
                                           Maj- Czerwiec 2018
Zespół Placówek Specjalnych
przy zoz w Opolu                                                

      numer 38/39            

                                              

     1



Spis treści 

1. W świecie muzyki i instrumentów Str. 3

2. Dzień Dziecka – coś miłego dla każdego! Str. 4

3. Bajka terapeutyczna: ,, Zwyciężyła przyjaźń ” Str. 6

4. Być  strażakiem….. Str. 8

5. „Ludzie z pasją” Str. 11

6. W JEDEN DZIEŃ DOOKOŁA ŚWIATA Str. 12

7. Zdrowym być !!! Niezwykłe zajęcia- dogoterapia Str. 13

8. HISTORIA - a to ciekawe!

9. Kącik przedszkolaka

Str. 15

Str. 18

 
         

                   

Nasz adres:
Zespół redakcyjny „Puls szkoły”
Al. Witosa 32, 45-401 Opole
Redaktor Naczelna: Sabina Zdera
W miesiącu maju i czerwca  współpracują z nami: Teresa Podolak,Katarzyna Bednarz, Anna Ausztol, 
Sabina Mientus, Sabina Zdera .
e-mail: zasapka@o2.pl

     2



W świecie muzyki i instrumentów

     W maju 2018 na oddziale pediatrii po raz kolejny gościliśmy grupę młodzieży                    
z Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu.                                                                                  
Goście zagrali kilka utworów muzyki klasycznej na skrzypcach. Muzyka zabrzmiała 
profesjonalnie i wzbudziła wiele pozytywnych emocji…                                                   
Słuchaczami były dzieci-pacjenci z pediatrii  oraz mali pacjenci z oddziału chirurgii 
dziecięcej; obecni byli też rodzice dzieci.                                                                                  
Prowadzącym koncert był pan Łukasz Ciesiołkiewicz. Uznał, że warto zaprezentować i trochę
opowiedzieć  o różnych, oryginalnych  instrumentach- zarówno smyczkowych                         
jak i uderzanych, o ich historii, ciekawostkach…Niektórzy pierwszy raz  zobaczyli jak 
wyglądają m.in.kastaniety, krowi dzwonek, klawesy czy też cajon… Chętne i odważne dzieci 
mogły dotknąć instrumentów, sprawdzić, jak „działają”, a nawet mogły zagrać! Udało się to 
6-letniej Nikoli,  która zagrała na skrzypcach…                                                                           
Na koniec był jeszcze czas na zdjęcia, podziękowania od dzieci i nauczycieli                            
oraz słodko-owocowy poczęstunek 

Opracowała: Katarzyna Bednarz, nauczyciel przedszkola
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Dzień Dziecka – coś miłego dla każdego!

     Z ciekawym pomysłem dla chorych dzieci z okazji Dnia Dziecka wystąpiły studentki I
roku wydziału lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. Panie same wymyśliły i przygotowały
wiele  ciekawych  atrakcji  i  zabaw  dla  dzieci  z  oddziału  pediatrii  i  chirurgii  dziecięcej.
Odbyło się to 30 maja 2018 roku.
Był  m.in.  mini  koncert-panie  zaśpiewały  kilka  piosenek  ze  znanych  bajek  dla  dzieci,
przy  podkładzie  muzycznym  na  pianinie  przenośnym  i  na  skrzypcach.  Na  instrumentach
zagrały dwie studentki.
Panie przedstawiły również baśń J.Ch.Andersena ”Nowe szaty cesarza” .
 A potem były kolejne propozycje-dla każdego coś miłego . Duże zainteresowanie wzbudziły
balony,  z  których  można  było  niemal  wszystko  wyczarować-  kwiaty,  zwierzęta,
a nawet zabawkowe miecze…Kilka odpowiednich skręceń i już gotowe! 
Dzieci  mogły  zażyczyć  sobie  też   zmywalny  tatuaż  na  twarzy  lub  ręce.  Oryginalnym
pomysłem   było też odbijanie swoich dłoni pomalowanych farbami…Kto miał ochotę – mógł
pokolorować bajkowe obrazki…
Każde dziecko, również leżące, z obu oddziałów, otrzymało w prezencie maskotkę-pluszaka.
Dzieci  podziękowały  za  wspólną  zabawę,  prezenty  i  wręczyły  naszym  gościom  laurkę
i  papierowy  bukiet  kwiatów.  Jest  duża  szansa,  że  ten  dzień  pomimo  tego,  że  spędzony
w szpitalu, dzieciom będzie się kojarzył z dobrą zabawą i z radosnymi wspomnieniami 
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Opracowała:  Katarzyna Bednarz, nauczyciel przedszkola
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   Bajka terapeutyczna: ,, Zwyciężyła przyjaźń ”
    
