
                                   Wrzesień-Październik 2022
Zespół Placówek Specjalnych
przy zoz w Opolu                                                

         numer 82/83            

     1



Spis treści 

1. Jesienne prace plastyczne na oddziałach. Str. 3

2. Skarby jesieni. Str. 5

3. Jesienne portrety. Str. 8

4. Patrzę w moją przyszłość. Str. 10

5. HISTORIA- a to ciekawe! Str. 12

6. Humor z zeszytów. Str. 15

7. Piękno regionów. Str. 16

8. Kącik inspiracji artystycznych.

9. Konkurs plastyczny.

Str. 17

Str. 18

10. Ortografia w kolorach jesieni.

11. Piękne obrazy Pani Elizy...

12. Kącik dla Rodziców.

13. Kącik przedszkolaka.

Str. 20

Str. 22

Str. 24
         
Str. 26

                   

Nasz adres: zpszoz.opole.pl
Zespół redakcyjny „Puls szkoły”
Al. Witosa 32, 45-401 Opole
Redaktor Naczelna: mgr Sabina Zdera
W miesiącu wrześniu i październiku współpracują z nami: Karina Starosta, Barbara Karpińska, 
Katarzyna Bednarz, Sabina Mientus, Teresa Podolak, Mariola Kliszewska, Anna Szymków-Stadnicka, 
Ilona Kotulla, Bogusław Makara.

                                                                                                                 

     2



                                                         Jesienne prace plastyczne na oddziałach

     3



                                                                      opracowała:  Karina Starosta- wychowawca          

     4



     5



     6



     7



Jesienne portrety

Czy można mieć własny portret? Oczywiście.  Tylko jak to zrobić? Okazuje się, że nie jest to

trudne, a efekt jest ciekawy. W ramach  zajęć przedszkolnych na oddziale neuropsychiatrii

powstała cała kolekcja portretów. Pomysł  portretowania twarzy z profilu przy użyciu latarki

na tle pakowego papieru spodobał się zarówno młodszym i  starszym dzieciom. Kolejnym

etapem było wycinanie  z papieru własnego profilu, co wymagało dokładności. Potem  już

dzieci mogły ozdobić własny portret  według swojego pomysłu.  Dzieci były bardzo twórcze.

Korzystały  z naturalnych darów przyrody - z liści, z kasztanów, żołędzi, jarzębiny, gałązek,

ale również przydał się im  kolorowy papier i bibuła. Na  koniec zajęć powstała wystawka

wyjątkowych prac dzieci.
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 Tekst i zdjęcia: Katarzyna Bednarz, nauczyciel przedszkola
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„Patrzę w moją przyszłość”

o Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzony przez Fundację „Dom Rodzinnej

Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu

Warsztat jest ośrodkiem pobytu dziennego, która stwarza osobom niepełnosprawnym

niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie

pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Ul. Mielęckiego 4a, 45-115 Opole

Tel. 77 441 51 51

www.fundacja-dom.opole.pl

W warsztacie prowadzone są różne formy terapii służące nauce i doskonaleniu umiejętności

potrzebnych w pracy zawodowej, m.in.:

o Zajęcia z zakresu terapii zajęciowej i arteterapii,

o Rehabilitacja ruchowa,

o Treningi umiejętności z zakresu życia codziennego,

o Praktyki zawodowe,

o Zajęcia z pośrednictwa pracy i pośrednictwa doradczo-prawnego,

o Zajęcia psychologiem,

o Wyjazdy, wycieczki i inne działania integracyjne.

Zajęcia w Warsztacie odbywają się w profilowanych pracowniach, w 5 osobowych grupach.

Uczestnikiem Warsztatu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia i posiada

orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz posiadająca w

orzeczeniu wskazania do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

o Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony przez Fundację

„ Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci Z Porażeniem Mózgowym” w Opolu
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Misję Zakład Aktywności Zawodowej jest przygotowanie osób niepełnosprawnych,

zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, do pracy oraz do

życia w otwartym środowisku. Cel ten realizowany jest poprzez rehabilitację leczniczą,

społeczną i zawodową.

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą być zatrudnione w Zakładzie

Aktywności Zawodowej jeżeli u tych osób stwierdzono autyzm, chorobę psychiczną lub

upośledzenie umysłowe.

Zakład zatrudnia 60 osób niepełnosprawnych w 6 pracowniach, w dziale marketingu i w

Galerii Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Biały Kruk”. Zespołami

pracowników niepełnosprawnych w pracowniach kierują wysoko wyspecjalizowani w swoich

dziedzinach i jednocześnie przygotowani do pracy z osobami niepełnosprawnymi instruktorzy

zawodu.

