzień urodzin Hansa Christiana Andersena, jednego z największych

baśniopisarzy na świecie. 

Oto najlepsze książki dla dzieci, zdaniem blogerki i matki Reni Hannolainen, wydane

w ostatnim czasie:

o „SELF –REG – opowieści  dla  dzieci;  o tym jak działać,  gdy emocje biorą górę”,

A.Stążka-Gawrysiak

o „Ignacy idzie do przedszkola”, A.Olbrycht, Z.Dzierżawska

o „Pan  Stanisław  odlatuje”,  J.Bednarek,  P.Pawlak  (pomaga  dzieciom  oswoić  się  ze

stratą”

o „Powiedz to w mig”, R.Janciauskaiti ( pomaga poznać świat osób głuchych)

o Seria „Specjalne Moce” to książki o autyzmie, ADHD, stanach lękowych i dysleksji

o „Najwyższa na świecie wieża z książek”, R.Bonilla (pokazuje potęgę wyobraźni)

o „Spacer z psem”, S.Nordqvist ( bez tekstu, za to z pięknymi dużymi ilustracjami)

o „8+2 i wycieczka rowerowa do Dani”, Anne-Cath.Vestly (o przygodach wielodzietnej

rodziny)

o „Bajki,  które  uczą  jak  żyć  wśród  innych”,  B.Ibarrola  (to  20  opowiadań  m.in.

o odwadze, uczciwości, współpracy, wrażliwości)

o „Gdzie  jesteś  mamo?”,  P.Wechterowicz,  E.Dziubak  (  kontynuacja  opowiadania

„Proszę mnie przytulić”)

o „Chłopiec,  kret,  lis  i  koń”,  Ch.Mackesy  (  książka  o  przyjaźni,  miłości  i  wierze

w siebie)

     



o „Śnieżna  siostra”,  M.Lunde,  L.Aisato  (wzruszająca  historia,  o  tęsknocie,  stracie

i wdzięczności za to że możemy spędzać czas z bliskimi)

o „Kazik  Pegazik”,  P.Reeve,  S.McIntyre  (  to  historia  pegaza,  który  trafia  do  świata

ludzi)

o „Śmieciogród”, O.Woldańska-Płocińska ( książka dla dzieci o ochronie środowiska)

o „Jaśminka-uratowana świnka”, L.Crawford, S.Stangl (empatia wobec zwierząt)

Podsumowując,  czytanie  dziecku przynosi  wiele  korzyści,  a  mianowicie:  rozbudza

ciekawość  świata,  rozwija  wyobraźnię,  ćwiczy  koncentrację  i  umiejętność  słuchania,

wzbogaca  język,  pogłębia  więź  między rodzicem a  dzieckiem,  uczy myślenia  i  wartości

moralnych, wyrabia nawyk czytania ( jakże ważny później w czasie nauki szkolnej), a także

stwarza okazję do przeżywania wraz z bohaterami książek emocjonujących przygód. Zatem

WARTO CZYTAĆ!!!

             Opracowała: Karina Starosta (nauczyciel-wychowawca)

     



  MAJOWE  CIEKAWOSTKI ORTOGRAFICZNE 

1.  Dyktando wiosenne z „ rz „ i „ż „ .

        Wiosna  przyszła  późno . Na brzegu rzeki lśniły jeszcze przebiśniegi.

        Żaby rechotały wesoło i żywo. Przyroda budziła się do życia na polach 

        i  w ogrodach . Zakwitły różnobarwne kwiaty: tulipany, krokusy, bratki,

        żonkile, róże. Słychać wyraźnie śpiew skowronków, pojawiły się bociany.

        Miesiąc maj przyszedł pełen życia i radości.

2.  Podane nazwy kwiatów i roślin ustaw w takie kolejności, aby ich pierwsze

 litery utworzyły nazwę dobrze znanego Ci kwiatu - bohatera

 jednej z baśni Christiana Andersena. Nazwę wpisz poniżej .

 

STORCZYK, AZALIA, ROZA, TULIPAN, KACZENIEC, ORCHIDEA,

TATARAK,  KROKUS, OLEANDER.

,,...................................................................................................................”

                                                                          Ilustracja -Internet Creatve Connons

     



3. Do podanych wyrazów dopisz słowa o znaczeniu przeciwnym:

nagroda  -
głupota   -
lenistwo - 
zdrowie -
zło-
suchy -
ładny - 

4. Postaw brakujące przecinki.

Lubię piękną kolorową pachnącą wiosnę ponieważ jest moją ulubioną
porą roku. 
Moja przyjaciółka Hania kupiła mi interesującą ciekawą w wydarzenia książkę 
a potem poszłyśmy na smaczne lody.
Chaber to roślina zielna i występuje na polach łąkach ogrodach.
Zapamiętaj że chart – pies piszemy przez „ch” a hart – jako siła charakteru przez „h”.

