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                      CIEKAWOSTKI  POLONISTYCZNE
                         OPIS  PEJZAŻU  ZIMOWEGO

    Chociaż minęły już ferie zimowe,  to wciąż wspominam chwile spędzone w polskich górach.

Nie każdy miał okazję zobaczyć coś tak pięknego. Mnie się udało.

I  widok  ten  zapamiętam  na  zawsze.  Krajobraz,  który  szczególnie  utkwił  mi  w  pamieci,

zobaczyłam  w czasie zimowej górskiej wycieczki. 

    Była piękna pogoda. Nie czuło się wiatru, przynajmniej w miejscu, gdzie stałam,

ale słyszałam odległe świsty i gwizdy, to wiatr hulał wśród szczytów górskich. 

Widziałam  kłęby  śniegu,  kotłujące  się  między  skałami.  A  więc  spokój,  który  wokół  mnie

panował, był tylko pozorny. Tam wysoko, wśród szczytów wiał ostry, przenikliwy wiatr, a

tumany unoszonego przez niego śniegu, zasłaniały widoczność.

Cieszyłam się, że mogę z daleka podziwiać to piekne zjawisko, że nie muszę się zmagać  z

zimnem i śniegiem. Widok był naprawdę piękny i jestem pewna, że innym turystom, też by się

spodobał.

 Wszędzie  było  biało,  ale  biel  zupełnie  inaczej  wygladała  na  gałęziach  wysokich,

majestatycznych świerków, a zupelnie inaczej na surowych szczytach gór. Miałam wrażenie,

że czapy zwisające z ciemnozielonych gałęzi są wręcz ciepłe i przytulne.

Natomiast płaty śniegu, leżące poniżej szarych skał , były zimne, wręcz nieprzyjazne.

Zupełnie, jakby były dwa rodzaje śniegu.Spojrzałam wyżej. Ponad górskimi szczytami było

już tylko niebo. Nie zauważyłam najmniejszej chmurki,tylko ostry, chłodny błekit.

   Chciałabym to miejsce zobaczyc wiosną, kiedy śniegi odsłonią górskie szczyty, a przyroda

pokaże wysokogórską roślinność. Pojawi się wtedy pejzaż wiosenny, również – piękny.

                        Materiał przygotowała Wiktoria-pacjentka / pod okiem nauczyciela-
                                                                                             pani Barbary Karpińskiej/

Praca  uczennicy  Julii

     



Zima, zima, zima

Zima zaskoczyła wszystkich poza pacjentami Oddziału Chorób Płuc. Nie straszne im zaspy,

mróz szczypiący w policzki,  śnieg pruszący w oczy.  Pełni werwy i  zapału brali  udział  w

leśnych  eskapadach,  tropiąc  zwierzęta  po  śladach,  lepiąc  bałwana  Olafa  czy  inscenizując

postać Elsy z „Krainy Lodu”. Nieodłącznym elementem spacerów były aniołki na śniegu oraz

bitwa na śnieżki,  każdorazowo kończąca się oblężeniem  wychowawcy.  Humor dopisywał

każdemu,  a  rześkie,  mroźne powietrze   wymalowało  swój dobroczynny wpływ w postaci

malinowych rumieńców. 

     Nowa sala

     W związku z tymczasową przeprowadzką na czas remontu, otrzymaliśmy nowe lokum. Sala

     szkolna choć mała, spełnia oczekiwania dzieci i rodziców oraz nauczycieli i wychowawców.

     Znajduje się w bliskim sąsiedztwie z inhalatornią oraz gabinetem zabiegowym co  

     niewątpliwie ułatwia komunijkację oraz pozwala dzieciom godzić udział w zajęciach z 

     planowanymi zabiegami. W prawdzie mamy ograniczone możliwości aranżacji i dekoracji ze 

     względu na świeżo pomalowane ściany jednak udało się stworzyć bezpieczny „kącik 

     malucha” oraz przenośną galerię prac. 