Celem Zakładu AKTYWNOŚCI Zawodowej jest także przygotowanie pracowników

niepełnosprawnych do pracy na otwartym rynku.

Więcej na stronie: www.fundacja-dom.opole.pl

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

zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieście Opolu”.

mgr. Kotulla Ilona, doradca zawodowy.

     11

http://www.fundacja-dom.opole.pl/


HISTORIA - 
a to ciekawe!

We wrześniu i październiku 2022 roku, już po
raz  szósty, nasza  Szkoła  przystąpiła  do  akcji
robienia  kartek  dla  uczestników  Powstania
Warszawskiego.  Dzieci  na  lekcjach  historii,
WOS  oraz  na  innych  zajęciach,  wykonywali
piękne podziękowania dla Powstańców z 1944 roku. Nasza szkoła już od 11 lat współpracuje
z  Fundacją  Rosa  oraz  siódmy rok z  Fundacją  BohaterOn.„Drogi  Powstańcu,  serdecznie
dziękujemy Ci za poświęcenie w obronie ojczyzny. Twój trud nie poszedł na marne” – to
treść  jednego  z  podziękowań,  jakie  znalazły  się  na  kartkach  dla  weteranów  Powstania
Warszawskiego.  Własnoręcznie  wykonywane kartki  przygotowywali  pacjenci  z  oddziałów
szpitalnych:

 Neurologii oraz Psychiatrii dzieci i młodzieży WSS w Opolu, 

 Pediatrii i Chirurgii Dziecięcej USK, 

 Oddziału Chorób Płuc Dzieci SCM w Kup,  

na  zajęciach  u  nauczycielek: Alicji  Całus,  Agnieszki  Chruściel,   Sabiny  Zdery,  Anny
Szymków-Stadnickiej, Katarzyny Bednarz oraz Teresy Podolak.

I edycja kampanii BohaterON w 2016 roku to niemal 100 tysięcy kartek i listów wysłanych
do Powstańców Warszawskich. Dzięki zaangażowaniu tysięcy nadawców pocztówek, udało
się połączyć pokolenia i sprawić nieoczekiwaną radość Adresatom korespondencji. 

Dzięki  takim  nagłaśnianym  akcjom  –  np.  w  mediach  -  wzrasta  zainteresowanie  kwestią
patriotyczną, a także uhonorowania bohaterów wydarzeń z Powstania Warszawskiego.

W  tym  roku  wspólnie  z  dziećmi  i  młodzieżą  uda  się  nam zrobić  120  kartki. Bardzo
wszystkim, którzy zechcieli przyłączyć się do akcji, dziękujemy!

Opracowała: Teresa Podolak – nauczycielka historii oraz wos. Autorka fotografii: Teresa Podolak
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HISTORIA - a to ciekawe!
Już  październik.  Za  nami  miesiąc  nauki.  Uczniowie  wdrożeni  do  ciężkiej  pracy,

nauczyciele   też  nie  wypoczywają.  Przez ten miesiąc tyle się wydarzyło.  I  sprawdziany,  
i kartkówki, i karty pracy, i … Uff. Uczeń tak wiele się musi namęczyć! Ale był też Dzień
Chłopaka i okazja do zabawy oraz relaksu. 

Dla pamięci przedstawiamy poniżej garść rocznic październikowych:

2 października

75. rocznica (1944 r.) upadku powstania warszawskiego.

4 października

350. rocznica śmierci (1669 r.) Rembrandta (właśc. Rembrandt Harmenszoon
van Rijn), holenderskiego malarza i grafika (ur. 15 lipca 1606 r.).

10 października

225.  rocznica  (1794 r.)  bitwy pod Maciejowicami,  porażka  wojsk  polskich  dowodzonych
przez Tadeusza Kościuszkę, rozbitych przez armię rosyjską generała Axela Fersena.               

14 października

155. rocznica urodzin (1864 r.) Stefana Żeromskiego, pisarza (zm. 20
listopada 1925 r.).

17 października

170.  rocznica  śmierci  (1849  r.)  Fryderyka  Chopina,  kompozytora,
pianisty ( ur. 1 marca  lub 22 lutego 1810 r.).

19 października

35.  rocznica  śmierci  (1984  r.)  ks.  Jerzego  Popiełuszki,
zamordowanego przez SB (ur. 14 września 1947 r.).

