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„Ci którzy wiedzą jak się uczyć , wiedzą wystarczająco dużo”.  

                                                                                             H. Adams 
Uczenie się to przygoda na całe życie. Wszyscy możemy to robić i znajdować w tym 

przyjemność, jeśli tylko chcemy. Każdemu z nas odpowiada inny indywidualny sposób 

uczenia się. 

 Stres hamuje proces uczenia się.  

 Sen  i silne emocje wspomagają pamięć.  

 Kiedy uczenie się nas bawi uczymy się lepiej. 

Trzy najważniejsze rzeczy w procesie uczenia się to:  

motywacja, motywacja, motywacja. 

 Co możemy zrobić, by uczyć się skutecznie i z przyjemnością ? 
1. Stworzyć nie stresujące środowisko – takie, że można robić bez obaw  błędy, a mimo 

to mieć duże szanse na sukces. 

2. Mieć przekonanie że przedmiot nauki jest ważny. 

3. Postarać się by nauce towarzyszyły pozytywne emocje – dobrze jest uczyć się w 

grupie, trzeba zadbać o trochę humoru, regularne przerwy i życzliwą pomoc. 

4. Świadomie włączyć do pracy wszystkie zmysły i zaangażować zarówno prawą jak i 

lewą półkulę. 

5. Prowokować mózg do przemyślenia i przebadania tego, czego się uczysz z udziałem 

tylu typów inteligencji, ile jest stosowane z osobistego punktu widzenia. 

5. Utrwalać nowy materiał – wracając do niego w spokojnych chwilach odprężenia i 

gotowości. 

Stronę wykonała młodzież z wychowawcą (Chirurgia Dziecięca). 

 
 



      

Z policją jest bezpiecznie 
 

        28 września po raz kolejny, w ramach cyklicznych spotkań, oddział pediatrii odwiedzili  

policjanci. Na spotkaniu obecne były także dzieci-pacjenci z laryngologii. W ramach 

pogadanki, pani Daria (nasza policjantka) omówiła podstawowe zasady bezpieczeństwa, 

prawidłowe  przechodzenie przez jezdnię; przypomniała także numery  telefonów 

alarmowych i przekonała się, że nasi pacjenci, zwłaszcza dzieci w wieku przedszkolnym 

naprawdę dużo wiedzą. Dzieci były aktywne, chętnie się wypowiadały, ale najbardziej 

słyszalny był 6-letni Antoś.  

                
     Pani Daria rozdała dzieciom odblaski, zachęcając do ich noszenia, zwłaszcza gdy się 

ściemni. Największą atrakcją było  jednak wyjście  na dwór , gdzie czekał na dzieci 

zaparkowany radiowóz. Dzieci mogły wejść do środka wozu, żeby zobaczyć jakie jest 

wyposażenie; kto chciał ten usiadł za kierownicą. Dużo się działo i było to nowe 

doświadczenie. Niektóre dzieci nie chciały nawet wyjść z samochodu, tak się im spodobało      

Dzieci przygotowały i wręczyły naszym gościom prezenty- laurkę z podziękowaniem, oraz 

papierowy model wozu policyjnego. 

             Tekst: Katarzyna Bednarz (nauczyciel przedszkola) 
                                                                                                 Zdjęcia: Sabina Zdera (nauczyciel- wychowawca) 



      

Zasady wzywania pomocy 
W pierwszej kolejności poproś głośno o pomoc kogoś, kto przechodzi obok lub stoi i 

przygląda się. Możesz zająć się poszkodowanym, a druga osoba może zadzwonić na 

numer ratunkowy. Jeśli jesteś sam, zadzwoń natychmiast, a dyspozytor pomoże 

kierować Twoimi działaniami.  

Numery alarmowe: 
Pogotowie Ratunkowe:  999 
 Straż Pożarna:  998                     
Policja:  997  
Europejski nr ratunkowy: 112 
Mów spokojnie i odpowiadaj ściśle na pytania dyspozytora.  

Powiedz: CO? Co się stało (np. wypadek drogowy. ilość poszkodowanych, ich stan).  