     
5. Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej i napisz je. Podkreśl wyrazy z „h”.

się Hafciarka  zajmuje haftowaniem.

Hela Ciocia haftuje i serwetki. obrusy, serdaki góralskie

halny suchy, nieraz niszczący i  Wiatr jest ciepły, gwałtowny, drzewa zabudowania.

6. Uzupełnij przysłowia:

Żeby .......................nie skakała , to

……………………………………………………………

Nie ma  ............................... bez kolców.

7. Wyjaśnij , co to znaczy: ,, Wiosna na drzewach się śmieje.

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

8. Zapamiętaj pisownię wyrazów: góry, rzeka, żółte słońce, Morze Bałtyckie,

burza z piorunami, ogród warzywny.
                                                                 Materiał opracowała: Barbara Karpińska

     



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.

     



HISTORIA - a to ciekawe!
Proch —  materiał  wybuchowy,  służący  głównie  jako  ładunek
miotający w broni palnej.

Najstarszym materiałem wybuchowym tego typu jest  proch czarny
(dymny),  wynaleziony  w  Chinach w  IX  w.  Wynalazku
prawdopodobnie  dokonali  przypadkowo  alchemicy poszukujący
eliksiru nieśmiertelności. W XI w. prochu zaczęto używać w celach
militarnych w rakietach i bombach zapalających wystrzeliwanych z katapult. Powszechnie był
używany w Europie w celach militarnych. Miał on postać sypkiej czarnej mieszaniny. Proch

czarny używany był  jako  materiał  wybuchowy miotający,  a  także
materiał wybuchowy kruszący. Pod koniec XIX w. pojawiły się różne
rodzaje prochu bezdymnego, które wyparły proch czarny. 

Proch  czarny  obecnie  jest  cały  czas  wytwarzany,  używa  się  go
głównie w sztucznych ogniach, silnikach rakiet modelarskich oraz
replikach broni czarnoprochowej. 

Wynalazcą  prochu  bezdymnego  –  dynamitu,  był  słynny  obecnie
Nobel.

Alfred Bernhard Nobel (1833r -  1896r.) –  wynalazca dynamitu,
przemysłowiec i naukowiec szwedzki, fundator Nagrody Nobla. 

Naukowiec wynalazł również syntetyczną gumę i skórę oraz sztuczny
jedwab.

Alfred Nobel w swoim testamencie ustanowił nagrodę dla osób lub
instytucji, które promują pokój.

W 1900 r. zarejestrowano Fundację Nobla. Fundacja ta zgodnie z jego testamentem zarządza
dawnym jego majątkiem i przeznacza procenty od niego na wypłacanie nagród jego imienia -
czyli Nagrody Nobla.

Laureaci Nagrody Nobla związani z Polską

Nagrody Nobla przyznane obywatelom Polski:

 1924 – Władysław Reymont – w dziedzinie literatury. 
 1980 – Czesław Miłosz – w dziedzinie literatury. 
 1983 – Lech Wałęsa – Pokojowa Nagroda Nobla. 
 1996 – Wisława Szymborska – w dziedzinie literatury. 
 2020 – Olga Tokarczuk - w dziedzinie literatury.
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Nagrody Nobla przyznane osobom, które nie  miały polskiego obywatelstwa w momencie
przyznania im nagrody, ale same uważały się za Polaków:

 1903 – Maria Skłodowska-Curie – w dziedzinie fizyki łącznie z Henri Becquerelem i  Pio-
trem Curie. 

 1905 – Henryk Sienkiewicz – w dziedzinie literatury (poddany cara Rosji). 
 1911 – Maria Skłodowska-Curie – w dziedzinie chemii (formalnie obywatelka Francji). 
 1977 - Andrew Schally - w dziedzinie medycyny (obywatel USA, urodzony w 1926 w Wil-

nie). 
 1995 – Józef Rotblat – Pokojowa Nagroda Nobla łącznie z ruchem Pugwash (formalnie oby-

watel Wielkiej Brytanii, urodzony w Warszawie). 
 2007 - Leonid Hurwicz – w dziedzinie ekonomii (obywatel USA, ur. w Moskwie w polskiej

rodzinie, wychowany w Warszawie, absolwent UW). 