     Dawno, dawno temu w wielkim lesie istniała osada leśnych iskierek, a nazywała się
Tenacylia.  Iskierki  były  bardzo  małymi,  lekkimi  żyjątkami,  podobnymi  do  srebrzystych
dzwoneczków. 
      Iskierki potrafiły latać i chociaż nie miały skrzydełek, miały za to bardzo silne ręce,
którymi wykonywały różne prace.
Tworzyły  one  bardzo  zorganizowaną  grupę,  dla  której  praca  była  najważniejsza.  Władca
iskierek  zawsze  przypominał  swoim  poddanym  o  ważności  utrzymania  lasu  w  idealnej
harmonii. Iskierki kochały pracę. Uwielbiały budzić się o wschodzie słońca, kiedy to liście
były skropione poranną, orzeźwiająca rosą, którą przemywały zaspane po nocy oczy, aby już
za chwilę udać się do swoich zajęć. Jedni pomagali mrówkom, drudzy wiewiórkom, a jeszcze
inna grupa-ptakom. Niektórzy grabili zeschnięte liście i zamiatali ścieżki, a inni oczyszczali
wodę w strumyku.  Praca  trwała  przez kilka godzin,  a  w trakcie  przerwy udawano się  na
wspólny posiłek, w trakcie którego organizowano krótkie zebranie grupy.
     Leśne Iskierki kładły się spać długo po zachodzie słońca, kiedy to sowy były już obudzone
i świeciły swoimi dużymi, okrągłymi oczami.
Nie było w ciągu dnia czasu na rozrywkę i własne zainteresowania. Iskierki nie miały swoich
pasji- musiały pracować i to im wystarczało, przynajmniej większości.
    Pewnego dnia, zaraz po pobudce, jeden z leśnych iskierek usłyszał
przy źródle piękny śpiew.  Kiedy podszedł  bliżej,  zauważył  tuż przy brzegu strumyka,  na
usypie  miękkiej  gleby,  w  pobliżu  gęstych  zarośli  siedzącego  samotnie  radosnego,
śpiewającego Błyskotnika- jedenego
z  leśnych  iskierek,  odpowiedzialnych  za  kwitnięcie  rokwii  wodnych  na  jeziorku.  Jego
obserwator dobrze wiedział,  kim był  Błyskotnik,  bo nie był  on lubianą leśną iskierką,  bo
zamiast  pracować,  często siadał na gałęzi  i  marzył.  A teraz dopuścił  się jeszcze większej
recesji- sadził na wyspie ziarenka dzikiej róży i przy tym głośno śpiewał.
    Leśna iskierka, która podglądała Błyskotnika poleciała do osady i opowiedziała dokładnie
wszystkim, co zobaczyła. Wyśmiewała się z jego cudownego, pełnego uczuć śpiewu. Zadbała
również o to, aby 
władca iskierek-Koroniusz poznał ,, prawdę ''.Koroniusz natychmiast zwołał tajne zebranie,
na  którym  ustalono,  że  Błyskotnik  będzie  pod ścisłym  nadzorem wyznaczonych  do  tego
leśnych iskierek-szpiegów,  a jeśli dopuści się on przestępstwa , będzie wygnany z osady.
Wszyscy przyjęli z entuzjazmem nową zasadę, tym bardziej, że nikt nie lubił Błyskotnika i
wszyscy zgłosili się do Komitetu Poniżania Błyskotnika, który miał na celu wyśmiewanie się
z niego oraz obrzucania go niemiłymi słowami.
    Mijały  dni  i  miesiące,  a  społeczność  iskierek  w  dalszym  ciągu  gnębiła  biednego
marzyciela.  Po  pewnym  czasie  zauważono,  że   krzak  dzikiej  róży  rozrasta  się  w
zastraszającym tempie, co oznaczało, iż Błyskotnik  otoczył go wyjątkową uwagą; podlewał
go, ochraniał przed nawałnicą burzową, nie pozwolił szkodnikom go dotknąć, a najważniejsze
w tych  działaniach  było  jego zaangażowanie  uczuciowe względem dzikiej  róży.  Czuł  się
dumny z rozwoju swojej róży, która
wyrosła na wyjątkową i niepowtarzalną w swoim pięknie.
Okazało  się,  że  oprócz  swoich  innych  obowiązków  związanych  z  pracą,  przychodził
ukradkiem pielęgnować swoją ukochaną roślinkę.
Starał się nie dostrzegać twarzy śmiejących się z niego kolegów,
którzy bez przerwy kręcili się wokół niego.
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     Prawda była jednak taka, że Błyskotnik był bardzo smutny i samotny. Wiedział, co działo
się dookoła i popadał w coraz większe
przygnębienie.  Krzak  dzikiej  róży,  który  hodował  był  jego  jedyną  pociechą  w  chwilach
odrzucenia i niezrozumienia go przez innych.
To  przecież  jej  śpiewał  piosenki,  opowiadał  jej  o  pięknej  ziemi,  zapewniał  ją  o  swoim
przywiązaniu. W mieście leśnych iskierek czuł się on bardzo samotny w swoim działaniu, bo
nikt nie rozumiał, jak bardzo kocha ten las i swoją roślinkę. Myślał, że nie było mu dane żyć
w świecie tolerancji i wyrozumiałości. 
     Pewnej nocy, agresywna grupa iskierek, która najbardziej
nienawidziła Błyskotnika, naskoczyła na jego krzak róży, wyrywając
go z korzeniami.Potem szybko uciekły,wrzuciwszy umarłą roślinkę do
strumyka. Rankiem, kiedy biedny Błyskotnik zobaczył, co się stało,
odczuł głęboki ból w sercu i jeszcze bardziej pogrążył się w swojej
samotności. Płakał przez całe dnie i noce i nikt nie zwracał na niego uwagi, wręcz przeciwnie-
wyśmiewano się z niego.