Nowe miejsce przyciąga sezonowych artystów. Zimowa sceneria nastraja artystycznie, w ruch

poszły farby, kolorowy papier i nożyczki....

     



Opracowała: nauczyciel-wychowawca Agnieszka  Paduch-Tkocz

     



W liściach każdej zielonej rośliny
powstaje jej pożywienie. Liść
pobiera z powietrza gaz zwany
dwutlenkiem węgla, który jest
wydychany przez ludzi i zwierzęta,
łączy go z wodą pod wpływem
energii słonecznej tak, że w roślinie
powstaje cukier zwany glukozą. W
trakcie tego procesu, noszącego
nazwę fotosyntezy, liście uwalniają
inny gaz – tlen, który z kolei jest
nam niezbędny do oddychania i
życia. Musimy wiec chronić rośliny,
po to by móc bezpiecznie zaczerpnąć
kolejny łyk powietrza.

Rośliny gęstych lasów
deszczowych wydzielają dużo
tlenu. Lasy tropikalne położone w
dorzeczu Amazonki w Ameryce Południowej, uwalniają około jednej czwartej tlenu 
obecnego na świecie.

Lasy oczyszczają powietrze, którym oddychamy.

Ponadto lasy stanowią doskonałe źródło pożywienia dla większości zwierząt na świecie.
Na skraju lasu ludzie wypasają np. kozy, które wyjadają młode liście i pędy. To samo
robią np. żyrafy,  które dzięki  swojej długiej  szyi  mogą delektować się najmłodszymi
listkami drzew akacjowych.

Niestety oprócz miejsca występowania największej
liczby gatunków zwierząt i roślin lasy
stanowią również surowiec wykorzystywany przez
człowieka. Wielkie maszyny szybko ścinają drzewa
i  wywożą  kłody.  Większość  drewna  służy  do
budowy domów i wyrobu papieru. 

Ludzie  zaczęli  wycinać  lasy  10000  lat  temu,  gdy
tylko nauczyli się uprawiać rolę. Od tego czasu lasy wycina się w zastraszającym tempie,
w  miarę  jak  rośnie  liczba  ludności.  Jest  jeszcze  szansa  na  uratowanie  lasów
tropikalnych, jeśli w porę powstrzyma się ich masowe wycinanie i marnotrawstwo. W
niektórych krajach o klimatach umiarkowanych prowadzi się rekultywację (odnawiane)
lasów, aby ratować ten bezcenny skarb. 

     



A  teraz  sprawdź  ile  zapamiętałeś  czytając  tekst  z  poprzedniej  strony  (i  nie  tylko).
Przeczytaj  uważnie  pytania  i
zakreśl  jedną  odpowiedź,  która
Twoim  zdaniem  jest  prawdziwa.
Powodzenia!
1.  Drzewa  wytwarzają:

● azot    ● tlen ● hel 

2. Co się dzieje, gdy wycina się za
dużo drzew?

● zwiększa  się  ilość  dwutlenku

węgla w powietrzu

● może nam zabraknąć tlenu do

oddychania

● w  powietrzu  będzie  za   dużo

azotu
3. Korzenie drzew związują:

● ziemię   ● żywność  ● skały

4.  Gdyby  nie  było  drzew,  woda
deszczowa  ................. glebę?

●  rozłożyłaby   ●  wymyłaby  ●
użyźniłaby

5. Jaka część światowych zasobów
tlenu  wytwarzana  jest  przez
amazońska dżunglę?

● ćwierć  ●  jedną czwartą  ●
połowę

6. W których częściach rośliny
zachodzi fotosynteza?

●  korzeniu  ● liściach  ●
kwiatach

Opracowała: Anna Szymków-Stadnicka
Źródło ilustracji: strony internetowe

     



Hu Hu Ha - Nasza Zima nie jest zła…

     Miniony miesiąc-styczeń był bardzo pracowity dla pacjentów oddziału neuropsychiatrii

dziecięcej w Opolu. Chcecie dowiedzieć się dlaczego? A mianowicie, gdyby jeszcze ktoś nie

zauważył,  od  momentu  rozpoczęcia  kalendarzowej  zimy,  na  naszym  obszarze  nie  spadł

jeszcze ani jeden  płatek śniegu a na zielonych trawnikach można nawet spotkać stokrotki.