Laureaci Nagrody Nobla - w inny sposób związani z Polską:

 1920 - Walther Hermann Nernst – w dziedzinie chemii (obywatel Niemiec, urodzony w Wąbrzeźnie).
 1927 - Henri Bergson – w dziedzinie literatury, Francuz, urodził się w Paryżu w pochodzącej z Polski

rodzinie żydowskiej, jako syn urodzonego w Warszawie kompozytora i pianisty Michała Bergsona.
 1935 – Irène Joliot-Curie – w dziedzinie chemii (córka Marii Skłodowskiej-Curie). 
 1943 -  Otto Stern -  w dziedzinie fizyki (obywatel Niemiec, urodzony w Żorach, mieszkał m.in. we

Wrocławiu. 
 1944 - Isidor Isaac Rabi - w dziedzinie fizyki (urodzony w Rymanowie). 
 1950 – Tadeusz Reichstein – w dziedzinie fizjologii lub medycyny, obywatel Szwajcarii, urodzony we

Włocławku. 
 1961 - Robert Hofstadter – dziedzina fizyka, Amerykanin, syn polskich Żydów, którzy wyemigrowali

do USA.
 1963 - Maria Goeppert-Mayer – dziedzina fizyka, Amerykanka niemieckiego pochodzenia, urodzona

w Katowicach.
 1978 - Piotr Kapica – dziedzina fizyka, Rosjanin, wnuk Polaka Hieronima Stebnickiego.
 1978 – Isaac Bashevis Singer – w dziedzinie literatury (obywatel USA, urodzony i wychowany w Ra-

dzyminie, mieszkał w Warszawie i Biłgoraju). 
 1992 – Georges Charpak – w dziedzinie fizyki (obywatel Francji, urodzony w Dąbrowicy, niedaleko

Równego). 
 1996 – Harold Kroto – w dziedzinie chemii (obywatel Wielkiej Brytanii, rodzina pochodziła z Kroto-

szyna). 
 1999 – Günter Grass – w dziedzinie literatury (obywatel Niemiec, urodzony w Gdańsku, w jego twór-

czości często występują polskie wątki). 
 2004 – Frank Wilczek – w dziedzinie fizyki (obywatel USA, pochodzenia polskiego).
 2009 - Jack Szostak, fizjologia lub medycyna, Amerykanin, jego pradziadek wyemigrował z Polski do

USA na przełomie XIX i XX wieku.
 2012 - Brian Kobilka -  w dziedzinie chemii, Amerykanin, pochodzi z rodziny polskich emigran-

tów.
 2012 - Robert Lefkowitz – w dziedzinie chemii, Amerykanin, wnuk polskich Żydów, którzy wyemi-

growali do USA.

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

Ilustracje: domena publiczna.
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HISTORIA - a to ciekawe!
O zabawach domowych (wg Kitowicza – XVIII wiek)

Szlachcianki  zajmowały  się  szyciem,  haftowaniem lub  robieniem
pończoch.  Arystokratki  wiązały  siatki z  cienkiej  nici  białej,  którą  nakładały
następnie na głowę. Oprócz tego niektóre pobożne
kobiety robiły do kościołów alby i ornaty.

Mężczyźni  najwięcej  czasu  spędzali  na
polowaniu,  głównie  z  chartami.  Ta  wolności
możliwa  była  jedynie  dla  szlacheckich  panów.  Po
odbytym myślistwie w wieczorne chwile, bawili się
Polacy  rozmowami  o szczęściu w polowaniu, przy
kuflu,  grając  kartami  albo też  warcabami lub w
kości. 

Zabawy młodych działy się w obecności starszych. Młodzież bawiła się w
następującą grę:  ślepa babka,  gdy jedna osoba z zawiązanymi oczami,  póty
musiała biegać po izbie, póki drugiej z kompanii grających nie złapała; ci zaś
wszyscy, którzy grali, rozbiegali się po izbie, powinni byli odzywać się ślepej
babce;  co  prędzej  uchodzili  w  inne  miejsce,  przeto  trudne  było  schwytanie.
Złapany lub złapana musiał  znowu biegać po izbie z
zawiązanymi oczami, póki innej nie złapał osoby. 

Druga  zabawa  polegała  na  pytaniach  i
odpowiedziach. Na przykład pytanie: „Na co się słoma
przyda?" - Każdy za koleją musiał odpowiedzieć, i to
szło w kółko do kilku razy; więc kiedy się przebrało
odpowiedzi  coraz  nowych,  gdyż  powiedzianych
powtarzać nie wolno było, rosła trudność, zatem kto nie
mógł szybko odpowiedzieć, musiał dać fant, który po
skończonej  grze  musiał  wykupić  jakąś  pokutą.  Na
przykład: kazano przynieść węgiel rozpalony w uchu, a
to  znaczyło  ucho  u  klucza,  albo  pokazać  pannie
wstydliwy członek lub gołe kolano,  co znaczyło oko,
łokieć  u  ręki.  Tymi  i  tym  podobnymi  zabawkami
zbywali  chwile  wieczorne  młodzi  ludzie,  gdy  im
zbywało na lepszej zabawie.