31 października

595. rocznica (1424 r.) koronacji Władysława III Warneńczyka, króla Polski i Węgier (zginął
w bitwie pod Warną 10 listopada 1444 r.).

Oprac. Uczennica z klasy VIII z oddziału chorób płuc w Kup Ilustracje: domena publiczna.
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Humor z zeszytów
Bolesław  Chrobry  był  mężny,  wysoki,
mocny i ciężarny.

Stefan  Czarniecki  zebrał  dużą  kupę
chłopską.

Egipcjanie  balsamowali  ludzi,  żeby  się
człowiek nie rozchorował w trumnie.

Król  Waza,  jak  sama  nazwa  wskazuje,
lubił zupę.

Ludwik XIV był samolubem. Twierdził, że
Francja to ja.

Skrzydła husarskie ważyły pół metra.

Niewolnicy  rzymscy  byli  używani  do
najcięższych  prac,  niektórzy  jako
nauczyciele.

Od czasów Kopernika Ziemia krąży wokół
Słońca.

Krzyżaków do Polski sprowadził Tadeusz
Mazowiecki.

Dzień Edukacji Narodowej

14  października obchodzimy  Dzień  Edukacji  Narodowej,  potocznie  nazywany  Dniem
Nauczyciela.  Święto  to  przypomina  o  powstaniu  Komisji  Edukacji  Narodowej  (KEN) 
w 1773 r., dzięki królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu.

KEN wprowadziła szereg reform w szkolnictwie Rzeczpospolitej: językiem obowiązującym
był język polski (w miejsce łaciny), rozbudowano nauczanie przedmiotów matematycznych
oraz  przyrodniczych,  uczono  także  języka  polskiego,  historii  i  geografii  ojczystej,
opracowano  nowe  podręczniki  i  programy,  ograniczono  rolę  łaciny  i  usunięto  ze  szkół
teologię.

„Dzień Nauczyciela” obchodzi większość państw na świecie m.in.:

Albania – 7 marca,

Argentyna – 11 września,                                                 Indie – 5 września,        

Brazylia – 15 października,                                              Malezja – 16 maja,

Chiny – 10 września,                                                        Meksyk – 15 maja,

Czechy – 28 marca,                                                          Turcja – 24 listopada, 

Hiszpania – 27 listopada,                                        Ukraina – pierwsza niedziela października

Oprac. Teresa Podolak - nauczycielka historii oraz WOS

     15



                                         Piękno regionów  

Co wiemy na temat regionu, w którym żyjemy? Czy znamy jego mieszkańców, ich kulturę

i tradycje? Czy w naszych rodzinnych domach rozmawia się gwarą? Czy mieliśmy okazje

posłuchać  pieśni  w  wykonaniu  zespołów  folklorystycznych?  Czy  umiemy  odróżnić

tradycyjny strój góralski od stroju krakowskiego? Czy znamy i czy  podobają nam się takie

miejsca  jak  Muzeum  Wsi  Opolskiej?  Na  takie  i  inne  pytania  staraliśmy  się  znaleźć

odpowiedzi w ramach wspólnych zajęć dla dzieci przedszkolnych i uczniów z klas młodszych

na  oddziale  neuropsychiatrii.  Dzieci  posłuchały   trochę  historii,   ciekawostek,  muzyki,

zapoznały się  ze sztuką  ludową. .Była to też okazja do tworzenia przez dzieci użytecznych

przedmiotów  z motywami ludowymi. Dzieci zaprojektowały zakładki do książek i torby na

zakupy.  Dobrze się przy tym bawiły 😊

       

         

                
                                   Tekst -Katarzyna Bednarz, nauczyciel przedszkola
             Zdjęcia - Katarzyna Bednarz  i Sabina Zdera, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
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KĄCIK INSPIRACJI ARTYSTYCZNYCH
tematyka jesienna

oddziały dziecięce: neuropsychiatria, chirurgia, pediatria

    

    

    

               Opracowała: Sabina Mientus
(nauczyciel wychowawca)
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KONKURS PLASTYCZNY

„POKAŻ ŚWIATU SWOJĄ JESIEŃ W GÓRACH”

Szkoła  Podstawowa  nr  33  im.  Jana  Brzechwy  z  Oddziałami  Przyszpitalnymi
w Chorzowie zaprosiła nasze dzieci z klas 1-8 szkoły podstawowej do udziału w konkursie
plastycznym:
     ,, POKAŻ  ŚWIATU  SWOJĄ JESIEŃ  W GÓRACH”.

