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               Wybieram zdrowe odżywianie!
Na  jednej  z  lekcji  biologii  połączonej  z  językiem  angielskim,  postanowiliśmy

z młodzieżą porozmawiać na temat zdrowego odżywiania. 

Uczniowie poznali pięć zasad robienia prawidłowych zakupów:

1. Kupuj prawdziwe jedzeniea nie jedzenie, które jest sztuczne.

2. Sprawdzaj skład produktów, które kupujesz.

3. Sprawdź ile cukru zawiera produkt, który chcesz kupić.

4. Kupując produkt, szukajmy na opakowaniu słowa: kawa, herbata, mleko, śmietana...,

dlatego, że wiele produktów jest podrabianych,

5. Sprawdzaj zawartość głównego składnika.

Następnie  przy  pomocy  wyciętych  z  gazetek  reklamowych,  zdjęć  produktów,  wykonali

projekty  własnych  piramid  zdrowego  odżywiania  czyli  hierarchi  produktów  w  diecie

człowieka. U podstaw piramid znalazły się produkty zdrowe, które możemy spożywać często

a na szczycie, te których powinniśmy unikać w naszej diecie.

Opracowanie: Mariola Kliszewska, Anna Szymków-Stadnicka           
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Dlaczego żonkile?

Uczniowie naszej Szkoły w 2022 r. na lekcjach historii biorą udział w Projekcie Żonkile,
który jest związany z upamiętnieniem historii Żydów - obywateli II Rzeczypospolitej,

uczestniczących w dramatycznych wydarzeniach związanych z tragedią powstania w getcie
warszawskim.

19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Tego dnia
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną

Żonkile.

Dlaczego żonkile?
Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, przez lata pielęgnował
pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod
Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom, składał tam żółte kwiaty.
Akcji od początku towarzyszy hasło "Łączy nas pamięć", które podkreśla siłę wspólnoty,

znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami.

Tegoroczna akcja Żonkile odbywa się w czasie, gdy w naszej części kontynentu znów giną
ludzie – gdy ponownie mordowani są mężczyźni, kobiety i dzieci. W tym roku udział w
kampanii odbywa się pod hasłem miłości i związany jest z formą manifestacji sprzeciwu

przeciwko wojnie, przeciwko wszelkiej agresji. Pamiętając o słowach Mariana Turskiego, że
Auschwitz nie spadło z nieba, chcemy solidaryzować się z tymi, którzy walczą o swój kraj,

swoją godność i swoich najbliższych.

Opracowała: Teresa Podolak     
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„Patrzę w moją przyszłość”

Aktywizacja lokalnego rynku pracy w Opolu

Ul. Mjr Hubala 21 Opole

www.pup.opole.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu zajmuje się aktywizacją zawodową osób z orzeczonym

stopniem niepełnosprawności, zaliczonych do osób będących w szczególnej sytuacji na

rynku pracy, w tym również osób z chorobami psychicznymi. Wobec tej grupie klientów,

stosowane są usługi i instrumenty rynku pracy zgodne z przepisami Ustawy o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Ustawy o rehabilitacji zawodowej i

społecznej osób niepełnosprawnych.

Osoby chore psychicznie, poszukujące zatrudnienia, mogą korzystać z:

o Pośrednictwa pracy

o Poradnictwa zawodowego indywidualnego

o Poradnictwa zawodowego pracodawcom

Realizując zadania aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy finansuje ze

środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych lub Europejskiego Funduszu Społecznego m.in.:

o Szkolenia

o Staże

o Prace interwencyjne

o Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

o Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Lokalny rynek pracy charakteryzuje się brakiem zakładów pracy, czy

spółdzielni socjalnych, które zainteresowane byłyby wykorzystaniem

potencjału zawodowego tych osób z uwzględnieniem ograniczeń zdrowotnych.

Występuje niedostateczna ilość miejsc pracy zapewniających dostosowanie do
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indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym także osób chorych

psychicznie.

W kolejnym artykule przedstawię inne miejsca w Opolu w których osoby

niepełnosprawne mogą szukać wsparcia na rynku pracy.

