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     Styczniowe wydarzenia na Pediatrii

16go  stycznia  maluchy  przebywające  na  leczeniu  w  USK  mogły  choć  na  chwilę

zapomnieć  o  problemach  ze  zdrowiem  i  bólu.  Zespół  tzw.  alpinistów  przemysłowych  w

strojach  superbohaterów  (  Spidermana,  Batmana,...)  zszedł  po  linach  po  fasadzie  dachu

budynku szpitala myjąc okna, a swoje usługi wystawili na licytację. Odbyło się to w ramach

akcji „Alpiniści dla WOŚP”. „Grają” w tym roku po raz kolejny. Nie tylko w Opolu, również

w innych miastach w Polsce. Robią to, żeby „malować” uśmiechy na twarzach chorych dzieci

i zebrać w ten sposób pieniądze na szczytny cel.  Było to dla dzieci niezwykłe zaskoczenie.

Miały możliwość oglądać niecodzienny spektakl z okien swoich szpitalnych sal.
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        Kolejne  wydarzenie  miało  miejsce  już  następnego  dnia.  Były  to  warsztaty

zorganizowane przez studentów II roku Pielęgniarstwa na naszej opolskiej uczelni wyższej.

Warsztaty  te  odbyły  się  pod  hasłem  „Kartka  na  Dzień  Chorego”.  Wspólnie  z  naszymi

pacjentami  przygotowywali  kartki  okolicznościowe  na 11 lutego,  które poprzez  ręce  pani

oddziałowej trafiły ostatecznie do rzecznika naszego szpitala. Była to okazja, aby studenci

zintegrowali się z pacjentami, również tymi pochodzącymi z Ukrainy, razem spędzili czas i

porozmawiali,  a przy okazji zdobyli informacje na temat stanu zdrowia dzieci, które są im

niezbędne podczas odbywania praktyk. Na zakończenie były wspólne gry stolikowe.

Zdjęcia i treść opracowała:
       Karina Starosta, nauczyciel-wychowawca
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Kilka słów na temat AAC 

Kilka słów na temat AAC 

Co to jest i dlaczego warto używać? 

AAC to nic innego jak komunikacja wspomagająca i alternatywna, a skrót pochodzi od 

angielskiego określenia augmentative and alternative communications. 

Dla kogo?

Dla każdego dziecka, które ma problemy w zakresie ekspresji i/lub rozumienia mowy.

Czyli… 

o Dla osób z zaburzeniami ekspresji językowej, 

o Osób wymagających języka alternatywnego,

o Osób wymagających wsparcia językowego. 

*Dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, ze spektrum, z dysfazją rozwojową itd. 

Skupię  się  tutaj  szczególnie  na  grupie  dzieci,  która  potrzebuje  AAC  jako  wsparcia

językowego. Wielu rodziców obawia się, że jeżeli wprowadzi symbole to dziecko stanie się

zbyt leniwe i z pewnością nie będzie chciało nauczyć się mówić. Nic bardziej mylnego.

Należy  pamiętać,  że  AAC  to  nie  tylko  komunikacja  alternatywna,  ale  też  wspomagają

mówienie. I każdy ma prawo do porozumiewania się.

Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jedziemy do orientalnego państwa - oczywiście nie znamy

języka i potrzebujemy zgłosić jakieś zdarzenie na policję lub po prostu skorzystać z toalety. 

Bardzo często, intuicyjnie sięgniemy po symbole. 

Więc po co i  dlaczego? 

Głównie  chodzi  o  to,  żeby  rozwijać  mowę  czynną  oraz  bierną.  Bierna  to  rozumienie

słów/zdań, która pozwala nam wykonać jakieś zadanie np. proszę, ubierz buty. 

Mowa czynna - to ta za pomocą, której jesteśmy w stanie powiedzieć jak się czujemy, co

chcemy robić, jakie mamy potrzeby. Jest bardzo ważna, ponieważ pozwala nam wpływać na

to co dzieje się dookoła nas. Pozwala powiedzieć "nie" itd.

Poza tym pozwala nam powiedzieć co chcemy i KOMU chcemy. 
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"Jeżeli dana osoba nie ma narzędzi do komunikowania się ze światem, to jest zdana na łaskę

i niełaskę otoczenia, będąc jedynie biernym odbiorcą. Pozostają mu tylko takie rozwiązania,

jak krzyk, płacz, złość - czyli tak zwane zachowania trudne". 