GDZIE? (ulica, nr domu, nr mieszkania, klatka, piętro, nr drogi, kilometr, 

charakterystyczne punkty).  

KTO? Kto zgłasza wezwanie pomocy - numer telefonu i dane osobowe. Nie 
odkładaj pierwszy słuchawki! 
 

Podstawowe zabiegi ratujące Życie : 
1. Sprawdź, czy poszkodowany i Ty jesteście bezpieczni,  

2. sprawdź reakcję poszkodowanego, potrząśnij delikatnie za ramię i głośno zapytaj 

„słyszysz mnie, czy wszystko porządku?,”  

3. a. jeżeli reaguje: − zostaw poszkodowanego w pozycji w jakiej go zastałeś,  

dowiedz się jak najwięcej (od poszkodowanego lub świadków) na temat zdarzenia i 

wezwij pomoc, regularnie oceniaj jego stan,  

b. jeżeli nie reaguje: głośno zawołaj o pomoc − odwróć poszkodowanego na plecy, 

po czym udrożnij drogi oddechowe poprzez odgięcie głowy i uniesienie żuchwy.  

4. Utrzymując drożność dróg oddechowych wzrokiem, słuchem i dotykiem oceń, czy 

występuje prawidłowy oddech. Szukaj oznak życia , staraj się wyczuć ruch powietrza 

na swoim policzku.  

 5. a. Jeżeli oddech jest prawidłowy, − ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,  

wyślij kogoś (np. innego świadka zdarzenia) lub sam  (wezwij pogotowie). Pamiętaj - 



      

aby stale kontrolować czynności życiowe poszkodowanego (oddech) oraz chronić go 

przed utratą ciepła. Sprawdzaj oddech co minutę do czasu przybycia pomocy,  

 b. Jeżeli jego oddech nie jest prawidłowy: − wyślij kogoś po pomoc, np. innego 

świadka zdarzenia. Jeżeli jesteś sam, wezwij służby ratunkowe − po wezwaniu 

pomocy wróć i rozpocznij uciskanie klatki piersiowej:  

*  uklęknij obok poszkodowanego,  

*  ułóż nadgarstek jednej ręki na środku mostka poszkodowanego,  

*  ułóż nadgarstek drugiej ręki na pierwszym, spleć palce,  

*  pochyl się nad poszkodowanym, wyprostuj ramiona i ustaw prostopadle do mostka,  

*  uciskaj, nie odrywając dłoni, 

 * powtarzaj uciśnięcia z częstotliwością 100/min. 

 6.a. Połącz uciskanie klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi. Po wykonaniu 30 

uciśnięć klatki piersiowej udrożnij drogi oddechowe odginając głowę i unosząc 

żuchwę. Zaciśnij skrzydełka nosa używając palca wskazującego kciuka ręki 

umieszczonej na czole poszkodowanego. Pozostaw usta delikatnie otwarte, 

jednocześnie utrzymując uniesienie żuchwy. Weź normalny wdech i obejmując 

szczelnie usta poszkodowanego swoimi ustami, upewniając się, że nie ma przecieku 

powietrza. Wdmuchuj powoli powietrze do ust poszkodowanego przez około 1 

sekundę (tak jak przy normalnym oddychaniu), obserwując jednocześnie, czy klatka 

piersiowa się unosi. Utrzymując odgięcie głowy i uniesienie żuchwy, odsuń swoje 

usta od ust poszkodowanego i obserwuj, czy podczas wydechu opada jego klatka 

piersiowa. Jeszcze nabierz powietrza i wdmuchnij do ust poszkodowanego, dążąc do 

wykonania dwóch skutecznych oddechów ratowniczych. Następnie ponownie ułóż 

ręce w prawidłowej pozycji na mostku i wykonaj kolejnych 30 uciśnięć klatki 

piersiowej. Kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w stosunku 

30:2. Przerwij swoje działanie w celu sprawdzenia stanu poszkodowanego tylko, gdy 

zacznie on prawidłowo oddychać. W innym przypadku nie przerywaj resuscytacji. 

       stronę wykonała młodzież z Oddziału Chirurgii Dziecięcej. 