     Pewnego pochmurnego dnia, jeden z leśnych iskierek-Dębnik
doszedł do wniosku, że tak dalej być nie może. Zdobył się na odwagę
i podszedł do Błyskotnika, mówiąc mu, że mu współczuje utraty krzaku dzikiej róży. Wyjął
on z kieszeni nasionko dębu i trzymając
Błyskotnika za rękę, zasadził je w ziemi. Był to znak zrozumienia.
     Od tego czasu Błyskotnik wraz z Dębnikiem wspólnie dbali o swój młody dąb, rosnący
przy strumyku. Drzewo rosło wyjątkowo szybko, tak szybko, jak coraz mocniejsza była ich
przyjaźń.
Kiedy dostrzegły  inne iskierki, że Dębnik spędza większość czasu z Błyskotnikeim, powoli
zaczęły analizować swoje złe postepowanie względem poniżanego przez nich kolegi. Kiedy
drzewo wyrosło na piękny, dorodny dąb, wszyscy je podziwiali.
Koroniusz wybrał dąb na swoją siedzibę zgromadzeń i ogłosił Błyskotnika i Dębnika swymi
nadwornym doradcami.
     Całe miasto leśnych iskierek pokochało ich za to piękno, które razem stworzyli i od tamtej
pory  nikt  nie  był  wyśmiewany  za  to,  że  rozwijał  swoje  pasje.  Doszli  oni  do  wspólnego
wniosku, że każdy z nich ma swoje hobby i nikt nie ma prawa przeszkadzać w ich realizacji.
Przyjaźń Błyskotnika z Dębnikiem pokazała innym, że tolerancja, życzliwość, empatia ,
zrozumienie odmienności innych, to najwyższe wartości moralne, które mają charakter
budujący, a nie rujnujący. 
 