Wprowadzanie AAC konkretyzuje myślenie i pomaga w poznawaniu reguł języka. 

Umożliwia również uczestniczenie w życiu społecznym. 

Pierwsze kroki i w czym wybrać…

Początkowo  trzeba  ocenić  umiejętności  dziecka  w  zakresie  komunikowania  się  np.  czy

dziecko potrafi stworzyć wspólne pole uwagi, czy potrafi wskazywać, czy potrafi utrzymać

wzrok na obrazku itd. 

Należy  zebrać  informacje  na  temat  dotychczasowych  sposobów  komunikowania  się,

a dopiero później wybrać odpowiednie narzędzie. 

Czy to będą piktogramy, PCS, MÓWik, Makaton, klocki słowne Premacka, fonogesty, język

migowy itd. 

Jest w czym wybierać. 

W Polsce tematem AAC zajmuje się m.in Magdalena Grycman, Monika Jerzyk, Ewa Grzelak.

Na fb: Wsparcie dla AAC oraz wiele innych

Powodzenia w poszerzaniu komunikacyjnych horyzontów! 

Opracowała: Karina Szota, nauczyciel-wychowawca
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KĄCIK INSPIRACJI ARTYSTYCZNYCH

WALENTYNKI

ODDZIAŁY DZIECIĘCE: CHIRURGIA, PEDIATRIA, NEUROPSYCHIATRIA

 

 

 

     
                  

OPRACOWAŁA: SABINA MIENTUS (NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA)
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   Książki dla uczniów z Ukrainy

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę miliony ludzi-uchodźców  szuka schronienia przed

wojną  w  innych  krajach,  również   w  Polsce.  Polska  okazała  się  dla  nich  bezpiecznym

i przyjaznym krajem. Tu znaleźli swój nowy dom. Jak długo tu zostaną, tego sami jeszcze nie

wiedzą,  ale  większość  z  nich  deklaruje,  że  chce  wrócić  do  ojczyzny,  gdy  tylko

zakończy  się  wojna.  Niektórzy  chcą  zostać  u  nas  na  stałe.  Wielu  z  nich

nie  zna  języka  polskiego  lub  jeżeli  zna,   to  w  słabym  stopniu.

Nasza szkoła, czyli Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu

już od roku ma wśród swoich uczniów  dzieci i młodzież z Ukrainy. Trafiają oni  do szpitali

i  zarazem do nas z  różnymi problemami zdrowotnymi. Zazwyczaj słabo znają język polski.

Próbujemy  integrować naszych pacjentów-uczniów z Ukrainy. Zachęcamy ich do udziału

w  lekcjach  i  w  zajęciach  wychowawczych.  Zdecydowanie  lepiej   radzą  sobie   podczas

wspólnych   zabaw  z  innymi  dziećmi  czy  w  zajęciach  artystycznych..

Tutaj  komunikacja  słowna  nie  jest  taka  istotna.  Jednak  barierę  językową  i  tak  trzeba

stopniowo   pokonywać.  Do  tej  pory  nie  mieliśmy  książek  do

nauki  języka  polskiego,  dedykowanych  dla  osób  z  Ukrainy.

To się zmieniło,  bo nawiązaliśmy współpracę z Wydawnictwem Klett  Polska z Poznania.

Wydawnictwo Klett zaproponowało nam  bardzo konkretne i co ważne -bezpłatne wsparcie

w ramach akcji : Materiały, które ocalały. Wydawnictwo Klett podarowało  naszej szkole:

Słowniki  polsko-ukraińskie  i  ukraińsko-polskie,  Samouczki  języka  polskiego  dla

Ukraińców , 1000 najważniejszych słów w języku polskim oraz serię Razem nowy- kurs

języka  polskiego. Poprosiliśmy o  5  egzemplarzy  każdej  pozycji,  bo  działamy  w  trzech

szpitalach,   na  różnych  oddziałach  i  tyle  dostaliśmy  😊 Książki  już  są  i  będą  dużym

wsparciem dla naszych uczniów z Ukrainy, ale także dla nas-nauczycieli i wychowawców.

I  co  najważniejsze  książki  te  pozwolą  na  bardziej

efektywne   wykorzystanie  czasu  i  naukę  naszego  języka.