Nasi uczniowie cierpliwie czekali na zmiany w  zimowym krajobrazie, ale niestety efektów

mroźnej i białej  aury nie można było się nigdzie doszukać. Tak więc po niedługim  namyśle

grupa pacjentów postanowiła stworzyć zimowy klimat na oddziale. 

     Na  początek  dzieci  rozpoczęły  wykonywać  dekoracje  zimowe,  którymi  były  białe

bałwanki, oraz płatki śniegu. Te symbole zimy znalazły swoje miejsce na szybach okien i na

korytarzu oddziału. Kolejnym krokiem była zmiana tematyki prac uczniów prezentowanych

na tablicy ściennej w klasie. W tym momencie powstały piękne zimowe ilustracje obrazujące

między  innymi  karmniki  z  ptakami,  które  w okresie  zimowym  są  ptasią  stołówką,  także

dzieci bawiące się na śniegu i lepiące bałwanki. 

     



     Następnie grupa pacjentów pod okiem wychowawców wykonała wspólnymi siłami plakat,

przedstawiający bezpieczne zabawy na śniegu. W trakcie wykonywania prac plastycznych nie

zabrakło również czasu na ciekawe dyskusje, pogadanki i rozmowy między wychowawcami a

pacjentami,  na tematy dotyczące:  właściwego ubioru w okresie  zimowym,  podstawowych

zasad  bezpieczeństwa  podczas  zabaw  w zimowej  aurze,  a  także  obowiązku  dokarmiania

naszych „małych braci” zwierząt, które w tym okresie bardzo potrzebują pomocy ludzi. 

     Akcenty zimowe pojawiły się we wszystkich zakątkach oddziału.

          

     Wysiłek  jaki  włożyły  dzieci  w wykonanie   zimowych  dekoracji  na  pewno zostanie

zauważony  przez „Panią Zimę”, na której przybycie nadal wszyscy niecierpliwie czekają.

Nie mniej, jej symbole goszczące na oddziale i dziecięce prace przypominają wszystkim, że

ZIMA jest tą porą roku, którą  teraz mamy.

                                                     

Opracowała: Sabina Zdera nauczyciel- wychowawca

     



ZADANIA  ORTOGRAFICZNE W ŚNIEŻNEJ OPRAWIE

     1.  We wszystkich podanych  wyrazach kryją się inne wyrazy z literą ,, ó ”.
     Spróbój je odszukać. Wyjaśnij poniżej zasadę tej pisowni.       

        wybór -       ---------------------------------------------------------------------    
        pieróg -       ---------------------------------------------------------------------
        nabój -         ---------------------------------------------------------------------
        spokój -       ---------------------------------------------------------------------

        naród -         ----------------------------------------------------------------------
        bawół -        ----------------------------------------------------------------------
        łamigłówka-   --------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------      
 
    2.  Odgadnij i wpisz właściwe wyrazy z ,, h'' lub z ,,ch''.

          wypasa owce na łące       ----------------------------------
           do jedzenia                        -------------------------------------     
           rasa psa                            ----------------------------------       
           posiada go każde miasto     -------------------------------------
           używasz, kiedy masz katar  -------------------------------------
           roślina, kwiat                       -------------------------------------     

3.  Uzupełnij przysłowia.

Gdzie  ........ się bije, tam trzeci korzysta.
Nie ma …........... bez kolców.
Paluszek i …................. to szkolna wymówka.
Jedna …......................... wiosny nie czyni.
Lepszy …....................... w garści niż gołąb na dachu
Wybiera się jak …..................... za morze.