            
                                                            
                                                 
                                                                 Autorka bajki terapeutycznej – Anna Ausztol
                                                          /nauczyciel-wychowawca oddziału neuropsychiatrii/
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Być  strażakiem…..

     Czy każdy może zostać strażakiem? Jakie warunki fizyczne i psychiczne trzeba spełniać,
żeby pracować w zawodzie strażaka? Jak wygląda typowy dzień strażaka? Do jakich akcji
najczęściej wyjeżdżają strażacy?  Na takie i inne pytania zadawane przez dzieci-pacjentów
odpowiadali nasi goście- strażacy  z Komendy Wojewódzkiej  Państwowej Straży Pożarnej z
ul. Budowlanych w Opolu, których zaprosiliśmy na Witosa  6 czerwca…
Strażacy  zaprezentowali  też  całoroczne  umundurowanie  ,  które  zapewnia  im  bezpieczne
działanie w czasie akcji. Dzieci mogły przymierzyć kurtkę, kask i zmierzyć się z ich dużą
wagą…Zobaczyły, jak działa kamera termowizyjna, reagująca na podwyższone temperatury,
dzięki której można dostrzec w zadymionym pomieszczeniu człowieka . Jest to szansa na jego
uratowanie!  Wszyscy też usłyszeliśmy jaki  wysoki  dźwięk wydaje tzw. czujnik bezruchu,
który zwiększa poczucie bezpieczeństwa strażaka i umożliwia jego lokalizację, gdyby coś mu
się stało… 
Spotkanie ze strażakami było też dobrą okazją, żeby przypomnieć sobie numery telefonów
alarmowych   i procedurę  telefonicznego zgłaszania wypadku, pożaru czy innego zdarzenia,
którego jesteśmy świadkiem…
Jak zwykle najwięcej emocji u dzieci  wzbudziło oglądanie i wejście do wozu strażackiego,
którym przyjechali nasi strażacy i którym zaparkowali na wewnętrznym dziedzińcu szpitala.
Dzieci, zwłaszcza chłopcy  w wieku przedszkolnym byli bardzo podekscytowani, gdy mogli
zasiąść  za kierownicą wozu .Zadawali dużo pytań.. .Na pamiątkę dzieci poprosiły o wspólne
zdjęcia  ze  strażakami.  4-letni  pacjent  z  chirurgii  zadeklarował,  że chciałby  zostać
strażakiem…Kto wie..?
Nasi goście wrócili jeszcze na poczęstunek. To był też czas, żeby im podziękować i życzyć
wytrwałości i zdrowia w tej niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pracy, jaką wykonują na co
dzień…

     8
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                                                                                                               Opracowała: Katarzyna Bednarz, nauczyciel przedszkola
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„Ludzie z pasją”

Za nami już ostatnie spotkanie  z cyklu „Ludzie z pasją” w roku szkolnym 2017/2018,
które  odbyło  się  30.05.2018  r.  w  Wojewódzkim  Specjalistycznym  Zespole
Neuropsychiatrycznym im. Św. Jadwigi w Opolu.

Nasze zaproszenie tym razem przyjęła pani Jadwiga Kander, która jest nauczycielem
medytacji  oraz  mindfulness.  W  sesji  medytacji  uczestniczyli  pacjenci  Oddziału
Neuropsychiatrii  dla Dzieci i Młodzieży wraz z chętnymi  rodzicami.  Pierwsza część zajęć
odbyła  się  w  przyszpitalnym  parku.  Drugą  część  spotkania,  ze  względu  na  deszcz,
przeniesiono na salę rehabilitacyjną. Poprowadzone przez naszego gościa warsztaty pt. „Jak
uspokoić umysł?” były dla nas lekcją medytacji oraz uważności. Mieliśmy okazję podjęcia
próby  wyciszenia  umysłu  oraz  uzyskania  wewnętrznego  spokoju  poprzez  odpowiednie
techniki zaproponowane przez panią Jadwigę.

Nie  zapomnieliśmy  oczywiście  o  prezencie  dla  naszego  gościa.  Starsi
wychowankowie  wykonali  oryginalną  kartkę  z  podziękowaniem  oraz  butelki-wazoniki
zdobione techniką decoupage.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyjęły nasze zaproszenie. Dzięki
swojej wizycie i przekazanej wiedzy, pokolorowały świat naszym pacjentom oraz zaszczepiły
w nich iskry do poszukiwania i odkrywania swoich życiowych pasji.