Opracowała: mgr Kotulla Ilona Doradca Zawodowy

Źródło: „Poradnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i

aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieście Opolu”
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HISTORIA - a to ciekawe!
Historia powstania komputera                    

            Urządzeniami do wspomagania obliczeń
matematycznych  i  przetwarzania  informacji
zajmowano się od wieków. Jednym z najstar-
szych tego typu urządzeń był  abak, używany
przez   starożytnych Egipcjan, Greków i Rzy-
mian. Pierwszy znany, bardziej skomplikowany
przyrząd służący do obliczeń pochodzi z ok.
80 wieku p.n.e. Przeznaczony był prawdopodobnie do obliczeń na-
wigacyjnych. W X w. papież Sylwester II skonstruował (abak) li-
czydło.

    W 1614r. matematyk szkocki John Neper wyna-
lazł  logarytmy  oraz  zastosował  pałeczki (od
jego nazwiska nazwano pałeczkami Nepera), po-
zwalające  na  znaczne  przyspieszenie  żmudnych
obliczeń. Wynalazek Nepera zapoczątkował rozwój
urządzeń analogowych służących do liczenia.  

                                      
     Pierwszym znanym cyfrowym mechanicznym urządze-
niem liczącym była czterodziałaniowa maszyna licząca,
zaprojektowana przez niemieckiego astronoma i matema-
tyka W. Schickharda (XVII w.).
      

Howarda Aikena wynalazł urządze-
nie o nazwie MARK I, którego bu-
dowę  sponsorował  koncern  IBM.
Uruchomienie  urządzenia  nastąpiło  1944r.
MARK I wykonywał 3 działania na 1s. Jedno  
mnożenie na 6s. A jedno dzielenie 15s. Ma-
szyna mogła zapamiętać 72 liczby dwudzie-
stotrzycyfrowe.

        W 1946r. w USA zbudowano maszynę
liczącą, do której budowy użyto lamp elek-
tronowych. Maszynę nazwano  ENIAC skrót od
Elektronic Numerical Integrator and Compu-
ter. Twórcami urządzenia byli John Presper
Eckert i John Mauchly. 
ENIAC był  elektronicznym sumatorem i  kal-
kulatorem  cyfrowym.  Zawierał  18  tysięcy
lamp elektronowych.  Ważył 30 ton. Pamięć
mieściła 20 liczb dwudziestocyfrowych. Ma-
szynę wykorzystywano między innymi do ob-
liczeń balistycznych. ENIAC wykonywał 5000 dodawań na 1s.
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„Prehistoryczne” komputery
 

 

Jeden z pierwszych
komputerów domowych ZX-

Spectrum (1982 r.)
popularnie nazywany

"trumienką" ze względu na
kształt. Dane czytane z

taśmy magnetycznej ze
zwykłego magnetofonu

kasetowego, jako monitor
mógł służyć telewizor. 

 
 

 

TIMEX COMPUTER 2048 (1984
r.) - podobnej klasy kompu-
ter co ZX – Spektrum, słu-
żący przede wszystkim do
gier, można było pisać pro-
gramy w języku BASIC.

 

 

 
 

 

Bardzo popularny w Polsce
komputer – COMMODORE – 64,

krótko C-64 (1982 – 1994
r.). Posiadający rewela-
cyjną pojemność pamięci

RAM - 64 kilobajtów! Firma
Commodore produkowała spe-

cjalnie magnetofony do
swoich zestawów.

Opracowała: Teresa Podolak – nauczycielka historii i WOS 

Zdjęcia: domena publiczna
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„Kącik dla rodziców"

Zabawy na kartce papieru

Wakacje  to  czas,  w  którym chętnie  wyjeżdżamy.  Zdarza  się,  że  czeka  nas  długa

podróż pociągiem lub samochodem, kiedy to zwykle nasze dzieci bardzo się nudzą. Nudzą się

też wtedy, kiedy jesteśmy np. nad morzem i właśnie zaczął padać deszcz. Co w takiej sytuacji

można robić z naszymi pociechami, aby zorganizować im czas? I nie chcemy, by sposobem

na nudę okazała się gra na telefonie. Otóż dobrym pomysłem są zabawy „na kartce papieru”,

które dają przy okazji możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu. Wystarczy kartka, coś

do pisania i zaczyna się dobra zabawa. A oto przykłady takich zabaw;