 

 



      

 Sprzątanie Świata 
 

Akcja „Sprzątanie Świata” organizowana jest na całym świecie i odbywa się w trzeci 
weekend września. Do tej międzynarodowej akcji 15 września 2017 roku przyłączyli się 
młodzi pacjenci Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup. Celem uczestnictwa w takiej 
prośrodowiskowej kampanii jest kształtowanie u wychowanków odpowiednich postaw 
proekologicznych. Przy okazji zbiórki odpadów na samym początku oznakowaliśmy cztery 
worki – szkło, metal, plastik, papier – w celu racjonalnego i właściwego segregowania 
odpadów.  

 

 
 

Wspólnie wyruszyliśmy do przyszpitalnego parku i lasu, aby pozbierać leżące na 
dróżkach i alejach papiery, puszki, plastikowe butelki i inne odpady. Po zorganizowanej akcji 
wróciliśmy do sali zajęć pozalekcyjnych, gdzie wykonaliśmy proekologiczny plakat 
„Segreguj śmieci!”, który może w przyszłości posłużyć również jako gra edukacyjna dla 
najmłodszych. Zadaniem dziecka będzie wrzucenie do odpowiedniego pojemnika wyciętych    
z gazetek produktów. Za rok wspólnie z małymi pacjentami na pewno również przyłączymy 
się do kolejnej proekologicznej akcji. 

 

 
 

Opracowała: Sabina Mientus                                                                                                  
(nauczyciel wychowawca) 

 



      

Art School 
 Bartek jest częstym pacjentem na oddziale pediatrii. A 

oto co napisał o sobie:      

   Mam 12 lat i uczęszczam do 6 klasy Szkoły 

Podstawowej w Dalachowie. Lubię pływać, jeździć na 

rowerze , grać w piłkę i tańczyć. Chodzę na naukę tańca 

towarzyskiego. Tańczyć lubię  już od najmłodszych lat, a 

taniec sprawia mi wiele przyjemności…W wolnym czasie 

chętnie maluję farbami i kredkami; wyklejam prace z 

plasteliny…Bardzo się cieszę, że na oddziale jest sala, w 

której odbywają się urozmaicone zajęcia ,dzięki którym miło 

spędzam czas…Nauczyciele stwarzają przyjazną  atmosferę. 

Moje ulubione przedmioty to w-f, język angielski, język 

polski, matematyka i plastyka. W opolskim szpitalu uczestniczyłem w akcji: „Kartka dla 

Powstańca”. Zrobiłem kilka kartek. W ramach zajęć miałem też okazję wykonać prace 

plastyczne na temat „Ziemia, nasza planeta”. Powstała nawet mini-wystawka moich prac. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Tekst: Katarzyna Bednarz (nauczyciel przedszkola) 
     Zdjęcia: Anna Szymków-Stadnicka (nauczyciel biologii) 



      

Jesienny   park 
 
 
         W parku zrobiło się cicho i pusto. Za morza wybrały się już przelotne ptaki. Czasem 

tylko zaświergoce wróbel bądź zakracze wrona. Słońce świeci słabiej niż latem. Za to drzewa 

wyglądają malowniczo i urzekają  nas barwną szatą. Biała smukła brzoza rozpuściła swe 

delikatne , złociste gałązki. Kasztanowiec też okrył się rdzawo-żółtymi liśćmi. Tylko świerk 

wiernie strzeże swoich zielonych barw. Tak  , to już jest jesień.  

 

        Popatrzcie , jaką jesień namalowały dzieci: 

 

          
 
 
 

          
 
 
 
 
 

                                             Opracowała: Anna Ausztol,( nauczyciel-wychowawca) 
 
 
 
 
 
 



      

HISTORIA - a to ciekawe! 
800 lecie istnienia miasta Opola 

 Początki grodu Opola sięgają VIII w., o czym zaświadczają 
wykopaliska przeprowadzone na wyspie Pasiece.  