     PREZENTACJA  PRAC  PLASTYCZNYCH  UCZNIÓW 
Z  RÓŻNYCH  ODDZIAŁÓW  SZPITALNYCH,  KTÓRZY  WZIĘLI   UDZIAŁ
W MIĘDZYSZKOLNYM  KONKURSIE PLASTYCZNYM:
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Prace konkursowe były nadzorowane i wysłane przez
nauczycielki: p. Sabinę Zdera i p. Barbarę Karpińską.
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ORTOGRAFIA  W KOLORACH  JESIENI

Już nadeszła jesień. Piękny jest las jesienią. Na drzewach i krzewach mienią się

różne kolory liści. Żółkną brzozy, złocą się klony, a z daleka widać brunatne

dęby,  na  których  wiszą  żołędzie.  Czerwienią  się  jarzębina  i  głóg.  Jaskółki

wyruszyły w daleką podróż do ciepłych krajów. Żuczki i chrząszcze ukryły się

pod górą liści. Wiewiórka gromadzi orzechy na zimę. W lesie zakwitły wrzosy,

a leśne ścieżki usłane są różnobarwnymi dywanami z liści. Dni są coraz krótsze,

a wieczory dłuższe. Zapada  cisza ………………………

Wypisz z tekstu wyrazy:
- z ,, rz” niewymiennym - 
………………………………………………………………………………..
- z ,, ó” niewymiennym  - 
………………………………………………………………………………..
- z ,, rz” po spółgłoskach - 
……………………………………………………………………………….

Uzupełnij wiersz brakującymi literami. Odgadnij i napisz jaka to pora roku.
Ju..   opadły    li..cie,   desz…   pada  rzęsiście,
smutne  stoją  d…ewa  i  ptaszek  nie  śpiewa.
Zwiędły  k..iaty,  zioła,  pusto dookoła.
                                                                     To jest ………………………………
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Zagadka
Jakie zwierzątko zbiera orzechy z leszczyny i chowa je do dziupli na zimę?
………………………………………….   Narysuj to zwierzątko.

Wyjaśnij, co oznacza sformułowanie: ,, jesienią grzybowo w lesie”.
……………………………………………………………………………………
…………………………………

Ułóż wyrazy z rozsypanki literowej:

b  h  a  r  a  t  e - ……………………………………………………
r  k  u  b  a  i  - ………………………………………………………
a m  r  c  e  h  w - ………………………………………………….
 r e  z  a  p - ………………………………………………………….
z  ń  o  r  k  e  ……………………………………………………….

Dopisz wyrazy przeciwstawne do podanych wyrazów:

-  niski   ………………………………….
-  biały  ………………………………….
-  mokry  ………………………………..
-  wąski  ………………………………….
-  głośno  ………………………………..

                                        Materiał opracowała Barbara Karpińska- nauczyciel
                                               Zdjęcie: źródło Internet

PIĘKNE  OBRAZY PANI  ELIZY  RÓŻOWICZ O  TEMATYCE
PRZYRODNICZEJ  I  MATERIAŁY PLASTYCZNE  DLA
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ODDZIAŁU  PEDIATRII  UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA
KLINICZNEGO W OPOLU.

Dzięki  nowemu  wystrojowi  świetlicy  i  korytarzy  na  oddziale

pediatrycznym, dzieci mają wesoło i kolorowo. Z inicjatywą  wyszła

Fundacja Spartanie Dzieciom.  Personel szpitala oraz uczący w nim

pedagodzy  podkreślają,  że  radość  sprawiana  dzieciom,  korzystnie

wpływa na całokształt  procesu terapeutycznego.

Fundacja Spartanie Dzieciom przekazała na oddział pediatrii materiały

plastyczne  i  piękne  obrazy.  Dzieci  w  podziękowaniu  za  liczne

prezenty  wręczyły  gościom  piękną  ozdobną  kartkę,  a  także  złote

słoneczniki,  które  były  przygotowywane  przez  dzieci  pod  okiem

nauczycieli i wychowawcy.

          A oto kilka zdjęć z tej pięknej ,, AKCJI  SERCA ’’
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W przygotowaniach tego miłego spotkania brały udział nauczycielki:

Małgorzata  Wojdyła,  Karina  Starosta,  Teresa  Podolak,  Barbara

Karpińska oraz dzieci z oddziału pediatrii.

 

Materiał opracowała Barbara Karpińska- nauczyciel

„Kącik dla rodziców”
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                                                                                                                  „Kącik dla rodziców”

Czym jest fobia szkolna?