1. Wąż z wyrazów

To zabawa głównie dla dzieci, które potrafią już pisać. W zabawie chodzi o to, by stworzyć z

wyrazów jak  najdłuższego  i  najbardziej  pokręconego  węża.  Zacznij  od  zapisania  imienia

dziecka. Powiedzmy, że jest to "Krzyś". Potem niech dziecko zapisze słowo zaczynające się

na "ś" (czyli na ostatnią literę poprzedniego wyrazu) czyli np."śnieg". Następnie ty dopiszesz

słowo na "g" itd. aż zabraknie miejsca. Pamiętajcie, że wąż może skręcać w różne strony,

robić pętelki  i  przechodzić  na drugą stronę kartki.  Dbajcie  tylko o to,  by wyrazy się  nie

powtarzały.

2. Cenne kreski

Zabawa polega na jak najszybszym odgadnięciu, co druga osoba rysuje. Dla ułatwienia mogą

to być rzeczy,  które znajdują się  wokół  nas,  np.  czapka  stojącego obok pana.  Odliczamy

pociągnięcia  długopisu  -  im  mniej  kresek  zobaczymy,  zanim  rozwiążemy  zagadkę,  tym

większe szanse na wygraną.

3. Wspólne rysowanie

To ulubiona zabawa maluchów - tworzenie z rodzicem wspólnego dzieła.  Powiedzmy, że ty

zaczynasz  od  narysowania  drzewa.  Następnie  długopis  przechwytuje  malec  i  rysuje

krasnoludka pod drzewem.  Potem znowu ty dodajesz  jakąś  postać.  Rysując,  twórzcie  też

historię o tym, co dzieje się na obrazku. Zobaczysz ile będzie śmiechu i radości.

4. Skojarzenia na papierze

Mówisz "noc", a dziecko rysuje to, co mu się z tym pojęciem kojarzy, czyli np. "sowę". Robi

to jednak tak, byś tego nie widziała.  Twoim zadaniem będzie odgadnąć, co mały rysownik

stworzył. Potem zamieniacie się rolami.
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5. Portrety pamięciowe

Do tej zabawy przydałyby się kredki. Masz je ze sobą? Świetnie. Rozejrzyjcie się wkoło i

poproś  dziecko,  by  dokładnie  przyjrzało  się  np.  dziewczynce  siedzącej  obok.  Ważne,  by

zapamiętało kolor ubrania i inne szczegóły. Nie popędzaj malucha, niech sam zadecyduje,

kiedy będzie gotowy do narysowania dziewczynki bez patrzenia na nią. Tutaj nie liczy się

talent kreślarski, lecz pamięć. Ważne, by spodnie były w odpowiednim kolorze, podobnie jak

buty czy włosy. Im mniej pomyłek, tym wyższa punktacja. Możecie ustalić, że maksymalna

ocena to 10, a każda pomyłka zmniejsza ją o 1.

6. Zabawa tkwi w szczegółach

Stwórz (koniecznie niekompletny!) obrazek przedstawiający jakąś rzecz, postać, zwierzę, lub

roślinę. Niech to np. będzie auto bez okien, świateł i klamek przy drzwiach lub mężczyzna

bez ust  i  palców u rąk.  Potem poproś dziecko,  by uzupełniło  wszystkie  braki.  Im więcej

dorysuje, tym więcej ma punktów.

7. Lokalne śledztwo

Narysuj coś, co widzisz w waszym otoczeniu. Może to być np. torebka w ręku starszej pani.

Zadaniem dziecka będzie znaleźć to, co widnieje na obrazku. Potem zamieńcie się rolami.

8. Portret potworka

Na górze kartki narysuj (tak, żeby dziecko nie widziało) jakąś głowę np. psa. Zegnij kartkę

tak, by nie było widać całej głowy, a jedynie jej "zakończenie". Dziecko musi dorysować

resztę ciała. Narysował ludzki tułów? Człowiek z głową psa będzie wyglądał przezabawnie,

podobnie jak król z ciałem krokodyla. Ta zabawa wywołuje zwykle dużo śmiechu. Rysujcie

głowy stworków na zmianę. Jeśli dzieci jest dwoje, niech jedno dorysuje tylko tułów i zegnie

swoją część kartki, a drugie doda nogi.