4. Podkreśl wyrazy zawierające ,, ó '' niewymienne:

            komórka                królik           strój          córka
     
            wróbel                   pokój            ósmy        król

            zespół                    napój            róża          Józek

                                                        Materiał opracowała Barbara Karpińska- nauczyciel

     



HISTORIA - a to ciekawe!

Pionowo: 
» Chiński filozof starożytny. 
» Zapoczątkował niemiecką Reformację, na imię miał Luter. 
» ... Sforza, królowa -"trucicielka", żona Zygmunta Starego. 
» Lutowa, lipcowa lub październikowa. 
» Król z rycerzami wokół charakterystycznego stołu. 
» Ruch przeciw (czarnemu) niewolnictwu. 
» Na mocy traktatu w Tylży został wolnym miastem (zresztą kilka innych traktatów także 
nadało mu taki status), znany port morski nad Bałtykiem. 
» ... wersalski, podpisany w czerwcu 1919 roku. 
» Kolumna ta, to akcje sabotażowe nazistów w czasie ostatniej wojny światowej. 
» ... Hari - kobieta-szpieg w czasie I wojny światowej. 
» Od tej rzeki swoją nazwę uzyskała rosyjska żegluga w czasie walk o Inflanty w XVI wieku. 
» Założony w 1976 roku - z Kuroniem i Michnikiem, bronił robotników. 

Poziomo: 
» Z łaciny "rex". 
» Imię Radziwiłłówny, żony jednego z Jagiellonów, dorosła Baśka. 
» Specjalna dzielnica wydzielona przez Niemców dla ludności żydowskiej, powstała m.in. w 
czasie II wojny światowej. 
» Pokój z 1721 roku (zawarty między Szwecją a Rosją). 
» Pierwszy I sekretarz PPR-u, na imię miał Marceli. 
» Związek ... - państwa niemieckie pod berłem Napoleona, nazwa od rzeki Ren. 
» ... Dei – znana organizacja, inaczej Dzieło Boże. 
» ... Warszawski jako przeciwwaga NATO, sojusz wojskowy w czasach zimnej wojny. 
» Kronikarz Kazimierza Wielkiego, z Czarnkowa. 
» ... Mustafa, wezyr pokonany pod Wiedniem przez Sobieskiego.

     

O
D

P
O

W
IE

D
Z

I
:Pionow

o: 
» Konfucjusz 
» Luter 
» B

ona 
» rew

olucja 
» A

rtur 
» abolicjonizm

 
» G

dańsk 
» traktat 
» piąta 
» M

ata 
» N

arw
a 

» K
O

R
 

Poziom
o: 

» król 
» B

arbara 
» getto 
» N

ystad 
» N

ow
otko 

» R
eński 

» O
pus 

» U
kład 

» Janko 
» K

ara 
hasło: L

ocarno 



 Młody malarz skarżył się Janowi Matejce: 
- Maluję obraz dwa dni, a potem czekam dwa lata, żeby
go ktoś kupił. 
Matejko się uśmiechnął i powiedział: 
- Młody przyjacielu, nie trzeba się tak spieszyć. Jeśli
będzie pan malować obraz dwa lata, to go pan sprzeda
w ciągu dwóch dni.

 Pewien dziennikarz zapytał Picassa: 
- Którego z wielkich malarzy przeszłości ceni pan najbardziej? 
- Rubensa. 
- Dlaczego? 
- Dlatego, że z dwóch tysięcy jego obrazów do naszych czasów
przetrwało ich około czterech tysięcy.

 Pewien młody człowiek chciał zostać uczniem Beethovena. Gdy odegrał przed
mistrzem wybrany utwór fortepianowy, ten orzekł: 
- Musi pan jeszcze długo grać na fortepianie, zanim pan zauważy, że nic nie 
umie.