 Osada typu miejskiego plemienia Opolan (Opolini - ok. 945 r.) 
istniała tu już w X w.   

 Nazwa Opole pochodzi od staropolskiego wyrazu "opole", które 
oznacza wspólnotę terytorialną osad.  

 W latach 1250-1300 miasto otoczono murami z pięcioma 
bramami i dwunastoma wieżami obronnymi.  

 Z kolei od 1283 r. – stało się stolicą księstwa opolskiego. Do 1532 
r. Opole było w posiadaniu opolskich Piastów. 

 W latach 1532-1742 znajdowało się w rękach Habsburgów - od 
1526 r. - królów czeskich, od 1566 r. - władców Austrii.  

 A z kolei w 1742 r. - wraz z większością Śląska - przyłączone 
zostało do Prus. 

 Dopiero w 1945 r. Opole znalazło się w państwie polskim. 

 

 

 

 

 

 

Barwy herbu Opola 
Orzeł i krzyż złoty znajdują się na błękitnym tle. Barwy herbowe Piastów 
górnośląskich określa właśnie złoty orzeł na błękitnym polu tarczy, stąd 
też wziął swój początek współczesny herb Opola. Początki jego sięgają 
średniowiecza, a więc w przypadku Opola, są to czasy XIV wieku. 

Symbolika herbu nawiązuje w motywie orła jednogłowego do 
Piastów opolskich, właścicieli miasta. W motywie krzyża, wyraża zaś 
samorząd miasta, w którego murach istniała już w średniowieczu kolegiata 
pod wezwaniem św. Krzyża. 

Opracowała: Julka z Oddziału chorób płuc w Kup oraz Teresa Podolak – nauczycielka historii oraz WOS. 

 



      

HISTORIA - a to ciekawe! 
We wrześniu 2017 roku, już po raz drugi, nasza szkoła przystąpiła do akcji robienia kartek dla 
uczestników Powstania Warszawskiego. Dzieci na lekacjach historii, WOS oraz czasem na 
innych zajęciach, wykonywali piękne podziękowania dla Powstańców z 1944 roku. Nasza 
szkoła już od 4 lat współpracuje z Fundacją Rosa oraz drugi 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: Chirurgii dziecięcej, Pediatrii, Neurologii i 
psychiatrii oraz Chorób płuc dzieci i młodzieży. 

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.  

W dniu 12 września na Oddziale pediatrii na specjalnej lekcji historii o tematyce wydarzeń z 
1944 roku i przy okazji robienia kartek dla Powstańców, były obecne media: Radio Opole, 
Radio Melo, TVP3 Opole, Opole24 (wiele informacji na ten temat było również na 
Facebooku). Relacja z naszych zajęć odbiła się szerokim echem nie tylko na Opolszczyźnie, 
ale też w Polsce. 

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 udało się nam zrobić 115 kartek! Bardzo 
wszystkim, którzy zechcieli przyłączyć się do akcji, dziękujemy! 

Opracowała: Teresa Podolak – nauczycielka historii oraz WOS 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

Zdrowym Być !!! 
 

Jedz owoce i warzywa 
 

 
     Drogi uczniu, właśnie wróciłeś po wakacjach prosto do szkolnych obowiązków, do 

poznawania nowych ciekawostek w różnych dziedzinach nauki, utrwalania podstawowej 

wiedzy, a co za tym idzie, do odrabiania prac domowych. Będziesz miał teraz mniej czasu na 

korzystanie z promieni słonecznych, które tak bardzo są potrzebne twojemu organizmowi,      

w celu dostarczania wartościowych witamin, a w tym przypadku witaminy D. Spacerowanie 

na świeżym powietrzu przez dłuższy czas dnia, również zostanie tobie ograniczony,                 

a przecież nie ma nic zdrowszego, jak prawidłowo dotleniony organizm, który jest w stanie 

pokonywać wszystkie szkolne trudności i zwalczać bakterie i wirusy, które mogą powodować 

wiele chorób. Ale nie przejmuj się, zdradzę tobie tajemnicę, jak sobie poradzić przez kolejny 

rok szkolny, nie martwiąc się wyżej wymienionymi troskami, a mianowicie JEDZ OWOCE    

I WARZYWA, ponieważ mają dobroczynny wpływ na twój stan zdrowia, a dokładniej: 

1. Zapobiegają powstawaniu anemii.. 

2. Są to naturalne leki przeciwwirusowe i antybiotyki. 

3. Obniżają poziom „złego” cholesterolu, a więc działają dobroczynnie na funkcjonowanie   

    serca. 