Przetestowaliście nasze propozycje i nadal czujecie niedosyt? Zawsze pozostają dwie

nieśmiertelne zabawy na kartkach -  gra w "kółko i  krzyżyk" i  "statki". One nigdy nie

wychodzą z mody! Zatem dobrej zabawy!!!

Opracowała: Karina Starosta- wychowawca
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Plan Oświaty Zdrowotnej USK Opole.

31 Maja obchodziliśmy Światowy Dzień Bez Tytoniu.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na powszechność nałogu palenia tytoniu, także

papierosów elektronicznych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa na temat skutków

zdrowotnych używania tytoniu i narażania na dym tytoniowy.

 Palenie tytoniu jest jednym z głównych czynników zwiększających ryzyko rozwoju chorób

nowotworowych, a w efekcie umieralności. Dlatego tak ważna jest promocja zdrowego stylu

życia bez palenia tytoniu, motywowanie do odpowiedzialnych wyborów związanych z

własnym zdrowiem i zdrowiem bliskich osób, promocja alternatywnych sposobów spędzania

wolnego czasu oraz kształtowanie postaw asertywnych szczególnie wśród młodych ludzi.
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Istnieje wiele powodów dla których warto rzucić palenie razem z uczniami po dyskusji

oraz szukaniu informacji na stronach Internetowych przedstawiamy te korzyści w

perspektywę czasowej.

Po kilku dniach:

Zmysły węchu i smaku zaczynają działać prawidłowo, a Ty możesz na nowo zacząć cieszyć

się np. smakiem i zapachem swoich ulubionych potraw!

Poziom tlenu we krwi wzrasta, a tlenku węgla maleje. Co za tym idzie poprawia się

wydolność organizmu i kondycja fizyczna! To dobry czas by regularnie zacząć

uprawiać aktywność fizyczna, jeśli tego jeszcze nie robisz. Rower? Bieganie?

Wybierz to co sprawia Ci największą frajdę.

Po kilku tygodniach:

Układ krążenia ulega wzmocnieniu, a Ty możesz już zacząć odczuwać, że czubki palców

u rąk i nóg stają się cieplejsze. Dodatkowo odzyskasz świeżość! Zapach dymu

tytoniowego pozostaje na włosach, ubraniach i odstraszająco działa na płeć przeciwną. Po

kilku tygodniach oddech staje się bardziej naturalny i świeży, zęby wracają do

naturalnego odcienia, a zaczerwienienie dziąseł znika.

Pożegnasz się z poszarzałym kolorytem cery wolna od zanieczyszczeń skóra odzyska

różowy odcień i lepiej będzie wchłaniać kremy i preparaty odżywcze!

Po kilku miesiącach:

Poprawia się wydolność układu oddechowego, a duszności i kaszel, które

przeszkadzają w normalnym funkcjonowaniu ustępują.

Układ odpornościowy ulega poprawie dzięki czemu organizm szybciej i skuteczniej

będzie mógł radzić sobie z infekcjami.
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Po roku:

Ryzyko zachorowań na chorobę niedokrwienną mięśnia sercowego zmniejsza się o

połowę.

Zauważysz już pierwsze finansowe korzyści. Możesz zacząć już myśleć czy

oszczędzone pieniądze przeznaczysz na wymarzone wakacje, remont w domu czy

może fundusz dla swoich dzieci :)

Po kilku latach:

Po 5 latach zachorowanie na raka płuc, jamy ustnej, krtani i przełyku zmniejsza się o

połowę

Po 10 latach ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną serca będzie podobne

jak u osoby, która nigdy nie paliła.

Opracowała: mgr Kotulla Ilona

Żródło: Internet
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Zdrowym być !!!

Bądź bezpieczny w czasie wakacji :)

 

Po  dziesięciu  miesiącach  ciężkiej  pracy  i  stresów  nadchodzi  tak  wyczekiwany  przez

wszystkich uczniów czas – WAKACJE. Jest to czas zabawy i nowych przeżyć. Korzystając

z czasu wolnego nie zapominajcie jednak o Waszym bezpieczeństwie.  Każdy z Was musi

zwracać  uwagę  na  różne  zagrożenia  podczas  wakacyjnego  wypoczynku,  aby  po  jego

zakończeniu pozostały tylko dobre wspomnienia. 