Bardzo  serdecznie   dziękujemy  całemu  Wydawnictwu,  a  szczególnie  redaktorowi

Panu Philippowi Mierzwa,  za  przesłane  nam książki.!!!  Z serca płynące  podziękowania

i pozdrowienia przesyła nasza Dyrekcja, całe grono pedagogiczne, jak i pacjenci-uczniowie

z Ukrainy😊 
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                                                                Zdjęcia i teks opracowały:
                                                                 Katarzyna Bednarz, nauczyciel przedszkola
                                                                 Sabina Zdera, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
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Alpiniści dla 31-finału WOŚP-

Za nami  niesamowita akcja w Uniwersyteckim szpitalu

Klinicznym

Zespół alpinistów w strojach super bohaterów, schodzili po linach z fasady dachu

najwyższego budynku szpitala. OSP KSRG Opole-Sławice „umyli” okna na oddziałach

dziecięcych. Kolorową akcję oglądali mali pacjenci oddziałów: Pediatrii oraz Chirurgii

Dziecięcej. Maluchy przebywający w USK mogli na chwilę zapomnieć o problemach ze

zdrowiem. Dzieci pozowały do wspólnych zdjęć, radości oraz wrażeń nie brakowało.

Dziękujemy!
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                                                 Opracowała: mgr Kotulla Ilona

                                                   Zdjęcia: mgr Barbara Karpińska
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Doradztwo zawodowe dla kl. 7/8 na oddziale pediatrii dziecięcej

Pierwsza zajęcia odbyły się w listopadzie, a ostanie w lutym w ramach kreatywnych zajęć

wychowawczych, przeprowadzone przez Doradcę Zawodowego.

Tematy zrealizowane na zajęciach:

o „Moje mocne i słabe strony”

o Film: „Zawody przyszłości”

o Prezentacja multimedialna: „Teoria cechy i czynniki John Holland”

o Test: „Kotwice Scheina”

o Test: „Preferencje i predyspozycje zawodowe” Czym jest stres?

o Karty: „Barometr zawodów-Kim będę” opracowane na podstawie

Mapy Karier.

o Ankieta skłonności zawodowych. Wypalenie zawodowe.

o Kwestionariusz zainteresowań zawodowych

o Warsztaty zawodoznawcze – Mój wymarzony zawód

o Film: „Nowe zawody, które powstaną w 2030 roku”

o Test oraz kwestionariusz: „Zainteresowań zawodowych”

o Prezentacja multmedialna: „Rozmowa kawlifikacyjna”

Na bieżąco została dokonywana analiza, obserwacja wyboru zainteresowań, 

mocnych słabych stron, arkusz zainteresowań dzieci, ankiety.

Cel przeprowadzonych zajęć:

o Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

o Poznanie własnych mocnych i słabych stron.

o Kształcenie umiejętności wpływania na zmianę swoich nawyków

o Motywowanie do pracy nad sobą

o Kształcenie umiejętności wytyczania celów i opracowywania sposobów ich osiągania.

o Rozwijanie kompetencji kluczowych.

o Kształcenie umiejętności podejmowania decyzji.

                                                  Opracowała: mgr Kotulla Ilona
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„Kącik dla rodziców”

Zespół natręctw (zaburzenie obsesyjno-kompulsywne) 

- przyczyny, objawy, pomoc

Jeżeli  Twoim  umysłem zawładnęły  obsesje,  czujesz  się  bezradny  i  nierozumiany,

niektóre  czynności  powtarzasz  w  nieskończoność,  to  jest  to  może  znak  aby  skorzystać  

z pomocy.

Na zaburzenia  obsesyjno-kompulsywne (OCD,  nerwicę  natręctw)  składają  się  dwa

elementy: natręctwa (obsesje) oraz czynności przymusowe (kompulsywne).

Myśli  natrętne to  wyobrażenia  czy  impulsy  do  działania,  które  pojawiają  się  

w świadomości w sposób stereotypowy (bezustannie powtarzający się). Bardzo często są dla

osoby chorej nieprzyjemnymi doznaniami. Jednak próby sprzeciwiania się natręctwom są na

ogół nieskuteczne. 