 Pewien młodzieniec pytał Mozarta, jak się pisze symfonie. 
- Jesteś jeszcze za młody. Zacznij lepiej od ballad - odpowiedział kompozytor. 
- Ale przecież pan zaczął pisać symfonie, kiedy nie miał jeszcze dziesięciu lat! 
- zaprotestował młodzieniec. 
- No, tak. Ale ja nikogo nie pytałem, jak to się robi.

 Mendelejew lubił w wolnych chwilach oprawiać książki, robić torby i walizki. 
Pewnego razu, gdy kupował na rynku potrzebne mu surowce, ktoś zapytał 
sprzedawcę: 
- Kto to jest? 
- Jak to, przecież wszyscy go znają - odpowiedział sprzedawca. - To znany 
kaletnik, Mendelejew.

 Conrad Roentgen otrzymał kiedyś list, w 
którym pewien pan prosił go o przysłanie kilku promieni i
instrukcji ich użycia, ponieważ nie ma czasu, by 
przyjechać do uczonego osobiście. Roentgen 
odpowiedział: "W tej chwili nie mam, niestety, promieni. 
Pragnę przy tym zauważyć, że ich wysyłka to 
nadzwyczaj skomplikowana sprawa. Już łatwiej będzie 
panu przysłać mi swoją klatkę piersiową".

Oprac.: Julka z oddziału chorób płuc oraz T. Podolak –
nauczycielka historii oraz WOS

ŹRÓDŁO ILUSTRACJI: DOMENA PUBLICZNA

     



HISTORIA - a to ciekawe!
Proch —  materiał  wybuchowy,  służący  głównie  jako  ładunek
miotający w broni palnej.

Najstarszym  materiałem  wybuchowym  tego  typu  jest  proch  czarny
(dymny), wynaleziony w Chinach, a powszechnie używany w Europie w
celach  militarnych.  Miał  on postać sypkiej  czarnej  mieszaniny.  Proch
czarny  używany  był  jako  materiał  wybuchowy  miotający,  a  także
materiał  wybuchowy  kruszący.  Pod  koniec  XIX w.  pojawiły  się  różne  rodzaje  prochu
bezdymnego, które wyparły proch czarny. 

Proch  czarny  obecnie  jest  cały  czas  wytwarzany,  używa  się  go
głównie  w  sztucznych  ogniach,  silnikach  rakiet  modelarskich
oraz replikach broni czarnoprochowej. 

Proch  czarny  wynaleziono  w  Chinach w  IX  w.  Wynalazku
prawdopodobnie  dokonali  przypadkowo  alchemicy poszukujący

eliksiru nieśmiertelności. W XI w. prochu zaczęto używać w celach militarnych w rakietach i
bombach zapalających wystrzeliwanych z katapult.

Wynalazcą prochu bezdymnego – dynamitu, był słynny obecnie Nobel.

Alfred  Bernhard  Nobel (1833r  -  1896r.)  –  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. 

     

http://pl.wikipedia.org/wiki/Materia%C5%82_wybuchowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Nobla_w_dziedzinie_literatury
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82awa_Szymborska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pokojowa_Nagroda_Nobla
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Wa%C5%82%C4%99sa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Nobla_w_dziedzinie_literatury
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Mi%C5%82osz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Nobla_w_dziedzinie_literatury
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Reymont
http://pl.wikipedia.org/wiki/1900
http://pl.wikipedia.org/wiki/Testament
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sztuczny_jedwab&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sztuczny_jedwab&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sztuczny_jedwab&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B3ra_(histologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Guma
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Nobla
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dynamit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wynalazca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1896
http://pl.wikipedia.org/wiki/1833
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katapulta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rakieta
http://pl.wikipedia.org/wiki/XI_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alchemia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chiny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bro%C5%84_czarnoprochowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuczne_ognie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proch_bezdymny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proch_bezdymny
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chiny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proch_czarny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bro%C5%84_palna
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81adunek_miotaj%C4%85cy
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81adunek_miotaj%C4%85cy
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81adunek_miotaj%C4%85cy
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/AlfredNobel2.jpg


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 łącznie z Henri Becquerelem i Pio-
trem Curie. 