Oto kilka zasad bezpiecznego funkcjonowania na co dzień w okresie wakacyjnym:

1. Wyjeżdżając,  zawsze pozostaw najbliższym informację,  gdzie i  z kim będziesz spędzać

czas.  Zostaw  wszystkie  możliwe  numery  telefonów-swoje  i  przyjaciół.  Umów  się  na

określone  hasło,  które  wypowiedziane  przez  Ciebie  będzie  oznaczało,  że  czujesz  się

zagrożony i potrzebujesz natychmiastowej pomocy. To nie przesada - to podstawowa zasada

bezpieczeństwa!

2. Nie afiszuj się zbytnio posiadanymi dobrami - nigdy nie wiesz, kto może Cię obserwować.

Podczas  płacenia  staraj  się  nie  pokazywać  zawartości  portfela  a  najlepiej  nie  trzymaj  w

jednym miejscu całej gotówki. Dobrym wyjściem jest np. noszenie przy sobie drobnych sum.

Natomiast sposobem na natrętnych "wyłudzaczy" jest posiadanie w kieszeni drobnych "na

odczepne". 

3. Podróżując  pociągiem zawsze  zajmuj  miejsca  z  dala  od podejrzanych osób i  -  jeśli  to

możliwe - blisko konduktora, bądź służby ochrony kolei. Nie siadaj samotnie w przedziałach

i  trzymaj  się  blisko  ludzi.  Często  to  wystarczy,  aby odstraszyć  potencjalnego  napastnika.

Staraj się nie podróżować nocą. Nigdy też nie podróżuj autostopem. Wracając z imprezy nocą

nigdy  nie  korzystaj  z  ofert  podwiezienia  przez  obcych.

4. Kiedy ktoś Cię zaczepia, nie wdawaj się w rozmowy - czasami lepiej udać, że się nie słyszy
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i  iść  dalej.  Kiedy  zaczepki  się  nasilą,  odpowiadaj  pewnie,  krótko,  bez  wdawania  się

w dyskusję. Nie obrażaj napastnika. 

5. Przebywając na plaży, pływalni czy w wakacyjnym tłumie, uważaj na swoją torbę, portfel,

telefon. Nie noś portfela i dokumentów razem i nigdy nie wkładaj ich do tylnej kieszeni.

Dokładnie zapinaj plecaki i torby. Torebkę trzymaj, obejmując ją całą od spodu, pamiętając

przy  tym,  aby  zawsze  była  zamknięta.  Wartościowe  rzeczy  noś  tylko  w  zamykanych

kieszeniach.

6. Zawsze i wszędzie pilnuj swoich napojów. Przypadki dosypywania i dolewania różnych

specyfików  są  coraz  większym  problemem.  Po  takich  substancjach  tracisz  samokontrolę

a nazajutrz niczego nie pamiętasz. 

7. Nigdy nie  wybieraj  się na dyskotekę sam - zawsze w gronie znajomych.  Nie wychodź

z dyskoteki samotnie - staraj się wracać do miejsca zamieszkania w towarzystwie przyjaciół.

8. Wakacje to okres wzmożonej działalności dealerów narkotykowych. Pamiętaj,  że mitem

jest,  iż  "dopalacze"  pomagają  w  dobrej  zabawie.  Naucz  się  być  asertywnym!  Naucz  się

odmawiać.

9. Wakacje to czas relaksu i zabawy, ale nie każdy pomysł na zabawę jest dobry. Nie daj

szans,  aby wakacyjne picie powiększyło związane z tym statystyki tragicznych wydarzeń.

Alkohol  wzmaga  agresję,  a  jednocześnie  nietrzeźwy  nastolatek  jest  łatwiejszą  ofiarą

przestępstwa.

10. Okres wakacji to również intensywny werbunek prowadzony przez sekty. Nie opowiadaj

nowo poznanym ludziom o swoich kłopotach czy marzeniach. Możesz być zaproszony na

"bardzo ważne spotkanie". Jeżeli osoba jest bardzo życzliwa, ale nie chce odpowiedzieć na

Twoje pytanie o cel spotkania i osoby lub instytucje je organizujące: "bo tam się wszystkiego

dowiesz", bądź ostrożny. 

Opracowała: Sabina Zdera- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
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