    

Opracowała: Sabina Mientus
(nauczyciel wychowawca)
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W JEDEN DZIEŃ DOOKOŁA ŚWIATA

     W poniedziałek  14 maja mieliśmy przyjemność spotkać się z podróżnikiem i globtroterem

Panem Sylwestrem Wojdyłą. W swoim życiu zdążył odwiedzić już 83 państwa. Przyjechał do

nas, aby opowiedzieć nam o swojej ostatniej podróży dookoła świata, którą odbył ze swoją

żoną. Bardzo ciekawie opowiadał o każdym miejscu, które odwiedził, a było ich naprawdę

wiele  m.in.  Singapur,  Malezja,  Stany  Zjednoczone,  Texas,  wyspy  Bali.  Z  wielkim

zaciekawieniem  wpatrywaliśmy  się  w  każde  kolejne  zdjęcie  prezentacji.  Cała  podróż

wyniosła 522.000 km, wliczając w to 16 lotów. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek, np. że

najdroższą  kawę  otrzymuje  się  z  owoców,  które  są  wydalane  przez  indonezyjską  łasicę

luwaka. Dech zaparł nam w piersiach największy wiszący na jednym filarze most świata Sky

Bridge znajdujący się miejscowości Longkawi w Malezji. Nie mógł Pan też przepuścić okazji

zagrać  na  maszynach  w  Las  Vegas.  Dziękując  za  przyjazd  i  poświęcony  mam  czas

wręczyliśmy Panu prezent wykonany przez pacjentkę oddziału Darię. Ten dzień utkwił nam

w pamięci na długo i napełnił nasze głowy nowymi możliwościami, a także otworzył nam

bramę na świat.

  Opracowała: Daria, pacjenta oddziału neuropsychiatrii dzięciecej,
pod opieką nauczycieli-wychowawców 
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Zdrowym być !!!

Niezwykłe zajęcia- dogoterapia

Czym jest dogoterapia?

     Jest to nic innego jak osobisty kontakt z psem. Zwierzęta mogą wyzwalać wiele dobrych

uczuć, wpływają pozytywnie na emocjonalny rozwój dziecka. Mogą też uwalniać od lęku.

Dziecko  autystyczne,  głaszcząc  psa  czy  kota  czuje  ciepło  sierści,  ponieważ  dotyk  jest

przyjemny nie wywołuje w nim przerażenia. Wiele dzieci w pewnym momencie swojego

życia napotyka trudności, którym nie są w stanie sprostać. Źródła takich wydarzeń są różne,

dotyczą one różnych dramatycznych przeżyc.  Pies w takich stanach stanowi bardzo istotny

element wspomagający właściwą terapię. Dziecko łatwiej opowiada o swoich problemach w

obecności  psa,  następuje  tutaj  przekierowanie.  Zwierzątko  w  takich  kontaktach  o  wiele

szybciej  zdobędzie  zaufanie  dziecka,  niż  terapeuta  czy  rodzice,  w  przypadku,  których

prawidłowe relacje mogą być często zakłócone. 

Na czym polegają same zajęcia z psem?

     Jest to nic innego niż samo spotkanie i zabawa ze zwierzęciem. Psy są dotykane, głaskane,

wykonują polecenia, mają bezpośredni kontakt z ludźmi. Głównym ich zadaniem jest kontakt

emocjonalny  ze  zwierzęciem,  jego  wpływ  na  samopoczucie  człowieka.  Ma  on  na  celu

dostarczenie uczestnikom grupy jak największej dawki radości i satysfakcji z obcowania z

psem. Dzieci  razem z psami uczestniczą w zabawie,  są roześmiane,  szczęśliwe i  choć na

chwilę  zapominają  o  problemach  dnia  codziennego,  a  emocje  ze  spotkania  pozostają  na

bardzo długo...:) 