 1905 – Henryk Sienkiewicz – w dziedzinie literatury (poddany cara Rosji). 
 1911 – Maria Skłodowska-Curie – w dziedzinie chemii (formalnie obywatelka Francji). 
 1977 - Andrew Schally - w dziedzinie medycyny (obywatel USA, urodzony w 1926 w Wil-

nie). 
 1995 – Józef Rotblat – Pokojowa Nagroda Nobla łącznie z ruchem Pugwash (formalnie oby-

watel Wielkiej Brytanii, urodzony w Warszawie). 
 2007 - Leonid Hurwicz – w dziedzinie ekonomii (obywatel USA, ur. w Moskwie w polskiej

rodzinie, wychowany w Warszawie, absolwent UW). 

Laureaci Nagrody Nobla - w inny sposób związani z Polską:

 1920 - Walther Hermann Nernst – w dziedzinie chemii (obywatel Niemiec, urodzony w Wąbrzeźnie).
 1927 - Henri Bergson – w dziedzinie literatury, Francuz, urodził się w Paryżu w pochodzącej z Polski

rodzinie żydowskiej, jako syn urodzonego w Warszawie kompozytora i pianisty Michała Bergsona.
 1935 – Irène Joliot-Curie – w dziedzinie chemii (córka Marii Skłodowskiej-Curie). 
 1943 -  Otto Stern -  w dziedzinie fizyki (obywatel Niemiec, urodzony w  Żorach, mieszkał m.in. we

Wrocławiu. 
 1944 - Isidor Isaac Rabi - w dziedzinie fizyki (urodzony w Rymanowie). 
 1950 – Tadeusz Reichstein – w dziedzinie fizjologii lub medycyny, obywatel Szwajcarii, urodzony we

Włocławku. 
 1961 - Robert Hofstadter – dziedzina fizyka, Amerykanin, syn polskich Żydów, którzy wyemigrowali

do USA.
 1963 - Maria Goeppert-Mayer – dziedzina fizyka, Amerykanka niemieckiego pochodzenia, urodzona

w Katowicach.
 1978 - Piotr Kapica – dziedzina fizyka, Rosjanin, wnuk Polaka Hieronima Stebnickiego.
 1978 – Isaac Bashevis Singer – w dziedzinie literatury (obywatel USA, urodzony i wychowany w Ra-

dzyminie, 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 pochodziła z Kroto-

szyna). 
 1999 – Günter Grass – w dziedzinie literatury (obywatel Niemiec, urodzony w Gdańsku, w jego twór-

czości często występują polskie wątki). 
 2004 – Frank Wilczek – w dziedzinie fizyki (obywatel USA, pochodzenia polskiego).
 2009 - Jack Szostak, fizjologia lub medycyna, Amerykanin, jego pradziadek wyemigrował z Polski do

USA na przełomie XIX i XX wieku.
 2012 - Brian Kobilka -  w dziedzinie chemii, Amerykanin, pochodzi z rodziny polskich emigran-

tów.
 2012 - Robert Lefkowitz – w dziedzinie chemii, Amerykanin, wnuk polskich Żydów, którzy wyemi-

growali do USA.

Oprac.: T. Podolak – nauczycielka WOS i historii.

Ilustracje: domena publiczna.
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Zdrowym być !!!

Śmiech to samo zdrowie :)

     Czym jest właściwie śmiech?  I czy ta czynność przynosi nam pozytywne korzyści? Dziś

odpowiemy sobie na te dwa wyżej postawione pytania.

    Otóż odpowiedz jest oczywista! Śmiech to nic innego jak spontaniczna reakcja naszego

układu nerwowego,  która  zwykle  pojawia się  nieprzemyślanie  i  jest  niezależna  od naszej

woli. Gdy widzimy lub słyszymy coś śmiesznego, w mózgu powstaje impuls nerwowy, który

wysyłany jest do przepony powodując jej drgania i unoszenie się. Wówczas zaczynamy gwał-

townie wydychać powietrze z płuc, które przechodzi przez krtań powodując radosny śmiech.