Czynności  przymusowe  (rytuały) to  stereotypowe  i  wielokrotnie  powtarzane

zachowania (np. mycie rąk 20 razy pod rząd). Chora osoba wykonuje je, gdyż jest głęboko

przekonana, że dzięki temu zapobiegnie jakiemuś nieszczęściu, katastrofie (np. „jeśli 15 razy

nie  otworzę  i  nie  zamknę  tych  drzwi  coś  złego  stanie  się  moim  dzieciom”).  Człowiek

wykonujący czynności przymusowe zdaje sobie sprawę, że zachowanie to nie ma sensu i jest

całkowicie  niepotrzebne,  ale  obawa przed  ewentualnymi  przykrymi  konsekwencjami  jego

zaniechania  jest  silniejszy.  Wykonanie  czynności  przymusowej  tymczasowo  zmniejsza

uczucie lęku.

Jak dotąd nie ustalono przyczyny zespołu natręctw. Część badań wskazuje na związek

OCD z zaburzeniami produkcji serotoniny – jednego z neuroprzekaźników wytwarzanych  

w mózgu. Inne sugerują,  że choroba ma podłoże genetyczne.  Zespół natręctw ujawnia się

zwykle około 15. roku życia. Częściej zapadają na niego chłopcy niż dziewczęta.

W przebiegu OCD najczęściej obserwuje się:

-  nadmierny  pedantyzm  (w  tym  również  częste  dbanie  o  symetrię),  przesadne  dbanie  

o higienę, strach przed zakażeniem jakąkolwiek chorobą,

-  nawracające  wątpliwości,  nieustanne  pytania  (czy  na  pewno  światło  jest  zgaszone,  czy

książki leżą na miejscu, itp.),

- częste i/lub długotrwałe dotykanie różnych przedmiotów, ciągłe liczenie w myślach lub na

głos,

- odczuwanie silnej potrzeby zapamiętywania nieistotnych szczegółów,
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-  ciągłe  przestawianie  rzeczy  znajdujących  się  w  danym pomieszczeniu,  ich  ustawianie  

i porządkowanie,

- odczuwanie przymusu liczenia, np. mijanych budynków, samochodów określonego koloru,

świecących się latarni ulicznych,

- wewnętrzny nakaz uczęszczania (np. do szkoły, pracy, sklepu) stałą trasą, np. omijając rysy

płyt chodnikowych. 

Pewna doza obsesji i  kompulsji pojawia się u każdego dorosłego lub dziecka i jest

zjawiskiem  normalnym.  Maluchy  w przedszkolu  często  wykonują  jakieś  rytuały  podczas

jedzenia czy zabawy. Jest to ich sposób na uporządkowanie części otaczającego je świata,

który  dostarcza  młodemu  organizmowi  zbyt  wielu  bodźców.  Takie  zachowania  są  więc

fizjologiczne i nie powinny budzić obaw rodziców. Tymczasem w przypadku OCD natrętne 

i  obsesyjne  myśli  powodują  silny  lęk,  a  kompulsje  występują  tak  często,  że  zakłócają

codzienne funkcjonowanie. 

Zaburzenia  obsesyjno-kompulsywne  to  choroba  wstydliwa.  Cierpiący  na  natręctwa

rzadko mówią o swoich objawach. Boją się niezrozumienia, napiętnowania lub odrzucenia.

Większość osób odwiedza lekarzy różnej specjalizacji,  ale omija  szerokim łukiem gabinet

psychiatry.  Tymczasem  nerwicę  natręctw  powinien  rozpoznać  lekarz  psychiatra  i/lub

psycholog kliniczny – po przeprowadzeniu wnikliwego wywiadu i badania. Aby skorzystać 

z konsultacji któregoś z wymienionych specjalistów, udaj się do najbliższej Poradni Zdrowia

Psychicznego  (nie  jest  do  tego  konieczne  skierowanie).  Najskuteczniejszym  sposobem

leczenia  jest  połączenie  psychoterapii  i  farmakoterapii.  Psychoterapia  poznawczo-

behawioralna pomaga zrozumieć chorej osobie jej lęki i uczy skutecznych sposobów radzenia

sobie  z  nimi.  Jeśli  pacjent  jest  małoletni,  niezwykle  istotny  jest  udział  w  terapii  jego

rodziców.

Opracował: Łukasz Papciak

nauczyciel wychowawca

 

Źródło: https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-i-zaburzenia-psychiczne,zespol-

natrectw--zaburzenie-obsesyjno-kompulsywne-,artykul,1587432.html
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HISTORIA - a to ciekawe!
Wynalazcą  prochu  bezdymnego  –  dynamitu,  był  słynny  obecnie
Nobel.