     Nasi  pacjenci  dzięki  systematycznej  współpracy  z  Fundacją  Doktor  Claun  mają

możliwość   uczestniczenia na tego typu zajęciach,  raz w miesiącu,  na organizowanej  sali

rehabilitacyjnej. W tym czasie naszym pacjentom towarzyszy specjalnie wytresowany pies,

który pod okiem swojej  właścicielki  w bezpieczny sposób bawi  się  z  naszymi  uczniami,
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pozwala  się  głaskać  ,  przytulać    a  nawet  pod  koniec  zajęć   nakarmić   przez  każdego

uczestnika  zajęć  .  W czasie  zajęć   terapeutycznych  na  twarzach  wszystkich  uczestników

zauważalny jest uśmiech, oraz miła i bezpieczna atmosfera w grupie, która rozładowuje nie

jeden stres,  który spowodowany jest chociażby samą obecnością pacjentów w szpitalu.

Opracowała: Sabina Zdera

 (nauczyciel- wychowawca) 
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HISTORIA - a to ciekawe!
Przyporządkuj wydarzeniom  odpowiednie daty  oraz imiona władców. 

założenie uniwersytetu w 
Krakowie

sprowadzenie Krzyżaków do 
Polski

pierwsza wolna elekcja

potop szwedzki

podział Polski na dzielnice

bitwa pod Grunwaldem

unia polsko-litewska

uchwalenie polskiej konstytucji

hołd pruski

1364

1138

1226

1410

1525

1573

1655

1791

1385

Władysław Jagiełło

Bolesław 
Krzywousty

Kazimierz Wielki

Konrad Mazowiecki

Zygmunt Stary

Henryk Walezy

Jan Kazimierz

Stanisław August 
Poniatowski

Jadwiga

Określ wieki:

     985 r. - 

   28 r. p.n.e. - 

   1000 r. - 

   1989 r. - 

   1421 r. - 

   123 r. p.n.e. -

O kim mowa? 

a) król Sparty, zginął w bitwie pod Termopilami 
- .............................................................................................................. 

b) twórca islamu, w 622 r. uciekł z Mekki do Medyny 
- ............................................................................................................. 
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c) książę Mazowsza i Kujaw, w 1226 r. nadał Krzyżakom ziemię chełmińską -
......................................................................................................... 

d) „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną” - 
......................................................................................................... 

e) stworzył Księstwo Warszawskie w 1807 roku -
......................................................................................................... 

f) ostatni król Polski - 
......................................................................................................... 

g) jako pierwszy podjął wyprawę dookoła świata - 
......................................................................................................... 

h) car z okresu powstania listopadowego -
......................................................................................................... 

Kogo przedstawiają poniższe ilustracje?

……………………                     …..……..………                      ………………..

………………….
………………………            …………………...  

źródło ilustracji: domena publiczna (wikipedia). 
 

Opracowała: Dominika oraz Teresa Podolak – nauczycielka historii i WOS
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http://www.wiw.pl/historia/poczet/pict/zoom/kazimierz_wielki.gif
http://encyklopedia.korba.pl/page/Grafika:Krzysztof_Kolumb.jpg


HISTORIA – A TO
CIEKAWE!

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do akcji Fundacji Rosa i BohaterOn:
”Kartka dla Powstańca Warszawskiego”. W tym roku Fundacja postanowiła uczcić
Powstańców, ofiarowując im kartki urodzinowe. W ten sposób uczniowie na lekcjach
historii  oraz  WOS  pod  kierunkiem  nauczycielki  Teresy  Podolak  mieli  okazję
wykonywać  kartki  o  charakterze  patriotycznym.  Do  tej  pięknej  i  szczytnej  akcji
przystąpiły  również  inne nauczycielki  naszej  szkoły:  Anna Szymków – Stadnicka,
Katarzyna Bednarz oraz dyrektor  Alicja Całus.  Udało się nam zrobić 100 kartek.
Jeszcze  potrzebujemy  20.  Do  końca  roku  szkolnego  uda  się  nam!  Uczniowie
oddadzą  hołd  ludziom,  którzy  walczyli  o  wolną  Polskę  oraz  poznają  okoliczności
historyczne związane z wojną oraz powstaniem warszawskim. 

Teresa Podolak – nauczycielka historii i WOS
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