     Odpowiadając sobie na drugie pytanie możemy zwrócić uwagę na kilka pozytywnych ko-

rzyści dotyczących samego śmiechu, a mianowicie:

1. Śmiech sprawia, że dotleniach mózg.                                                                      

Śmiejąc  się,  nabierasz  3  razy  więcej  powietrza  niż  normalnie.  Pogłębiony wdech,

dłuższy wydech i gwałtowne skurcze mięśni przepony oczyszczają płuca ze szkodli-

wych substancji. 

2. Śmiech rozładowuje stres.

Hamuje wydzielanie tzw. hormonów stresu, dzięki czemu łagodzi m.in. bóle głowy i

mięśni. Ponadto działa jak zawór bezpieczeństwa w organizmie - rozładowuje skumu-

lowane emocje.

3. Śmiech zwiększa odporność.

Śmiech zwiększa bowiem produkcję limfocytów T, których zadaniem jest niszczenie

wirusów. We krwi pojawiają się też inne przeciwciała chroniące błony śluzowe gór-

nych dróg oddechowych przed wnikającymi do organizmu zarazkami.

4. Śmiech poprawia nastrój.

W wesołej atmosferze rozpływają się wszystkie problemy.

5. Śmiech dodaje energii.

Wybuch radości jest jak potężny zastrzyk energii. Masz więcej chęci do pracy i zaba-

wy. Jesteś bardziej kreatywna, przychodzą ci do głowy zaskakujące pomysły,  które

chcesz szybko realizować.

6. Śmiech uaktywnia mięśnie.

     



Śmiech  jest  doskonałą  gimnastyką  dla  mięśni  twarzy,  przepony,  brzucha,  ramion.

Przyśpiesza trawienie,  bo rytmiczne skurcze mięśni  brzucha pobudzają pracę m.in.

wątroby, trzustki, śledziony.

7. Śmiech upiększa.

8. Śmiechem wzbudzasz sympatie.

Pogodne osoby łatwiej zjednują sobie ludzi. Są przyjaźnie nastawione do świata, wy-

dają się sympatyczniejsze i... atrakcyjniejsze. Człowiek radosny wzbudza zaufanie, a

jednym uśmiechem potrafi zarazić ludzi wokół. Przebywając w towarzystwie osób z

poczuciem humoru, możemy się świetnie bawić, zapominając o codziennych troskach.

    My nauczyciele- wychowawcy wiemy o tych wszystkich zaletach dotyczących pobudzania

naszych uczniów do uśmiechu, śmiania się. Dlatego też staramy się jak najczęściej uatrakcyj-

niać nasze zajęcia wychowawcze poprzez proponowanie pacjentom różnorodnych technik ar-

tystycznych, brania udziału w dogoterapii, zajęciach z wykorzystaniem elementów bajkotera-

pii, filmoterapii, muzykoterapii a jeszcze przed chwilką nawet hipoterapii. Zapraszamy rów-

nież wiele ciekawych gości na nasze oddziały dziecięce, w celu uatrakcyjnienia naszych zajęć

wychowawczych.  Jesteśmy również w stałej  współpracy z Fundacją Doctor  Claun, którzy

chyba najlepiej wiedzą, w jaki sposób można zarówno te młodsze jak i starsze dzieci rozba-

wić, pomagając tym samym zapomnieć na chwilkę o przyczynach obecności dziecka na od-

dziale. Niżej przedstawione zdjęcia są najlepszym dowodem na to, że współpraca z naszymi

gośćmi w minionym miesiącu-lutym, przyniosło zarówno wiele radości jak również pozosta-

wiło wspaniałe pamiątki.

     



Opracowała: Sabina Zdera, nauczyciel-wychowawca
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