Alfred  Bernhard  Nobel (1833 r.  -  1896 r.)  –  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.
 2018 - 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 (formalnie obywatelka Fran-
cji).

 1905 – Henryk Sienkiewicz – w dziedzinie literatury (poddany cara Rosji). 
 1911 – Maria Skłodowska-Curie – w dziedzinie chemii (formalnie obywatelka Fran-

cji). 
 1977 - Andrew Schally - w dziedzinie medycyny (obywatel USA, ur. w Wilnie). 
 1995 – Józef Rotblat – Pokojowa Nagroda Nobla (formalnie obywatel Wielkiej Bry-

tanii, ur. w Warszawie). 
 2007 -  Leonid Hurwicz –  w dziedzinie ekonomii (obywatel USA, ur. w Moskwie  

w polskiej rodzinie, wychowany w Warszawie). 

Laureaci Nagrody Nobla - w inny sposób związani z Polską:

 1920 -  Walther Hermann Nernst –  w dziedzinie chemii (obywatel Niemiec, ur. w
Wąbrzeźnie). 

 1927  -  Henri  Bergson –  w dziedzinie  literatury,  Francuz,  urodził  się  w  Paryżu  
w pochodzącej z Polski rodzinie żydowskiej.

 1935 – Irène Joliot-Curie – w dziedzinie chemii (córka Marii Skłodowskiej-Curie). 
 1943 -  Otto Stern -  w dziedzinie fizyki (obywatel Niemiec, ur. w Żorach, mieszkał

m.in. we Wrocławiu. 
 1944 - Isidor Isaac Rabi - w dziedzinie fizyki (ur. w Rymanowie). 
 1950 – Tadeusz Reichstein – w dziedzinie fizjologii lub medycyny, obywatel Szwaj-

carii, ur. we Włocławku. 
 1961 - Robert Hofstadter – dziedzina fizyka, Amerykanin, syn polskich Żydów, któ-

rzy wyemigrowali do USA.
 1963 -  Maria Goeppert-Mayer – dziedzina fizyka, Amerykanka niemieckiego po-

chodzenia, ur. w Katowicach.
 1978 -  Piotr Kapica – dziedzina fizyka, Rosjanin, wnuk Polaka Hieronima Stebnic-

kiego.
 1978 –  Isaac Bashevis Singer –  w dziedzinie literatury (obywatel USA, urodzony  

i wychowany w Radzyminie, 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 po-

chodziła z Krotoszyna). 
 1999  –  Günter  Grass –  w  dziedzinie  literatury (obywatel  Niemiec,  urodzony  

w Gdańsku, w jego twórczości często występują polskie wątki). 
 2004 – Frank Wilczek – w dziedzinie fizyki (obywatel USA, pochodzenia polskiego).
 2009 - Jack Szostak - fizjologia lub medycyna, Amerykanin, jego pradziadek wyemi-

grował z Polski do USA na przełomie XIX i XX wieku.
 2012 -  Brian Kobilka -  w dziedzinie chemii, Amerykanin, pochodzi z rodziny pol-

skich emigrantów.
 2012 - Robert Lefkowitz – w dziedzinie chemii, Amerykanin, wnuk polskich Żydów,

którzy wyemigrowali do USA.               

Oprac.: T. Podolak – nauczycielka wos i historii. Ilustracje: domena publiczna.
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HISTORIA - a to ciekawe!

12 faktów ze świata     

 Jeśli rozdzielasz swoje włosy na prawej stronie, urodziłeś się by być mięsożer-

nym. Jeśli rozdzielasz je po lewej, twoja fizyczna i psychiczna konstrukcja spra-

wia, że jesteś typem wegetariańskim.

 Oryginalne natchnienie do lalek Barbie pochodzi z lalek rozwiniętych przez nie-

mieckich propagandystów w  1930 r. Robiły one wtedy wrażenie na pannach swo-

imi idealnymi, aryjskimi cechami. W rzeczywistości proporcje lalek oparto o te

pochodzące od Ewy Braun.

 Wenezuelski brązowy nietoperz może wykrywać krople deszczu

oraz uchylać się przed nimi w trakcie lotu, powracając bezpiecz-

nie do swojej jaskini całkowicie suchym. 

 Najbystrzejsza świnia na świecie,  posiadana przez matematyka z Madison, na-

uczyła się na pamięć tabliczki mnożenia od 12 w wzwyż.