4. Poprawiają odporność organizmu. 

5. Zapobiegają uczuciu zmęczenia i dobrze wpływają na pracę całego organizmu. 

6. Zapewniają prawidłowy wzrost i rozwój. 

7. Regulują pracę mózgu. 

8. Działają dobroczynnie na zmysł wzroku. 

9. Poprawiają pamięć, koncentrację, zapobiegają depresji. 

10. Działają przeciwalergicznie. 

      Chcesz wiedzieć jakie warzywa i owoce spełniają powyższe role? Proszę bardzo: 

- jagody posiadają mnóstwo żelaza i miedzi, które zapobiegają powstawaniu anemii. 

Podobnie działa papryka, brukselka czy brokuły. Jagody są również świetnym, naturalnym 

lekiem przeciwwirusowym. Podnoszą one również poziom tzw. „dobrego” cholesterolu. 

- papryka- dzięki niej szybciej goją się rany, tak samo wpływa na nas jedzenie brukselki, 

brokuł czy rzeżuchy – mają one dużo witaminy C, która poprawia odporność organizmu. 



      

- rzepa-znajdujący się w niej wapń działa przeciwalergicznie i przeciwzapalnie, Jedzenie jej 

działa również zbawiennie na prawidłową budowę kości i zębów. 

- sałata, seler i kapusta- posiadają witaminę K, dzięki której zawdzięczamy prawidłowy 

rozwój. 

- czerwone i pomarańczowe warzywa- zawarty w niej beta-karoten  przekształca się               

w witaminę A zapobiegającą kurzej ślepocie. Zaliczyć możemy do nich marchew, dynię              

i kukurydzę. Ponadto chronią one siatkówkę przed wolnymi rodnikami. Warto sporządzać             

z tych warzyw jak najwięcej surówek i sałatek, które z pewnością urozmaicą każdy obiad. 

Tak więc jedz owoce i warzywa  

 

 

 
Plakat wykonany przez małych pacjentów oddziału pediatrii dziecięcej 

 

 

 

Opracowanie: Sabina Zdera (nauczyciel-wychowawca) 
 
 
 
 



      

              ZADANIA  ORTOGRAFICZNE W KOLORACH JESIENI   
 
 

1. 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      -- piewa. 
Zwiędły   k—iaty    zioła, 
pusto   dookoła. 
 
                                              To …………………………………. 
 

2. Uzasadnij  pisownię  wyrazów: 
 
 

skrócił …………….                             waży……………………. 
kształt …………….                              spojrzał ……………….. 
warzywa ………….                              skóra ………………….. 
 

3. Do podanych wyrazów dobierz i napisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym, 
według wzoru: 
 
 
gruby   -   chudy                                 długi  -   ………………….. 
jasno    -   …………………                głośno -  …………………. 
wesoły -   …………………                 chytry -  ………………… 
 

 
4. Podane w nawiasach liczby napisz wyrazami w odpowiedniej formie. 

 
Kasia  ma  (7)  ……………………………….  lat. 
Mam  kolegę  w  (6) ………………………… klasie. 
Jurek  przybiegł  (8) …………………….na metę. 
Mama  ma (39) ………………………….. lat. 

 
5. Odgadnij zagadkę. Odpowiedź wpisz obok. 

 
Choć nie szyje nic, jak wiecie, 
pełno igieł ma na grzbiecie.          ………………….. 
 
                                               / Materiał opracowała Barbara Karpińska/ 

 
 



      

 



      



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      