     



Kolejną rozrywką, którą umilali sobie czas i starzy, i młodzi, była to zabawa w zagadki. 

● Jechał sobie pan drogą i napotkawszy pasącego owce owczarza zapytał go, ile ma w
stadzie owiec? A mądry owczarz odrzekł: Gdy jedna owca przebieży z mojego stada do
sąsiadowego, to mamy obydwa równą liczbę, a gdy od niego przebieży do mnie, to ja
mam trzykroć tyle co on. Ile więc miał pierwszy a ile drugi? 

(Pytany miał 5 a ten drugi 3).

● Kto o nią dba, ten jej nie ma. A kto o nią nie dba, ten ją ma. 

(Pajęczyna).

● W lesie bywało, liście miewało. A teraz nosi duszę i ciało.

(Kołyska).

● Dwaj  synowie  i  dwaj  ojce,  gdy  byli  na  łowach  w  lesie,
Zastrzelili trzy zające, a każdy po jednym niesie.

(Było ich trzech: dziadek, syn i wnuk).

● Szedł  brat  z  siostrą,  a  mąż  z  żoną,  i  znaleźli  cztery  jabłka  pod  jabłonią,
Wzięli po jabłku – jedno się zostało. Jakże się to stało?

(Było ich troje: brat, jego siostra i jej mąż).

● Co  to  za  matka,  co  nie  jest  matką?  Co  to  za  siostra,  co  nie  jest  siostrą?
Co to za ojciec, co nie jest ojcem? Co to za brat, co nie jest bratem?

(Zakonnice i zakonnicy).

● Są  trzy  laski  w  jednej  lidze,  czwartą  z  kropką  przy  nich  widzę,
Piąta  w  górze  przekreślona,  szósta  przy  niej  w  krąg  toczona,
Tam się wije wąż misterny, przy nim miesiąc niezupełny.

(Miłość).

Ilustracje: domena publiczna                                                                   Teresa Podolak

     



Zdrowym być !!!

„SZYJEMY-WSPIERAMY” personel medyczny

    W tak trudnym dla nas okresie, gdy niestety z powodu COVID-19 jesteśmy „ograniczeni”

w różnych czynnościach,  które  towarzyszyły nam w codziennym życiu,  m.in.  możliwość

przemieszczania się czy braku możliwości spotykania się z najbliższymi aby dbać tym samym

o własne  zdrowie  i  bezpieczeństwo,  nauczyciele  ZPS  przy  zoz  w  Opolu  nie  zapomnieli

o tych, którzy każdego dnia narażają swoje zdrowie i życie dla całego społeczeństwa. Tym

samym,  zachęceni  moją  akcją  „SZYJEMY- WSPIERAMY” nasz  personel  medyczny bez

wahania  każdy,  kto  w  domu  miał  dostęp  do  maszyny  do  szycia,  materiałów  i  gumek,

przyłączył się do praktycznego działania. Podsumowując nasze zaangażowanie, wspólnymi

siłami zarówno pracownicy ZPS przy zoz w Opolu, jak również liczne szkoły zaprzyjaźnione,

wspólnymi siłami wsparliśmy  w pierwszej kolejności oddziały dziecięce w USK w Opolu

a kolejno w tym samym szpitalu pozostałe oddziały uszytymi przez nas maseczkami oraz

licznymi paczkami rękawiczek jednorazowymi. Suma maseczek wyniosła na dzień dzisiejszy

1000 sztuk. Nadal trwamy w tak wielkim przedsięwzięciu i w dalszym ciągu szyjemy, chcąc

zadbać o bezpieczeństwo naszego personelu medycznego. W zamian otrzymujemy to, co jest

dla nas najważniejsze, a mianowicie zdrowych „bohaterów” walczących dla nas każdego dnia

w szpitalnych murach, oraz liczne podziękowania wraz z fotografiami, obrazujące zarówno

zmęczenie personelu jak również głębokie wzruszenie w tytułu wspierania ich na co dzień.

W  taki  właśnie  sposób  zdecydowaliśmy  się  wspomóc  służbę  medyczną  w  walce

z koronawirusem.

     



 Opracowała: Sabina Zdera- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
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