 Ulubionym typem drzewa Napoleona był sękaty kasztan.

 W stanie nieważkości, zamrożony groch po wejściu w reakcję z pepsi - wybuch-

nie.
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 Boeing 747 potrafiłby lecieć do góry nogami, gdyby nie fakt, że w momencie pró-

by odwrócenia oderwałyby mu się skrzydła.

 Sumy są jedynymi rybami, które naturalnie posiadają nieparzystą liczbę wąsów.

 Samolot F-117 używa aerodynamiki zaobserwowanej podczas badań nad trzmie-

lami.

 Król Henryk VIII sypiał z gigantyczną siekierą. 

 W trakcie  godzinnego oglądania  telenoweli  spalamy

więcej kalorii niż podczas trzy godzinnego oglądania gry w piłkę nożną.

 Dla ludzkich kubków smakowych, ziemia jest nie do odróżnienia od moczu ze-

bry.

Oprac.: Nina i T. Podolak – nauczycielka wos i historii. Ilustracje: domena publiczna.
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                                                Potęga matematyki cz.1

                                                                                                    „Potęga matematyki polega na
                                                                                          pomijaniu wszystkich myśli zbędnych
                                                                             i cudownej oszczędności operacji myślowej”.

                                                                                                           Ernst Mach (1838 – 1916)
                                                                                                                austriacki fizyk i filozof

  Każda  dziedzina  wiedzy  dysponuje  swoim  specyficznym  językiem.  Wyrażenie  nawet
prostego  działania  matematycznego  za  pomocą  języka  narodowego  zajęłoby  kilka  stron,
podczas gdy za pomocą notacji matematycznej można je zawrzeć nawet w jednej linii.  Za
pomocą uniwersalnych symboli  można porozumieć się w sposób jasny i  jednoznaczny na
całym globie.
  Każda  symbolika  zawiera  pewną  dozę  tajemniczości.  Tajemniczość  symboli
matematycznych fascynuje nie tylko matematyków. Jak pisze Michał Szurek w Opowieściach
matematycznych:  „ w pięknym literacko fragmencie  powieści  Tomasza Manna  Królewska
Wysokość (w  tłumaczeniu  W.  Hulewicza)  dostrzegałem  zawsze  pewną  zazdrość  wobec
matematyków, dla  których za tyloma symbolami kryje się żywa treść:
- Nie! - zawołał, dziś pani algebry uprawiać nie wolno, panno Jmmo, czy w przestworzach
igrać, jak pani to nazywa! Niechże pani spojrzy na słońce!…
Czy można…?
I podszedł do stolika biorąc do ręki zeszyt.
To co ujrzał było oszałamiające. Strzępiasto dziecięco, grubym pismem, które zdradzało jej
osobliwy sposób trzymania pióra, fantastyczny hokus – pokus, wiedźmowy sabat splątanych
run pokrywał stronice. Greckie litery sprzęgały się z łacińskimi, z cyframi o różnej wielkości,
rojem kresek  i  krzyżyków,  pod i  ponad poziomymi  liniami  w ułamkowym uszeregowaniu,
z daszkami innych linii na kształt namiotów, w parzystych kreseczkach znajdując zrównanie
wartości,  w  okrągłych  klamrach  łącząc  się  w  wielkie  masy  formułek.  Pojedyncze  litery,
wysunięte jak szyldwachy, ustawione na prawo , oklamrzonymi grupami. Znaki kabalistyczne,
najzupełniej niezrozumiałe dla umysłu laika, obejmowały niczym ramionami liczby i głoski, a
ułamki cyfr stały przed nimi, cyfry zaś i litery krążyły u ich stup i nad ich głowami. Osobliwe
sylaby.  Skróty  tajemniczych  wyrazów  rozsypane  były  wszędy,  a  między  nekromatycznymi
kolumnami stały zdania i uwagi wypisane potocznym językiem, których sens jednak  tak
był  odległy  od wszelkich  spraw ludzkich,  że  można je  było czytać,  nie  rozumiejąc  z  nich
więcej, niż z pomruku guślarza”.
  Historia symboli i oznaczeń matematycznych jest skomplikowana i czasami zaskakująca.
Dobitnym przykładem może być indyjsko – arabski zapis cyfrowy. Dziś trudno byłoby sobie
wyobrazić prowadzenie obliczeń matematycznych i transakcji finansowych przy pomocy cyfr
rzymskich,  pomimo  że  jeszcze  w  XIII  wieku  nie  chciano  w  Europie  zaakceptować  cyfr
arabskich a nawet je zwalczano. Należy wyraźnie podkreślić, że symbolika matematyczna ma
wielu „ojców”.Symbole  matematyczne nabierały  współczesnych kształtów przez stulecia  i
zawdzięczamy  je  różnym  narodom:  Hindusom,  Persom,  Egipcjanom,  czy  wreszcie
Europejczykom.
  Dobitnym przykładem jest rozwój zapisu symboli poszczególnych cyfr. Przedstawiona 
poniżej   tabela pokazuje ciągły rozwój symboli cyfrowych na przestrzeni wieków. 
Jednocześnie uświadamia nam, że symbolika wychodzi naprzeciw  zapotrzebowaniom 
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współczesności czego przykładem są cyfry zakodowane na taśmie informatycznej, cyfry w 
piśmie Braile’a, ubezpieczeniach i technice.
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Zdjęcia: Źródło Internet