Powodem, dla którego dziecko boi się iść do szkoły może być fobia szkolna. Jest to

zaburzenie  nerwicowe,  które  nasila  się  w  ciągu  tygodnia.  Lęk  związany  jest  ze  szkołą,

tematyką z nią związaną oraz myślami o niej.  Fobia dotyczy dzieci  i  młodzieży szkolnej,

częściej  pojawia  się  u  dziewczyn.  Jest  coraz  częściej  spotykanym  problemem  u  dzieci,

a objawy nie są udawane, stanowią problem psychiczny i zdrowotny. Problem ten dotyka 1-

5% dzieci. 

Skąd bierze się lęk przed szkołą?

Typowa fobia szkolna pojawia się bez konkretnego powodu, nawet gdy dziecko ma

sprzyjające środowisko szkolne. Fobia szkolna to złożone zjawisko, a jej przyczynami mogą

być m.in.: akty przemocy psychicznej/fizycznej wobec dziecka w szkole, odrzucenie przez

rówieśników,  stres  przed  kontaktami  z  innymi  ludźmi,  problemy  z  nauką,  strach  przed

nauczycielem, lęk przed odpowiadaniem na forum klasowym, problemy rodzinne, dziecko

czuje, że nie spełnia oczekiwań rodziców, lęk może pojawiać się również bez powodu.

Jakie mogą być objawy fobii szkolnej?

Objawy fobii szkolnej są uporczywe i nasilają się w ciągu tygodnia, kiedy dziecko ma

chodzić  do  szkoły,  w  weekend  mijają  lub  zmniejszają  się.  Objawami  najczęściej

występującymi w sytuacji, gdy dziecko boi się iść do szkoły są: unikanie chodzenia do szkoły,

bóle brzucha, biegunka, nudności, przyspieszona akcja serca, panika, bóle głowy, duszności,

zwiększona potliwość,  obniżony  nastrój,  nerwowe obgryzanie  paznokci,  wyrywanie  sobie

włosów.
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Gdzie szukać pomocy?

Dziecko z fobią szkolną powinno być zdiagnozowane przez lekarza psychiatrę. Lekarz

może przepisać dziecku leki zmniejszające poziom lęku, leki przeciwdepresyjne oraz zalecić

psychoterapię. Na psychoterapii dziecko uczy się przezwyciężać lęk oraz poznaje techniki

relaksacyjne.  Jeśli  przyczyną lęków jest  sytuacja  rodzinna lekarz  psychiatra  może zalecić

psychoterapię rodzinną.

Poważny problem czy zwykła wymówka?

Nie można lekceważyć objawów fobii u dziecka i traktować je jako wymówkę przed

pójściem do szkoły. Należy objąć dziecko wsparciem oraz pomocą. Jeśli istnieje konkretny

powód wystąpienia objawów fobii powinno znaleźć się rozwiązanie tego problemu. Jeśli zaś

powodem  fobii  i  lęku  jest  sytuacja  rodzinna,  ważne,  aby  zapewnić  dziecku  poczucie

bezpieczeństwa, zrozumienia, spokoju i miłości. Psychoterapia rodzinna wskazana jest w celu

rozwiązania  problemu,  poprawy  samopoczucia  dziecka.  Zazwyczaj  dzieci  mające  fobię

szkolną są dobrze uczącymi się dziećmi, mającymi dobre stopnie w szkole, a lęk występuje z

powodu obawy przed porażką. Natomiast jeśli lęk wynika z poważnych problemów w nauce,

rodzic powinien zadbać o korepetycje lub samemu w miarę możliwości poświęcić czas na

wytłumaczenie materiału. Możliwe, że problemem dla którego dziecko boi się iść do szkoły

są  zaburzenia  umiejętności  szkolnych,  takie  jak  dysleksja,  dysgrafia  czy  dyskalkulia.  W

Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  można  przebadać  dziecko  pod  tym  kątem.

Przeprowadzone  badanie  może  wykluczyć  lub  potwierdzić  zaburzenie.  W  opinii

wyszczególnione są wskazania do pracy z dzieckiem zarówno dla rodzica jak i dla szkoły.

Najlepsze efekty leczenia to połączenie psychoterapii, farmakoterapii oraz wsparcie rodziny.
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KĄCIK PRZEDSZKOLAKA

     Wyszukaj na obrazku  i pokoloruj 6 elementów, które są w ramce.
Źródło: pinterest.com
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