     27



GALERIA KREATYWNYCH POMYSŁÓW
PLASTYCZNYCH   

 UCZNIÓW-PACJENTÓW Z RÓŻNYCH
ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH 
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Prace nadzorowały: p. Sabina Zdera, p. Ilona Kotulla,
p. Małgorzata Wojtyło, p. Sabina Mientus.
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ZADANIA  KONKURSOWE – KLASA III

o Wpisz  brakujące  sylaby  miękkie.

--------życ                     no----li                                bukie-------
            -------set                      ko-----ta                              -------ki
            -------kuję                    --------ra                             po------łek

o Z podanych liter utwórz 5 wyrazów z ,, ż ‘’ i napisz je.
( Tych samych liter możesz używać kilka razy).

ż   o  i   a  l  n  y  b  k  c  z  e

o Do podanych określeń dopisz wyrazy z ,, h ‘’ lub z ,, ch ”:

bardzo szczupły-   ---------------------------------------------------
rasa psa-  -------------------------------------------------------------
młodszy pasterz- ---------------------------------------------------
używasz jej, gdy masz katar- -----------------------------------

o Z pierwszych sylab podanych wyrazów utwórz i napisz tytuł wiersza:
higiena,     pochopnie,         pociecha,         tamże,

o Wstaw w puste miejsca wielką lub małą literę:
(k)  ----raków          (t)   ---atry          (p) ----olak
(s)  ----ójka              (m)  ---arcin       (p) ----olski

     

       Materiał opracowały p. Sabina Zdera, p. Alicja Całus, p. Barbara Karpińska
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                             Zdrowym być !!!

Pamiętamy o „Dniu Chorego”

     „Dzień Chorego” to ważny dzień obchodzony 11 lutego. Również w obecnym roku

2023 nasi nauczyciele z ZPS przy zoz w Opolu wraz z dziećmi- pacjentami nie zapomnieli

o osobach obecnych w tym czasie m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny im. Św.

Jadwigi  Śląskiej  w Opolu.  Pod opieką  nauczycieli:  pani  Katarzyny Bednarz,  pani  Sabiny

Zdera  oraz  pani  Ali  (opiekunki  przedszkola)  z  oddziału  neuropsychiatrii  dziecięcej,

uczniowie- pacjenci klas I-III szkoły podstawowej, grupy przedszkolnej,  oraz klas IV-VIII

szkoły podstawowej wykonali około 300 kartek okolicznościowych. 
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Te z kolei  zostały przez nauczycielki  doręczone osobiście do każdego pacjenta na

każdym oddziale  w całym szpitalu.  W tym wyjątkowym czasie  przekazywania  drobnych,

kolorowych upominków,  towarzyszyły  momenty  zaskoczenia,  wzruszenia  i  ciepłych  słów

podziękowania, za tak wspaniały i bezinteresowny prezent,  który dał wiele radości w szarym,

zwykłym dniu. W ten oto sposób liczna grupa pacjentów w jednym momencie nie czuła się

samotna  w  tak  trudnym  dla  nich  czasie,  kiedy  muszą  walczyć  z  własną  chorobą  mając

jednocześnie „drobne” wsparcie  płynące ze strony małych  i  wyjątkowo wrażliwych serc-

naszych uczniów. 

Tekst i zdjęcia opracowały: Katarzyna Bednarz- nauczyciel przedszkola,

Sabina Zdera- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
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